
Umboð móður til upplýsingaöflunar 

frá heilbrigðisstofnun skv. lögum nr. 

55/1996 
 

Leiðbeiningar 

Barn einhleyprar konu sem getið er með tæknifrjóvgun á Íslandi, skv. lögum nr. 55/1996 um tæknifrjóvgun o.fl. verður 

ekki feðrað skv. barnalögum. Í tilfellum sem þessum þarf móðir barnsins að leggja fram staðfestingu um tæknifrjóvgun 

innan 6 mánaða frá fæðingu barnsins. Ef staðfesting berst ekki innan tilskilins tíma þá tilkynnir Þjóðskrá Íslands 

sýslumanni um ófeðrað barn sbr. ákvæði barnalaga. 

Í tilfellum þar sem móðir er gift eða í sambúð þarf að leggja fram skjal sem staðfestir að getnaður hafi farið fram skv. 

ákvæðum laga nr. 55/1996 um tæknifrjóvgun o.fl. Vert er að undirstrika að ástæða þess að Þjóðskrá Íslands kallar eftir 

framangreindum upplýsingum er svo unnt sé að framfylgja barnalögum nr. 76/2003 um skráningu foreldra barns. Sömu 

reglur gilda um barn sem getið er með tæknifrjóvgun erlendis, en í slíkum tilvikum þurfa einstaklingar sjálfir að  útvega 

gögn frá viðkomandi landi. 

Eignist kona, í hjónabandi eða skráðri sambúð, barn sem ekki er getið með tæknifrjóvgun skv. lögum nr. 55/1996 um 

tæknifrjóvgun o.fl. eða með tæknifrjóvgun erlendis, eiga almennar reglur barnalaga um faðerni við. 

 

Barn og móðir 

Fullt nafn barns (ef það hefur fengið nafn) Kennitala án bandstriks 

Fullt nafn móður (sú sem ól barnið) Kennitala án bandstriks 

  

Ef við á, fullt nafn móður (sú sem ekki ól barnið) Kennitala án bandstriks 

  

Netfang Sími 1 Sími 2 

   
 

Heimild til gagnaöflunar 

Einstæð móðir 

Ég undirrituð veiti Þjóðskrá Íslands hér með umboð til þess að afla staðfestingar frá Livio um að ofangreint barn hafi 

verið  getið með tæknifrjóvgun hjá áðurnefndri heilbrigðisstofnun. 

 

Móðir í hjúskap eða sambúð 

Ég undirrituð veiti Þjóðskrá Íslands hér með umboð til þess að afla staðfestingar frá Livio um að ofangreint barn hafi 

verið  getið með tæknifrjóvgun hjá áðurnefndri heilbrigðisstofnun. 

 

 
 

Undirskrift móður sem ól barnið 

 

Vitundarvottar að undirskrift 

Við undirrituð vottum að sú sem undirritað hefur þetta skjal hefur gert það í viðurvist 

okkar. Vottar þurfa að hafa náð 18 ára aldri. 

 

Dagsetning Dagsetning 

  
 
 

Undirskrift og kennitala Undirskrift og kennitala 
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