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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um réttarstöííu einstaklingn meft 
kynáttunarvanda, 736. mál -  þingskjal 1174.

Þjóðskrá íslands vísar lil erindis velí’erðamelndar Alþingis þar sem frumvarp til laga 
um réltarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda, 736. mál -  þingskjal 1174 er sent til 
umsagnar, Pjóðskrá íslands telur nauðsynlegt að gera nokkrar athugasemdir við cfní 
[rumvarpsins, einkum að því cr lýtur að stjómsýslu og meðferð umsókna um 
kynbreylingu í þjóðskrá en á undanförnum mánuðum hafa allir vinnulerlar verið 
endurskoðaðir og miklar brcytingar gerðar á innra skipulagi sUílnunarinnar.

Athugasemdir virt (>, gr, frumvarpsins
í 6. gr, frumvarpsins er Ijallað um verkefni sérfræðinefndar um kynáttunarvanda. Þar 
kemur fram að sá sem hlotið hefur greiningu og viðurkennda mcðfcrð hjá tcymi 
Landspítala um kynátlunarvanda geti óskað staðfcstingar hjá sérl'ræðinefnd um 
kynáttunarvanda um að hann tilheyri gagnstæðu kyni. Upplylli umsajkjandi tilgreind 
skilyrði slaðlestir sérfræðinefndin að hann tilhcyri gagnstæðu kyniT

Fram kemur í ákvæðinu að sérlræðíneiiidin skuli tilkynna umsækjanda niðurstöður 
ákvörðunar sinnar cn jafnframl skuli hún tilkynna Þjóðskrá íslands að kyn 
umsækjanda hafl vcrið leiðrétt.

í  greinargcrð með l’rumvarpinu er lýst því vcrklagi scm hefur verið viðhafl við 
breytingu á skráningu kyns í þjóðskrá. Þjóðskrá íslands hefur eins og lyrr sagði 
endurskoðað innri ferla í starfscmi sinni, þar með talið l’erla um skráningu kyns í 
þjóðskrá. Þjóðskrá íslands tclur að í frumvarpinu sem hér liggur fyrir felist tækifæri til 
að setja framsýna löggjöf í takt við breytingar á verklagi í stjórnsýsluframkvæmd 
slolhunarinnar. Þannig hátlar nú til að meðferð tilkynninga um brcytt kyn sker sig 
nokkuð frá öðrum tilkynningum eða beiðnum um brcytta skráningu. Meginmunurinn 
felst í því að frumkvæði að breyttri skráningu kcmur írá landlækni, þ.e. þriðja aðila, en 
ekki frá cinstaklingnum sjálfum sem óskar cftir breyttri skráningu. Víðast hvar í 
íslcnskri stj ómsý.sl uframkvæmd cr gcrt ráð fyrir því að sá sem einhvers æskir, hafi 
sjálfur frumkvæði að þeirri brcytingu sem óskað er ellir, í starfsemi Þjóðskrár íslands 
á það t,d, við um nafhbrcytingar, breytingar á lögheimili o.fl. Beiðni um brcytta 
skráningu á þannig uppruna sinn hjá þeim sem breyting varðar. Þetta sjónarmið kcmur 
hins vegar ekki fram I frumvarpinu og telur Þjóðskrá íslands þvi rétt að cndurskoða 
það,
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Lagt er til að umsækjanda um kynleiðréttingu vcrði sjáUum íklið að senda Þjóðskrá 
íslands erindi um beiðní um breytta skráningu kyns í þjóðskrá og samhliða yrði sótt 
um na&brcytingu. I kjölfarið yrðu báðar beiönimar unnar samhliða hjá Þjóðskrá 
Tslands eins og gert er ráð fyrir í 2. mgr, 6, gr. frumvarpsins. Reiðninni myndi fylgja 
staðfesting sórí’ræðinefndarinnar, Eins og fyrr segir hefur Þjóðskrá íslands hug á að 
breyta gíidandi vcrkjagi cnda telur það í sér ákveðið rask fyrir þann er óskar 
kynleiðréttingar, Nokkur misbrestur er á að beiftni um nafrihrcytingii oy 
kynleiðrcttingu berist á sama tíma en þó cr skráningin þcss eðlis að nauðsynlcgt er að 
brcyta kyni og nafni í þjóðskrá samtímis. Beríst bréf landlæknis t.d. á undan beiðni um 
naínbreytingu er sá háttur hafður á að haí’t er samband við þann sem kynleiðrétdng 
varðar og viðkomandi bent á að skila inn nafnbrcytingu og virðist raunar gert ráð fyrir 
því vcrklagí í 1, mgr. 8. gr. Irumvarpsins. Hitt getur svo einnig gerst að beiðni um 
nafiibreytingu berist á undan þá fer sú bciðni í bið þangað til bréfið bcrst frá landlækni. 
Hvort tveggja gctur hall í for með sér viss óþægindi og óþarfa umstang fyrir þann er 
óskar kynleiðrcttingar. Hægðarleikur væri að Þjóðskrá íslands útbúi eyðublað sem 
umsíekjandi gæti nálgast og sent inn til vinnslu. Á eyðublaðinu mæíti gera ráð fyrir 
staðfestingu sérfræðinganeí’ndarinnar cn cnnþá einí’aldara væri að umsækjanda yrði 
cinfaldlega gert skylt að í’ramvísa afriti af staðl’estingu sérfræðingancfndarinnar skv. 3. 
mgr, 6. gr. frumvarpsins hjá Þjóðskrá íslands um leið og umsókn um breytta skráningu 
kyns og brcytt nafn er afhent Þjóðskrá íslands. Þetta myndt einlalda til muna vcrklagið 
við vinnslu þessara mála og fækka viðkomustoðum fyrir umsækjanda. Einnig má geta 
þcss að með þcssu móti er það lagt í hendur umsækjanda að ákveða á hvaða 
tímapunkti hann æskir þess að fá kynleiðréttingu skráða í þjóðskrá enda er um að ræða 
mikilvæga ákvörðun fyrir cinstakling og eðlilegt að hann ráði ferðinni um hraða 
breytmganna.

Með hliðsjón af framangreindu er lagt til að seinni málsl. 4. mgr. ó. gr. verði Telldur 
brott þar sem hann er óþarl'ur ef fallist verður á ofangreindar rökscmdir.

Athugasemdir viö 8. gr. frumvarpsins.
í 8. gr. frumvarpsins er fjallað um kynleiðréttingar og nafnbreytingar í þjóðskrá. Þar er 
í 1. mgr. gcrt ráð fyrir að Þjóðskrá íslands upplýsi umsækjanda um skyldu til 
nafiibreytingar. Ef fallist vcrður á þær athugascmdir sem gerðar eru við 6. gr, hér að 
ofan er þessi málsgrein óþörí' enda kæmi þá beiðni um nafnbreytingu og 
kynleiðrcttingu samtímis til vinnslu hjá Þjóðskrá íslands, enda gcrt ráÖ fyrir að bvorug 
breytingin nái Iram að ganga í þjóðskrá nema umsókn um hina brcytinguna liggi fyrir.

Það því lagt til að 1. mgr. 8. gr. frumvarpsins verði felld niður og í staðinn komi ný 
málsgrein, svohljóðandi:
„Sú sem óskar eftir kynleiðréttingu íþjóðskrá skal sœkja um það til Þjóóskrár Íslands 
á þar til gerðu eyóublaði sem stofnimm lœtur í ié. Umsókn skal fylgja staðfesting 
sérjrœðinefndar um kynáttunarmnda skv. 3. mgr. 6. gr, og umsókn um najhbreytingu / 
þjóðskrá. “
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í 3. mgr. 8. gr. frumvarpsins segir að við leiðrcttingu á kyni og nal'nbreytingu í 
þjóðskrá sé hcimill að úthluta umsækjanda nýrri kennilölu hjd Þjóðskrá íslands.

Þjóðskrá íslands telur sér rétt og skylt að íjalla nokkuð ítarlcga um þetta ákvæði þar 
sem mcð þessu er verið að leggja til lögfesta sértæk ákvæði um meðferð og 
meðhtfndlun kcnnitölunnar.

I fyrsta lagi er rétt að vckja athygii á að hér á landi er ekkí til staðar nein löggjöf um 
kennitölur. Nu stendur yíir endurskoðun á lögum um þjóðskrá og almannaskráningu 
og fleiri lögum og cr eitt markmið endurskoðunarinnar að lögfesta ákvæði um 
kennitölur og setja rcglur og viðmið um útgáfii kennitölu, meðhöndlun hemiar og 
miðlun og síðast cn ekkí síst um breytingar á henniT Eins og velþekkt er þá var 
kemiitalan í upphafi hugsuð sem einkvæmt auðkcnni borgarans í samskiptum hans við 
hið opinbera. A síðustu árum hefur útbreiðsla kennitölunnar og notkun hennar 
stóraukist og nu er svo komið að kennitalan er talin sjálfsögð upplýsing um auðkenni 
manns, nánast sjálfsagðari í miðlun en nafn manns enda cr oft tekið dæmi um að 
maöur gcti ckki leigt sér myndband, keypt strætókort cða skiíað vöru í verslim án þess 
að gefaupp kcnnitölu.

Á íslandi byggist kennitalan upp á fæðingardcgi og ári sem eru 6 fyrstu tölustalírnir en 
síðustu 4 tölustafirnir cru hlutlaus auðkcnni að öðru leyti en því að síðasti tölustafurinn 
táknar þá öld er viðkomandi er fæddur. Hórlendis er ekki að finna neina vísun til kyns 
þcss sem ber kennitöluna. Annar háttur er hal’ður á hjá hinum Norðurlöndunum cn þar 
má lesa kyn aðila út úr kennitölunni, Þetta atriði telur Þjóðskrá íslands að skipti 
höl'uðmáli þcgar litið er til þcss hvort heimila skuli breytingar eða úthlutun á nýrri 
kennitölu.

í Öðru lagi þá hafa einstakliiigar í hinum Norðurlöndunum lleiri auðkcnni í 
samskiptum sínum við stjómvöld. í einhveijum tilvikum er fólk með scrstaka 
skattakennitölu en í öðrum tilvikum er hver einasti cinstaklingur með sérstakt 
einkvæmt auðkenni í þjóðskrá auk þess að hafa kcnnitölu, Umrætt auðkenni er 
óbrcytanlegt og cr ekki endilega þekkt af öðrum cn umræddum einstaklingi og 
þjóðskrá viðkomandi rikis. Það þýðir t.d. að þótt kennitölunni yrði breytt þá myndi hið 
einkvæma auðkenni ekki brcytast og þar með myndu engar upplýsingar eða réttindi 
um einstaklinginn glatast þótt kennitölu hans yrði breytt. Ef einstaklingur fær úthlutað 
nýrri kennitölu hérlendis þá er það svo í raun að hann á það á hættu að glata ýmsum 
réttindum sem tengd eru við íyrri kcnnitöluna. Ný kcnnitala yrði þá til í þjóðskrá en 
gamla kennitalan myndi færast yfir f s.k. Ilorfinnaskrá og verður þannig óvirk. í 
framkvæmd þýðir þetta að hafi aðili sem fær nýja kennitölu t.d. safnað sér einhvcrs 
konar Inðindum eða réttmdum hjá tryggingafclagi þá mun tryggingafólagíð ekki getað 
lundið tengsl nýju og gömlu kennitölunnar. Að sama skapi myndu Iffeyrissjóðir ekki 
getað fundið umrædd tcngsl þannig að þá þyrfti lífeyrisþegi væntanlega að framvísa 
einlivcr konar skýringum hjá lífeyrissjóði þegar að útgreiðslu eða útrcikningi 
lífeyrisréttinda kemur. Að auki má bæta við að myndi umræddur aðili af cinhveijum 
orsökum þurta á að halda einkunnum sfnum úr framhaldsskóla eða háskóla þá gæti 
hann hvorki nálgast þær upplýsingar með þvi að gcfa upp gömlu kennitöluna sína þvi
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hún myndi ekki ímnast á skrá eíi heldur tiýja kcnnitalan myndi heldur ekki skila 
leitarniðurstöðum nema frá þeim tímapunkti er hentii var úthlutað. Þctta gerist svona 
vegna þess að einungis örfáir opinberir aðilar hafa aðgang að breytingaskrá þjóðskrá 
cins og lýst vcrður hcr á eftir.

í 2. málsl. 3. mgr. 8. gr. frumvarpsins segir að óski einstaklingur nýrrar kcnnitölu skuli 
fyrri kennitala vcra aðgcngileg þetm stjónivöldum og öðrum aðilum sem starfs síns 
vcgna þurfa að vita um tengsl nýju og eldri kennitöluunar. í athugascmdum við 8. gr. 
írumvarpsins segir sérstaklega um þctta atriði að tengslin á milli gömlu og nýju 

kennitölunnar þurfi að vera aðgengileg stjórnvöldum og öðrum aðilum og er vísað til 
skattayfirvalda, sakaskrár, Fangelsismáistofnunar o.ll. I framkvæmd er það svo að 
umrædd tcngsl sjást í breytingaskrá þjóðskrá. í kjölíarið er fjallað nokkuð um miðlun 
þjóðskrár og eru ekki gerðar athugasemdir við það sem þar kemur fram. Það sem hins 
vcgar kemur ekki fram cr t.d. að breylingaskrá þjóðskrár er aðcins miðlað til örfárra 
opinberra aðila, t.d. lögrcglunnar, Tryggingastofhunar og Sjúkratrygginga íslands. 
Þjóðskrá Islands telur sér samkvæmt lögum um persónuvemd og meðferð 
persónuupplýsmgar nr. 77/2000 óheimilt að miðla breytingaskrá til cinkafyrirtækja 
cnda inniheldur breytingaskrá þjóðskrár viðkvæmar persónuupplýsingar í skilningi 
lagánna,

í þessu sambandi má cinnig velta fyrir sér hvort Þjóðskrá íslands geti borið sérstaka 
ábyrgð á því að miðla upplýsingum um nýja kennitölu til opinberra aðila, Myndi 
Þjóðskrá íslands l.d. bera að tilkynna sakaskrá eða fangelsismálayfirvöldum um nýja 
kcnnitölu aðila? Hvað ef umsækjandi er á sakaskrá cða skilorði? Myndi stofhunin bera 
ábyrgð á því að tilkynna opinbemm aðiíum bcint um brcytta kennitölu og þá hvaða 
aðilum? Fða er það umræddra aðila sjálfra að tryggja að þcir í fyrsta lagi hafí aðgang 
að breytingaskrá þjóðskrá og í öðm lagi að þeir kanni breytingasögu einstaklinga i 
hvert og eitt skipti scm einstaklingur er ttl meðferðar bjá þeim? I athugasemdum við 8. 
gr. frumvarpsins scgir að áður l’yrr haíí Þjóðskrá afhent árlega mörgum stómotendum 
þjóðskrár allar kennitölubreytingar sem unnar vom í skrána. Þarna er lýst verklagi sem 
cr löngu aflagl enda ílestir miðlarar með sívinnsluaðgang þannig að þjóðskrá er mtölað 
jafnóðunt, Þjóðskrá íslands hcfur ckki áform um að taka aflur upp einhvers konar 
aihendingu á kennitölubrcytingum til stómotenda eða eins og segir í frumvarpinu 
,, sem starfs sins vegnaþurfa a<J viía um tengsl nýju og eldri kennitölunnar“ enda afar 
óljóst hvernig ætti að meía þörl’ slíkra aðila fyrir upplýsingarnar og ólíkiegt að slíkt 
mat yrði talið samrýmast skyldum og hlutverki stofhunarinnar.

ril glöggvunar er rétt að fjalla stuttlega um miðlun persónuuppiýsinga og 
brcytingaskrá þjóðskrár, Þjóðskrá íslands annast almannaskráningu hcr á landi skv. 1. 
gr. laga um þjóðskrá og almannaskráningu nr. 54/1962. Miðlun á þjóðskrá byggir á 
heimildum sömu laga og byggir hún á samningum mið 1 ara/drei 1 Ingaraði 1 a við 
Þjóðskra Islands annars vegar og viðkomandi vtðskiplavin hins vegar, Það byggir á 
samningum viðskiptavinar hvcrsu ör uppfærsla á upplýsingum i þjóðskrá er. Mun 
algengara er nú en áður að viðskiptavinir uppí'æri þjóðskrárupplýsingar á hveijum 
sólarhring. Sem betur fcr fækkar þeim vtðskiptaviiium sem uppfæra þjóðskrána 
sjaldnar enda cr lítið upplýsingagildt í gömlum upplýsingum. Stórnotendur þjóðskrár
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uppfæra skrána ört og þannig skila allar breytingar á grannupplýsirgum úr þjóöskrá 
sér fljótt og vel til viðskiplavina. Aðgangur að breylingaskrá þjóðskrá er mjög 
takmarkaður þar sem að hluta er um að ræða viðkvæmar persónuupplýsingar. Sá galli 
er á miðlun þjóðskrár að vcgna tifiknilegra annmarka er ckkí hægt að sía upplýsingar 
lit breylingaskrá til miðlunar heldur er aðeins hægt að miðla Öllum upplýsingunum eða
cn g u n i.

Rcttilega scgir í alhugasemdum við 8. gr. frumvarpsins aö kctniitölubrcytiiigar gcti 
síafað af ýmsum orsökum svo sem röngum fæðingardegi eða misskráiiingu. Tilvikum 
misskráningar fækkar óðum cnda er við úthlutun kennitalna fylgt ítarlegum 
verklagsreglum hjá stofnununni. Þau tilvik sem lúta að röngum fæðingardegi hafa t-d. 
komið upp í tcngslum við að einstaklingur haíi framvísað fölsuðum skilríkjum við 
upphaflega skráningu hérlcndis, Leiðrétting kenni tölu eða útgáfa nýrrar kennitölu fer 
því aðeins fram að nýrri og árciðanlegri gögn liggi fyrir að mati stofnunarinnar.

Þjóðskrá ísiands tclur það ekki þróun í rétta átt að hcimila breytingar á cinkvæmu 
auðkenni borgaranna þegar það er ekki nauðsynlegt vegna rangra gagna við 
upprunalega skráningu eða vegna mistaka, Með því er átt við að kcnnitalan hér á landi 
er ekki kyngreinanlcg og við úlhlutun nýrrar kennitölu í þeim tilvikum sem hcr um 
iæðir myndu einungis 3 tölustaíir af 10 breytast enda cr ekki gert ráð fyrír að 
einstaklingur fái nýjan fæðingardag cða fæðingarár við úthlutun nýrrar kennitölu 
vegna kynleiðrcttingar.

Að lokum veltir stofnunin því lyrir sér hvort með orðalaginu: „cr heimilt að úthluta
r A r .

umsækjanda nýrH kennitölu hjá Þjóðskrá Islands“ sc átt við að Þjóðskrá Islands bcri 
að taka ákvörðun um rétt einstaklings til að fá úthlutað nýrri kennitölu. Við lestur 
ákvæðisins telur Þjóðskrá íslands mega ráða að stofnuninni sc ekki heimilt að hafna 
ósk einstaklings um að fá úthlutað nýrri kennitölu cnda scgir í næsta málslið 
ákvæðisins að kcnnitalan skuli vcrða aðgengileg stjómvöldum og öðrum aðilum óski 
umsækjandi eílir nýrri kcnnitölu. Það vckur því upp spurningar að í athugasemdum 
við 8. gr. frumvarpsins sé sérstaklcga tekið fram að ákvarðanir Þjóðskrár íslands skv. 
8. gr. írumvarpsins séu kæranlegar til innanríkisráðuneytisins scm æðra stjómvalds. 
Þctta orðalag gefur til kynna að Þjóðskrá ísJands geti hafhað umsækjanda að fá 
úthlutað nýrri kennitölu ólikt því sem ákvæðið hljóðar um. Hins vegar liggur fyrír að 
Þjóðskrár íslands er opinber stol’nun og þar með eru allar ákvarðanir hennar 
kæranlegar til æðra stjórnvalds, innanríkisráðuneytisins í samræmi við meginrcglur 
stjómsýslulaga nr. 37/1993.

Með vísan til þcss sem scgir að ofan leggur Þjóðskrá íslands til að umrætt ákvæði 
vcrði endurskoðað með hliðsjón af Iramansögðu. Uthlutun nýrrdr kenmtölu er 
mögulegur kostur tæknilega séð en aðeins með þeim annmörkum sem eru á miðlun 
þjóðskrár eins og að framan cr lýst. Reglulcga berast stofhununni fyrírspumir ftá 
aðilum varðandi kennitölur scm ekki finnast í viðskiptamannaskrám og í flestum 
tilvikum er skýringin sú að kcnnitölu cinstaklings hafði verið breytt og sú breyting 
ekki skilað sér. Það verður því að draga mjög í efa að ávinningurinn og hagræðið sé
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það mikið að réttlæíi að hcimila brcytingar á þessu mikilvæga cinkvæma auðkenni 
borgarans.

ættleiddur, þá voru upplýsingar um þcssi airiði Tærð inn á ifcðLa^urfíkyrsiur 
viðkomandi einstaklinga sem varðvcittar voru hjá sto&uninni. Nú bcrast 
fæðingarskýrslur ekki lcngur á pappírsformi en upplýsingamar sem að framan greinir
cru vissulega skráðar í gagnasafn þjóðskrár. Skýrslumar sjálfar eru því að sjálfsögðu 
ekki lcngur áritaðar með viðbótarupplýsingum. Þcgar gefin eru út læðingarvottorð

heimiit að breyta upprunaupplýsingum á fæðingarskýrslu.

/VthugHsemdir viö 9. gr. frumvarpsins
Ekki cru gcrðar athugascmdir við efhi 9T gr. frumvarpsins cnda er þar Iýst gildandi 
framkvæmd hjá stofhuninni. Á hverjum degi berast gögn mn skráningu af ýmsu tagi 
og metur Þjóðskrá íslands gildi þessara gagna sem og annarra gagna sem lögð er fram 
meðal annars með tilliti til hvort þau séu gcim út af þar til bærum stjómvöfdum.

Þjóðskrá íslands vili að lokum lýsa yfir stuðningi sínum við þctla finmvarp og fagnar 
því hve ítarlega komið cr á móts við stjómsýsl uframkvæmdina mcð þeim hætti scm 
gert cr í frumvarpinu.

íyrir cinstaklinga scm hafa leiðrétt kyn sitt í þjóðskrá þá koma upplýsingar um fyrra 
nafn og fyrra kyn í neðanmálsgrcin á fæðingarvoltorðinu en stofnunin telur scr ekki

F.h. Þjóðskrár íslands
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