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Efni: Umsögn Jafnréttisstofu vegna frumvarps til laga um kynrænt sjálfræði -149. 
Löggjafarþing, þingsskjal 1184 -  752. mál.

Jafiiréttisstofa þakkar fyrir tækifærið til að veita umsögn sína um ofangreint frumvarp. 
Stofan styður að þetta frumvarp verði að lögum en telur nauðsynlegt að hugað verði 
nánar að eftirtöldum þáttum.

I drögunum kemur ekki fram hver skuli framfylgja lögunum. Þetta getur skapað óvissu 
á meðal þeirra einstaklinga sem hyggjast leita réttar síns með vísan til þeirra.

í 7. gr. frumvarpsins er íjallað um takmörkun á heimild til að breyta skráningu kyns og 
að nafhabreyting skuli einungis heimiluð ef sérstakar ástæður liggi að baki. í þeim 
tilfellum skal einstaklingur leggja fram skriflega greinargerð þar sem fram koma 
ástæður beiðninnar. Hér gerir Jafnréttisstofa ráð fyrir að umsókn um breytingu skuli 
skilað inn til Þjóðskrár, sbr. 4. gr. frumvarpsins. Þar sem um matskennda ákvörðun er 
að ræða telur stofan mikilvægt að þekking á málefnum trans og intersex fólks sé til 
staðar þegar tekin er afstaða til atriða er varða þann hóp. Þá er í frumvarpinu ekki tekið 
á því hvort að ákvörðun skv. þessari grein sé kæranleg, þ.e. sætti umsækjandi sig ekki 
við neitun hefur viðkomandi þá einhver úrræði eða er ákvörðun þjóðskrár endanleg?

2. mgr. 8. gr. frumvarpsins segir að einstaklingur sem hefur breytt opinberri skráningu 
kyns síns nýtur allra þeirra réttinda að lögum sem skráð kyn ber með sér. Jafnréttisstofa 
bendir á að upp geta komið aðstæður sem stofan teíur óljóst hvemig bregðast eigi við, 
t.a.m;

1) Er einstaklingi sem fæðst hefur karlkyns en upplifir sig sem konu heimilt að taka þátt 
í keppnisíþróttum í kvennaflokki?

2) Er einstaklingi sem er með skráð kyn sem ekki er í samræmi við útlit þess heimilt að 
nota búningsaðstöðu hvors kyns?

3) Er einstaklingi sem er með skráð kyn sem er ekki í samræmi við útlit þess heimilt að 
nýta sér kvennaathvarf?

í 1. tl. 18. gr. er tiltekið að bæta þurfi nýrri málsgrein við 24. gr. laga um jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, svohljóðandi: Akvœöi þessa kafla íaka einnig 
til þeirra sem hafa hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá, sbr. 6. gr. laga um kynrœnt 
sjálfræði. IV. kaffi laga nr. 10/2008 fjallar um bann við mismunun á grundvelli kyns. 
Jafhréttisstofa bendir á að lög nr. 10/2008 gera aðeins ráð fyrir tveimur kynjum, þ.e.
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karlkyn og kvenkyn. Það frumvarp sem nú er til umíjöilunar gerir hins vegar ráð fyrir 
að þriðju breytunni verði bætt við. Jafnréttisstofa telur að gera verði frekari breytingar á 
lögum nr. 10/2008 til þess að tryggja megi þeim einstaklingum sem ekki tilheyra karl- 
eða kvenkyni réttindi sín. Má í þessu sambandi vísa til að 18. gr. laga nr. 10/2008 
leggur áherslu á að störf flokkist ekki í sérstök karla- og kvennastörf, 19. gr. tiltekur að 
konum og körlum skuli greidd jöfn laun, 20. gr. tiltekur að störf laus til umsóknar skuli 
standa opið jafnt konum og körlum og svo mætti áfram telja.

Jafnréttisstofa, Borgum við Norðurslóð, 600 Akureyri 
Sími: 460 6200 Netfang: jafnretti@jafnretti.is

mailto:jafnretti@jafnretti.is

