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Reykjavík, 25. nóvember 2005

Efni: Umsögn vegna frv. til laga um breytingu áýmsum lögum á sviði sifjaréttar, 279. mál, 
sameiginlegforsjá barns o.fl.

Vísað er til bréfs nefndarritara allsherjamefndar, dags. 17. nóvember s.l., þar sem fram kemur 
beiðni til Bamavemdamefndar Reykjavíkur um að veita umsögn um frumvarp til laga um 
breytingu á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar.

Bamavemdamefnd Reykjavíkur er fylgjandi efni framvarpsins og gerir ekki athugasemdir við 
einstakeir greinar þess að undanskildum 5. gr. frumvarpsins sem varðar breytingu á 16. gr. 
laga um ættleiðingar og 7. gr. frumvarpsins sem varðar breytingu á 31. gr. sömu laga. Að 
mati nefndarinnar mætti skilja ákvæðin, eins og þau er sett fram í frumvarpinu, með þeim 
hætti að aðeins í þeim tilvikum þegar einhver vafi leikur á að unnt sé að veita umbeðna 
ættleiðingu eða forsamþykki fyrir ættleiðingu, verði óskað umsagnar bamavemdamefiida. í 
athugasemdum með frumvarpinu er það hins vegar skýrt að með orðalaginu “nema það sé 
augljóslega óþarft”, sé aðeins átt við að í þeim tilvikum þegar augljóst er að umsækjandi 
uppfyllir ekki þau skilyrði sem sett em fyrir ættleiðingu, eða ef ættleiðing er augljóslega ekki 
baminu fyrir bestu, þá ber dómsmálaráðuneytinu ekki skylda til að senda umsókn til 
umsagnar bamavemdamefhda. Bamavemdamefnd Reykjavíkur leggur til, með vísan til 
framangreinds, að eftirfarandi breytingar verði gerðar á orðalagi 5. og 7. gr. frumvarpsins:

5. gr.
“Leita skal umsagnar bamavemdamefndar um umsókn um leyfi til að ættleiða bam nema 
þegar augljóst er að skilyrði fyrir útgáfu ættleiðingaleyfis eru ekki uppfyllt eða ættleiðing 
augljóslega ekki barni fyrir bestu. “

7. gr.
“ Leita skal umsagnar bamavemdamefndar um umsókn um forsamþykki til að ættleiða erlent 
bam nema þegar augljóst er að skilyrði fyrir útgáfu forsamþykkis eru ekki uppfyllt’’
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