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Þjóðskrá íslands vísar til erindis velferðamefndar Alþingis þar sem frumvarp til laga 
um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda, 736. mál -  þingskjal 1174 er sent til 
umsagnar. Þjóðskrá íslands telur nauðsynlegt að gera nokkrar athugasemdir við efni 
frumvarpsins, einkum að því er lýtur að stjómsýslu og meðferð umsókna um 
kynbreytingu í þjóðskrá en á undanfömum mánuðum hafa allir vinnuferlar verið 
endurskoðaðir og miklar breytingar gerðar á innra skipulagi stofnunarinnar.

Athugasemdir við 6. gr. frumvarpsins
í 6. gr. frumvarpsins er fjallað um verkefiii sérfræðinefiidar um kynáttunarvanda. Þar 
kemur fram að sá sem hlotið hefur greiningu og viðurkennda meðferð hjá teymi 
Landspítala um kynáttunarvanda geti óskað staðfestingar hjá sérfræðinefiid um 
kynáttunarvanda um að hann tilheyri gagnstæðu kyni. Uppfylli umsækjandi tilgreind 
skilyrði staðfestir sérfræðinefiidin að hann tilheyri gagnstæðu kyni.

Fram kemur í ákvæðinu að sérfræðinefndin skuli tilkynna umsækjanda niðurstöður 
ákvörðunar sinnar en jafhframt skuli hún tilkynna Þjóðskrá íslands að kyn 
umsækjanda hafi verið leiðrétt.

I greinargerð með frumvarpinu er lýst því verklagi sem hefur verið viðhaft við 
breytingu á skráningu kyns í þjóðskrá. Þjóðskrá íslands hefur eins og fyrr sagði 
endurskoðað innri ferla í starfsemi sinni, þar með talið ferla um skráningu kyns í 
þjóðskrá. Þjóðskrá Islands telur að í frumvarpinu sem hér liggur fyrir felist tækifæri til 
að setja framsýna löggjöf í takt við breytingar á verklagi í stjómsýsluframkvæmd 
stofiiunarinnar. Þannig háttar nú til að meðferð tilkynninga um breytt kyn sker sig 
nokkuð frá öðrum tilkynningum eða beiðnum um breytta skráningu. Meginmunurinn 
felst í því að frumkvæði að breyttri skráningu kemur frá landlækni, þ.e. þriðja aðila, en 
ekki frá einstaklingnum sjálfum sem óskar eftir breyttri skráningu. Víðast hvar í 
íslenskri stjómsýsluframkvæmd er gert ráð fyrir því að sá sem einhvers æskir, hafi 
sjálfur frumkvæði að þeirri breytingu sem óskað er eftir. í starfsemi Þjóðskrár íslands 
á það t.d. við um nafnbreytingar, breytingar á lögheimili o.fl. Beiðni um breytta 
skráningu á þannig uppruna sinn hjá þeim sem breyting varðar. Þetta sjónarmið kemur 
hins vegar ekki fram í frumvarpinu og telur Þjóðskrá íslands því rétt að endurskoða 
það.
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Lagt er til að umsækjanda um kynleiðréttingu verði sjálfum falið að senda Þjóðskrá 
íslands erindi um beiðni um breytta skráningu kyns í þjóðskrá og samhliða yrði sótt 
um nafnbreytingu. í kjölfarið yrðu báðar beiðnimar unnar samhliða hjá Þjóðskrá 
íslands eins og gert er ráð fyrir í 2. mgr. 6. gr. frumvarpsins. Beiðninni myndi fylgja 
staðfesting sérfræðinefndarinnar. Eins og fyrr segir hefiir Þjóðskrá íslands hug á að 
breyta gildandi verklagi enda felur það í sér ákveðið rask fyrir þann er óskar 
kynleiðréttingar. Nokkur misbrestur er á að beiðni um nafiibreytingu og 
kynleiðréttingu berist á sama tíma en þó er skráningin þess eðlis að nauðsynlegt er að 
breyta kyni og nafhi í þjóðskrá samtímis. Berist bréf landlæknis t.d. á undan beiðni um 
nafnbreytingu er sá háttur hafður á að haft er samband við þann sem kynleiðrétting 
varðar og viðkomandi bent á að skila inn nafiibreytingu og virðist raunar gert ráð fyrir 
því verklagi í 1. mgr. 8. gr. frumvarpsins. Hitt getur svo einnig gerst að beiðni um 
nafhbreytingu berist á undan þá fer sú beiðni í bið þangað til bréfið berst frá landlækni. 
Hvort tveggja getur haft í for með sér viss óþægindi og óþarfa umstang fyrir þann er 
óskar kynleiðréttingar. Hægðarleikur væri að Þjóðskrá íslands útbúi eyðublað sem 
umsækjandi gæti nálgast og sent inn til vinnslu. Á eyðublaðinu mætti gera ráð fyrir 
staðfestingu sérfræðinganefhdarinnar en ennþá einfaldara væri að umsækjanda yrði 
einfaldlega gert skylt að fiamvísa afiiti af staðfestingu sérfræðinganefndarinnar skv. 3. 
mgr. 6. gr. frumvarpsins hjá Þjóðskrá íslands um leið og umsókn um breytta skráningu 
kyns og breytt nafn er afhent Þjóðskrá íslands. Þetta myndi einfalda til muna verklagið 
við vinnslu þessara mála og fækka viðkomustöðum fyrir umsækjanda. Einnig má geta 
þess að með þessu 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 einstakling og eðlilegt að hann ráði ferðinni um hraða 
breytinganna.

Með hliðsjón af framangreindu er lagt til að seinni málsl. 4. mgr. 6. gr. verði felldur 
brott þar sem hann er óþarfur ef fallist verður á ofangreindar röksemdir.

Athugasemdir við 8. gr. frumvarpsins.
í 8. gr. frumvarpsins er íjallað um kynleiðréttingar og nafnbreytingar í þjóðskrá. Þar er 
í 1. mgr. gert ráð fyrir að Þjóðskrá íslands upplýsi umsækjanda um skyldu til 
nafnbreytingar. Ef fallist verður á þær athugasemdir sem gerðar eru við 6. gr. hér að 
ofan er þessi málsgrein óþörf enda kæmi þá beiðni um nafiibreytingu og 
kynleiðréttingu samtímis til vinnslu hjá Þjóðskrá íslands, enda gert ráð fyrir að hvorug 
breytingin nái fiam að ganga í þjóðskrá nema umsókn um hina breytinguna liggi fyrir.

Það því lagt til að 1. mgr. 8. gr. frumvarpsins verði felld niður og í staðinn komi ný 
málsgrein, svohljóðandi:
„ Sá sem óskar eftir kynleiðréttingu íþjóðskrá skal sækja um það til Þjóðskrár íslands 
á þar til gerðu eyðublaði sem stofnunin lœtur í té. Umsókn skal fylgja staðfesting 
sérfrœðinefndar um kynáttunarvanda skv. 3. mgr. 6. gr. og umsókn um nafnbreytingu í 
þjóðskrá. “
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í 3. mgr. 8. gr. frumvarpsins segir að við leiðréttingu á kyni og nafiibreytingu í 
þjóðskrá sé heimilt að úthluta vimsækjanda nýrri kennitölu hjá Þjóðskrá Islands.

Þjóðskrá íslands telur sér rétt og skylt að fjalla nokkuð ítarlega um þetta ákvæði þar 
sem með þessu er verið að leggja til lögfesta sértæk ákvæði um meðferð og 
meðhöndlun kennitölunnar.

í fyrsta lagi er rétt að vekja athygli á að hér á landi er ekki til staðar nein löggjöf um 
kennitölur. Nú stendur yfir endurskoðun á lögum um þjóðskrá og almannaskráningu 
og fleiri lögum og er eitt markmið endurskoðunarinnar að lögfesta ákvæði um 
kennitölur og setja reglur og viðmið um útgáfu kennitölu, meðhöndlun hennar og 
miðlun og síðast en ekki síst um breytingar á henni. Eins og velþekkt er þá var 
kennitalan í upphafi hugsuð sem einkvæmt auðkenni borgarans í samskiptum hans við 
hið opinbera. Á síðustu árum hefur útbreiðsla kennitölunnar og notkun hennar 
stóraukist og nú er svo komið að kennitalan er talin sjálfsögð upplýsing um auðkenni 
manns, nánast sjálfsagðari í miðlun en nafn manns enda er oft tekið dæmi um að 
maður geti ekki leigt sér myndband, keypt strætókort eða skilað vöru í verslun án þess 
að gefa upp kennitölu.

Á íslandi byggist kennitalan upp á fæðingardegi og ári sem eru 6 fyrstu tölustafimir en 
síðustu 4 tölustafimir eru hlutlaus auðkenni að öðru leyti en því að síðasti tölustafurinn 
táknar þá öld er viðkomandi er fæddur. Hérlendis er ekki að finna neina vísun til kyns 
þess sem ber kennitöluna. Annar háttur er hafður á hjá hinum Norðurlöndunum en þar 
má lesa kyn aðila út úr kennitölunni. Þetta atriði telur Þjóðskrá Islands að skipti 
höfuðmáli þegar litið er til þess hvort heimila skuli breytingar eða úthlutun á nýrri 
kennitölu.

I öðru lagi þá hafa einstaklingar í hinum Norðurlöndunum fleiri auðkenni í 
samskiptum sínum við stjómvöld. í einhverjum tilvikum er fólk með sérstaka 
skattakennitölu en í öðrum tilvikum er hver einasti einstaklingur með sérstakt 
einkvæmt auðkenni í þjóðskrá auk þess að hafa kennitölu. Umrætt auðkenni er 
óbreytanlegt og er ekki endilega þekkt af öðrum en umræddum einstaklingi og 
þjóðskrá viðkomandi ríkis. Það þýðir t.d. að þótt kennitölunni yrði breytt þá myndi hið 
einkvæma auðkenni ekki breytast 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 fyrri kennitöluna. Ný kennitala yrði þá til í þjóðskrá en 
gamla kennitalan myndi færast yfir í s.k. Horfinnaskrá og verður þannig óvirk. í 
framkvæmd þýðir þetta að hafi aðili sem fær nýja kennitölu t.d. safnað sér einhvers 
konar fiíðindum eða réttindum hjá tryggingafélagi þá mun tryggingafélagið ekki getað 
fundið tengsl nýju og gömlu kennitölunnar. Að sama skapi myndu lífeyrissjóðir ekki 
getað fundið umrædd tengsl þannig að þá þyrfti lífeyrisþegi væntanlega að framvísa 
einhver konar skýringum hjá lífeyrissjóði þegar að útgreiðslu eða útreikningi 
lífeyrisréttinda kemur. Að auki má bæta við að myndi umræddur aðili af einhveijum 
orsökum þurfa á að halda einkunnum sínum úr fiamhaldsskóla eða háskóla þá gæti 
hann hvorki nálgast þær upplýsingar með því að gefa upp gömlu kennitöluna sína því
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hún myndi ekki finnast á skrá en heldur nýja kennitalan myndi heldur ekki skila 
leitamiðurstöðum nema frá þeim tímapunkti er henni var úthlutað. Þetta gerist svona 
vegna þess að einungis örfáir opinberir aðilar hafa aðgang að breytingaskrá þjóðskrá 
eins og lýst verður hér á eftir.

í 2. málsl. 3. mgr. 8. gr. frumvarpsins segir að óski einstaklingur nýrrar kennitölu skuli 
fyrri kennitala vera aðgengiieg þeim stjómvöldum og öðnmi aðilum sem starfs síns 
vegna þurfa að vita um tengsl nýju og eldri kennitölunnar. í athugasemdum við 8. gr. 
frumvarpsins segir sérstaklega um þetta atriði að tengslin á milli gömlu og nýju 
kennitölunnar þurfi að vera aðgengileg stjómvöldum og öðrum aðilum og er vísað til 
skattayfirvalda, sakaskrár, Fangelsismálstofnunar o.fl. I framkvæmd er það svo að 
umrædd tengsl sjást í breytingaskrá þjóðskrá. í kjölfarið er fjallað nokkuð um miðlun 
þjóðskrár og eru ekki gerðar athugasemdir við það sem þar kemur fram. Það sem hins 
vegar kemur ekki fram er t.d. að breytingaskrá þjóðskrár er aðeins miðlað til örfárra 
opinberra aðila, t.d. lögreglunnar, Tryggingastofiiunar og Sjúkratrygginga íslands. 
Þjóðskrá íslands telur sér samkvæmt lögum um persónuvemd og meðferð 
persónuupplýsingar nr. 77/2000 óheimilt að miðla breytingaskrá til einkafyrirtækja 
enda inniheldur breytingaskrá þjóðskrár viðkvæmar persónuupplýsingar í skilningi 
laganna.

í þessu sambandi má einnig velta fyrir sér hvort Þjóðskrá íslands geti borið sérstaka 
ábyrgð á því að miðla upplýsingum um nýja kennitölu til opinberra aðila. Myndi 
Þjóðskrá Islands t.d. bera að tilkynna sakaskrá eða fangelsismálayfirvöldum um nýja 
kennitölu aðila? Hvað ef umsækjandi er á sakaskrá eða skilorði? Myndi stofiiunin bera 
ábyrgð á því að tilkynna opinberum aðilum beint um breytta kennitölu og þá hvaða 
aðilum? Eða er það umræddra aðila sjálfia að tryggja að þeir í fyrsta lagi hafi aðgang 
að breytingaskrá þjóðskrá og í öðru lagi að þeir kanni breytingasögu einstaklinga í 
hvert og eitt skipti sem einstaklingur er til meðferðar hjá þeim? í athugasemdum við 8. 
gr. frumvarpsins segir að áður fyrr hafi Þjóðskrá afhent árlega mörgum stómotendum 
þjóðskrár allar kennitölubreytingar sem unnar voru í skrána. Þama er lýst verklagi sem 
er löngu aflagt enda flestir miðlarar með sívinnsluaðgang þannig að þjóðskrá er miðlað 
jafhóðum. Þjóðskrá íslands hefur ekki áform um að taka aftur upp einhvers konar 
afhendingu á kennitölubreytingum til stómotenda eða eins og segir í fiumvarpinu 
„ sem starfs síns vegna þurfa að vita um tengsl nýju og eldri kennitölunnar “ enda afar 
óljóst hvemig ætti að meta þörf slíkra aðila fyrir upplýsingamar og ólíklegt að slíkt 
mat yrði talið samrýmast skyldum og hlutverki stofnunarinnar.

Til glöggvunar er rétt að fjalla stuttlega um miðlun persónuupplýsinga og 
breytingaskrá þjóðskrár. Þjóðskrá íslands annast almannaskráningu hér 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 miðlara/dreifingaraðila við 
Þjóðskrá íslands annars vegar og viðkomandi viðskiptavin hins vegar. Það byggir á 
samningum viðskiptavinar hversu ör uppfærsla á upplýsingum í þjóðskrá er. Mun 
algengara er nú en áður að viðskiptavinir uppfæri þjóðskrárupplýsingar á hverjum 
sólarhring. Sem betur fer fækkar þeim viðskiptavinum sem uppfæra þjóðskrána 
sjaldnar enda er lítið upplýsingagildi í gömlum upplýsingum. Stómotendur þjóðskrár
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uppfæra skrána ört og þannig skila allar breytingar á grunnupplýsingum úr þjóðskrá 
sér fljótt og vel til viðskiptavina. Aðgangur að breytingaskrá þjóðskrá er mjög 
takmarkaður þar sem að hluta er um að ræða viðkvæmar persónuupplýsingar. Sá galli 
er á miðlun þjóðskrár að vegna tæknilegra annmarka er ekki hægt að sía upplýsingar 
úr breytingaskrá til miðlunar heldur er aðeins hægt að miðla öllum upplýsingunum eða 
engum.

Réttilega segir í athugasemdum við 8. gr. írumvarpsins að kennitölubreytingar geti 
stafað af ýmsum orsökum svo sem röngum fæðingardegi eða misskráningu. Tilvikum 
misskráningar fækkar óðum enda er við úthlutun kennitalna fylgt ítarlegum 
verklagsreglum hjá stofnununni. Þau tilvik sem lúta að röngum fæðingardegi hafa t.d. 
komið upp í tengslum við að einstaklingur hafí framvísað fölsuðum skilríkjum við 
upphaflega skráningu hérlendis. Leiðrétting kennitölu eða útgáfa nýrrar kennitölu fer 
því aðeins fram að nýrri og áreiðanlegri gögn liggi fyrir að mati stofnunarinnar.

Þjóðskrá íslands telur það ekki þróun í rétta átt að heimila breytingar á einkvæmu 
auðkenni borgaranna þegar það er ekki nauðsynlegt vegna rangra gagna við 
upprunalega skráningu eða vegna mistaka. Með því er átt við að kennitalan hér á landi 
er ekki kyngreinanleg og við úthlutun nýrrar kennitölu í þeim tilvikum sem hér um 
ræðir myndu einungis 3 tölustafir af 10 breytast enda er ekki gert ráð fyrir að 
einstaklingur fái nýjan fæðingardag eða fæðingarár við úthlutun nýrrar kennitölu 
vegna kynleiðréttingar.

Að lokum veltir stofhunin því fyrir sér hvort með orðalaginu: „er heimilt að úthluta 
umsækjanda nýrri kennitölu hjá Þjóðskrá íslands“ sé átt við að Þjóðskrá íslands beri 
að taka ákvörðun um rétt einstaklings til að fá úthlutað nýrri kennitölu. Við lestur 
ákvæðisins telur Þjóðskrá íslands mega ráða að stofnuninni sé ekki heimilt að hafna 
ósk einstaklings um að fá úthlutað nýrri kennitölu enda segir í næsta málslið 
ákvæðisins að kennitalan skuli verða aðgengileg stjómvöldum og öðrum aðilum óski 
umsækjandi eftir nýrri kennitölu. Það vekur því upp spumingar að í athugasemdum 
við 8. gr. frumvarpsins sé sérstaklega tekið fram að ákvarðanir Þjóðskrár íslands skv. 
8. gr. frumvarpsins séu kæranlegar til innanríkisráðuneytisins sem æðra stjómvalds. 
Þetta orðalag gefur til kynna að Þjóðskrá íslands geti hafnað umsækjanda að fá 
úthlutað nýiri kennitölu ólíkt því sem ákvæðið hljóðar um. Hins vegar liggur fyrir að 
Þjóðskrár íslands er opinber stofnun og þar með eru allar ákvarðanir hennar 
kæranlegar til æðra stjómvalds, innanríkisráðuneytisins í samræmi við meginreglur 
stjómsýslulaga nr. 37/1993.

Með vísan til þess sem segir að ofan leggur Þjóðskrá íslands til að umrætt ákvæði 
verði endurskoðað með hliðsjón af framansögðu. Úthlutun nýrrar kennitölu er 
mögulegur kostur tæknilega séð en aðeins með þeim annmörkum sem eru á miðlun 
þjóðskrár eins og að framan er lýst. Reglulega berast stofnununni fyrirspumir frá 
aðilum varðandi kennitölur sem ekki finnast í viðskiptamannaskrám og í flestum 
tilvikum er skýringin sú að kennitölu einstaklings 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 réttlæti að heimila breytingar á þessu mikilvæga einkvæma auðkenni 
borgarans.

Enn fremur vill Þjóðskrá íslands vekja athygli á að ekki er rétt farið með lýsingu á 
verklagi varðandi breytingar á fæðingarskýrslum í umfjöllim þar um í athugasemdum 
við 8. gr. frumvarpsins. Þar segir að fæðingarskýrsla einstaklings með 
kynáttunarvanda beri með sér kynleiðréttingu og nafnbreytingu í neðanmálsgrein. 
Telja verður að þetta orðalag geti valdið nokkrum misskilningi en verklagið var áður 
fyrr á þann veg að kæmu til breytingar á kyni, nafiii, feðrun eða væri einstaklingur 
ættleiddur, þá voru upplýsingar um þessi atriði færð inn á fæðingarskýrslur 
viðkomandi einstaklinga sem varðveittar voru hjá stofnuninni. Nú berast 
fæðingarskýrslur ekki lengur á pappírsformi en upplýsingamar sem að framan greinir 
eru vissulega skráðar í gagnasafn þjóðskrár. Skýrslumar sjálfar eru því að sjálfsögðu 
ekki lengur áritaðar með viðbótarupplýsingum. Þegar gefin eru út fæðingarvottorð 
fyrir einstaklinga sem hafa leiðrétt kyn sitt í þjóðskrá þá koma upplýsingar um fyrra 
nafn og fyrra kyn í neðanmálsgrein á fæðingarvottorðinu en stofiiunin telur sér ekki 
heimilt að breyta upprunaupplýsingum á fæðingarskýrslu.

Athugasemdir við 9. gr. frumvarpsins
Ekki eru gerðar athugasemdir við efiii 9. gr. frumvarpsins enda er þar lýst gildandi 
framkvæmd hjá stofiiuninni. Á hverjum degi berast gögn um skráningu af ýmsu tagi 
og metur Þjóðskrá Islands gildi þessara gagna sem og annarra gagna sem lögð er fram 
meðal annars með tilliti til hvort þau séu gefrn út af þar til bærum stjómvöldum.

Þjóðskrá íslands vill að lokum lýsa yfir stuðningi sínum við þetta frumvarp og fagnar 
því hve ítarlega komið er á móts við stjómsýsluframkvæmdina með þeim hætti sem 
gert er í frumvarpinu.

F.h. Þjóðskrár íslands

ÁstríðurJóhannesdóttir
Lögfrœðingur
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