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CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée 1^:

0 ^ HAKS 2013
Lëtzebuerg, de 4. Maerz 2013

Har Président,

,

Sou wéi d'Chambersreglement et virgesait, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den Hôr Justizminister an
den Har Banneminister weiderzeleédep.
I
)
Lëtzebuerg huet keng Legislatioun i^wwert„geléinte Is/lammen" (mères porteuses, gestation pour autrui). Dës Method
fir Puppelcher op d'WeIt ze setze schéngt an anere Lanner erlaabt ze sinn. Nom Rapport vum franséische Sénat aus
dem Joer 2008 ass et erlaabt^ datt geléinte tVlomme Puppelcher a Griicheiand an am Vereenegte Kinrjekràich fir friem
Koppelen op d'WeIt setzen. Och a Lànner wéi de Vereenegte Staate vun Amerika schéngt dës Praxis erlaabt ze sinn,
woubai do déi geléinte Mamm ochlnach kafir dës "DéngschtIeeschtung"' bezueit ginn.

iI
Et ass deemno net auszeschléissen, datt Koppelen, déi zu Lëtzebuerg wunnen a vlaicht soss keng aner Méiglechkeet
gesinn hunn, iwwert dëse Wee Kanner kritt hunn.
Dowéinst wéilt ech den Hàre Ministeren dës Froe stellen:
1) Sinn zu Lëtzebuerg Fall bekannt, an deenen eng Koppel eent oder méi Kanner um "Etat civil" wolix umellen,
respektiv an de „Registre\de la Population" wolit androe loossen, woubai dëst Kand oder Kanner vun enger
geléintener Mamm op d'WeIt gesat goufen?
2) Gëtt et eng Prozedur oder eng Praxis, déi an esou engem Fall ugewannt gëtt? Kënnen esou Fall iwwert de
Wee vun der „adoption plénière" gereegelt ginn ?
3) Wéi eng Rechter huet erlg geléinte Mamm, déi e Kand zu Lëtzebuerg ausgedroen huet an / oder op d'WeIt
bruecht huet, respektiv déi dot Kand u Leit ginn huet, déi zu Lëtzebuerg ugemellt sinn ?
4)

Wéi eng Rechter huet eventuell e Kand, fir déi Mamm kennenzeléieren, déi et ausgedroen an op d'Wëlt
bruecht huet ?
i

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser
Deputéierten
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