
Ed. 591. Nefndarálit [32. mál]
um frv. til laga um ættleiðingu.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. þetta og rætt það á nokkrum fundum. t Nd. hafa
verið gerðar þrjár breytingar á frv. frá því, sem það var, er ríkisstjórnin lagði það
fyrir Alþingi.

Eina af þessum breytingum, á 8. gr., um að leitað sé umsagnar sóknarprests,
áður en ættleiðing er leyfð, telur nefndin til bóta.

Hinar tvær breytingarnar vill nefndin fella niður og færa frv. að því leyti í
sinn upprunalega búning.

Önnur þeirra breytinga er í 2. og 3. málslið 1. málsgr. 1. gr. Hefur allsherjar-
nefnd Nd. bætt þar inn ákvæðum, þar sem einstaklingi eldri en 65 ára og hjónum,
sem bæði eru eldri en 65 ára, er bannað að ættleiða barn innan 16 ára aldurs. Þar
sem leyfi dómsmálaráðherra þarf til ættleiðingar og það verður að sjálfsögðu ekki
veitt, nema hún sé í samræmi við hagsmuni þess, sem ættleiddur er, ætti tak-
mörkun þessi að vera óþörf og getur auk þess í einstaka tilfellum leitt til ranglætis.
Nefndin leggur því til, að þessi ákvæði verði felld niður.

Í upphaflega frv. var svo ákveðið í 19. gr., að ef kjörforeldri og kjörbarn gangi
í hjónaband, sem ekkert er til fyrirstöðu að lögum, ef skyldleiki eða aðrar hömlur
eru ekki á, falli ættleiðing niður. Þessa grein hefur Nd. fellt niður úr frv. Það er
þó auðsætt, ef þetta sjaldgæfa tilvik kemur fyrir, að ýmis vandaatriði geta risið í
sambandi við skipti eftir það hjóna, sem fyrr deyr. Þykir því rétt að taka fyrir
fram af allan efa um þetta atriði.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. 2. og 3. málsl. fyrri málsgr. greinarinnar falli niður.
2. Á eftir 18. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:

Ef kjörforeldri og kjörbarn eigast, fellur ættleiðing niður.

Alþingi, 19. jan. 1953.

Rannveig Þorsteinsdóttir, Lárus Jóhannesson, Páll Zóphóníasson.
form. fundaskr., frsm.
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