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Efni: Athugasemdir við mál 778 -  frumvarp um breytingar á barnalögnm (réttindi 
barns, forsjá, sáttameðferð o.fl.)

Gerðar er athugasemdir við greinar 17, 19 og 20. í frumvarpi um breytingar á bamalögum. 
Athugasemdimar snúa að inntaki þessara greina sem varða skyldu forræðisforeldris til að hafa 
afskipti af umgengni hins forsjárlausa foreldris við bam sitt og úrskurðarvaldi sýslumanna um 
ýmsa þætti sem varða umgengni hins forsjárlausa foreldris við bam sitt, þegar foreldrar eru 
einhleypir við getnað bams.

Þar sem hagsmunir bama skipta eðíi máls samkvæmt mjög miklu máii, eru einnig lagðar til 
leiðir sem að eru mun líklegri til árangurs til að ná markmiði frumvarpsins um umgengni hins 
forsjárlausa foreldris en leiðin sem lögð er til í frumvarpinu.

Að lokum er gerðar athugasemdir við frumvarpið í samræmi við sjónarmiðin og leiðimar sem 
raktar eru í athugasemdunum.
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Almennar athugasemdir við inntak 17.19. og 20. grein frumvarps um breytingar á
barnalögum.

Til að skýra forsendur athugasemdanna er nauðsynlegt að rekja mismunandi réttindi og 
skyldur karlmanna og kvenmanna eftir getnað og mótsagnir sem eru í íslenskri löggjöf 
varðandi réttindi barna sem getin eru undir mismunandi kringumstæðum.

• Eftir getnað hafa konur rétt samkvæmt lögum til að taka einhliða ákvörðun um afdrif 
getnaðar; hvort sem ákvörðunin snýr að þvi að eyða fóstrinu eða ganga með það. Þar 
sem konur hafa þennan einhliða rétt, og hafa því í raun algjöran eignarrétt yfir 
erfðaefni karlmannsins, skýtur það skökku við að einhleypar konur geti krafist þess 
fyrir hönd barna sinna, að einhleypir karlar greiði með og sinni bömum sem þeir hafa 
getið með þeim, líkt og ákvörðunin um fóstureyðingu eða bameign hafi verið 
sameiginleg undir þessum kringumstæðum.

• Það er staðreynd að um sjötti hver getnaður á íslandi endar með fóstureyðingu en árið 
2009 voru um 970 fóstureyðingar framkvæmdar í landinu. Um 97% fóstureyðinganna 
vom raktar til "félagslegra" ástæðna1 en það gerist þrátt fyrir að:

o íslenskar mæður og böm búi við „bestu aðstæður“ í heimi samanber nýlega 
könnun þar um2.

o Um 30% fóstureyðinga3 séu gerðar á fóstrum þar sem konur em skráðar í 
hjónaband eða sambúð.

o Um 34% kvenna sem fara í fóstureyðingu séu 30 ára og eldri4.
Út frá þessu staðreyndum má álykta að margar konur taka ákvörðun um fóstureyðingu 
vegna þess að það hentar þeim ekki af ýmis konar ástæðum að eignast getið bam en 
algeng ástæða er að konur telji sig ekki geta veitt baminu nægjanlega gott atlæti5. í 
þessum efnum dettur ekki nokkrum manni í huga í reynd að þvinga konur, hvort sem 
þær em einhleypar eða ekki, til að eiga eða eiga ekki getin böm gegn vilja þeirra en 
slíkt þykir „sjálfsagt“ þegar karlmenn eiga í hlut, jafhvel þó að þeir meti það þannig að 
þeir muni ekki geta veitt barni sínu nægjanlega gott atlæti. Það liggur og í augum uppi 
að þegar karl og kona geta bam, en eru einlileyp, að þá er staða karlmanns til að hafa 
áhrif á ákvörðun um fóstureyðingu allt önnur en staða karlmanns sem til dæmis er í 
hjónabandi. Því er það svo að karlar eru stundum þvingaðir til að eignast böm sem 
þeir vilja ekki eignast eða að fóstmm sem bera þeirra erfðaefni er eytt.

• Við fæðingu bams fær einhleyp móðir þess sjálfkrafa forræðið samkvæmt 
barnalögum. Að fara með einn með forræði barns felur í sér réttindi sem sá 
forræðislausi nýtur ekki s.s. að ráða högum batnsins að mestu leyti, fara með 
fjárforræði o.s.frv. Gallinn við þetta fyrirkomulag er að hagsmunir forræðisaðila og 
bams fara augljóslega saman á mörgum sviðum. Til dæmis er það beinn fjárhagslegur 
hagur forræðisaðila að krefjast eins hás meðlags og hægt er hveiju sinni og það eru til 
dæmi um að einhleypar konur sem hafa tekið einhliða ákvarðanir um bameign í kjölfar 
getnaðar hafi farið fram á þrefalt meðlag eða meira fyrir hönd bama sinna. Þetta hafa

http //www.landlaeknir.is/Heilbriadistolfraedi/Fosturevdinsar
http // www.bamaheilí .is/bamaheill/utaefíe-efni/erlent-efni/stadamaedra2011 .html
http //w w w.landlaeknir. is/Heilbriadistolfraedi/Fosture vdinear
http //www.landlaeknir. is/Heilbrisdistolfraedi/Fosture vdinear
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þessa konur gerí á sama tíma og margfalt meðlag og bætur frá hinu opinbera eru 
samanlagt hærri en heildarframfærslukostnaði bams nemur. Það er augljóst að undir 
vissum kringumstæðum taka sumar konur því lítið sem ekkert að taka tillit til vilja 
karlmanna og heildarhagsmuna bamsins telji þær það henta sér. Þetta er gert í þeim 
krafti að réttindi og skyldur kynjanna haldast alls ekki í hendur samkvæmt lögum.

• í núverandi kerfi þurfa einhleypir karlmenn (sem hinn forsjárlausi aðili) ætíð að bera 
fjárhagslegan kostnað þegar skera þarf úr vafa eða ágreiningsefnum. Þegar kona veit 
til þess að fleiri en einn karlmaður er hugsanlegur faðir barnsins ber henni að skylda til 
að feðra barns sitt. í þessum efhum er þó rétt að minna á að sumar konur feðra ekki 
böm sín telji þær það henta sér en ef þær vilja feðra bam sitt, ber aðeins hinn rétti faðir 
kostnaðinn af nauðsynlegum rannsóknum þó að móðirin hafi allt eins átt þátt í að 
skapa vafa um faðemið. Enn fremur þurfa karlmenn að svara því, séu þeir ekki 
sammála um faðemispróf og meðlagskröfu, hvort að þeir vilji bera kostnaðinn af 
réttarhöldum. Þessum „spurningum44 um kostnað þurfa konur ekki að svara þar sem 
þær reka málið fyrir hönd barnsins en þrátt fyrir að hafa ótvíræða sameiginlega 
hagsmuni eins og rakið hefur verið því ríkissjóður greiði lögum samkvæmt 
málskostnað „bamsins“.

• Á íslandi geta einhleypar konur farið í tæknifrjóvgun og einhleypir menn geta ættleitt 
böm. Þegar einhleypar konur velja þessar leiðir til að geta og/eða eignast barn, greiðir 
ríkið ígildi einfalds meðlags og ekki er um umgengisskyldu að ræða af hendi 
líffræðilegs föður. Þetta er í algjörri mótsögn við fylgigögn þessa fmmvarps og inntak 
þess en látið er að því Hggja að réttindi bama séu réttindum foreldra æðri með þessari 
setningu .JÞannig er full samstaða um það á ÖUum Norðurlöndunum að þarfir barns 
verði t.d. að vega þyngra en sjönarmið um jafnrétti foreldra“. Þegar látið er að því 
liggja að þarfír bams eigi að ráða öllu þá er því nær að segja að það sé eftir að konur 
hafa tekið ákvörðun um með hvaða hætti þeim hentar að geta og eignast bam. Enn 
fremur em lögin um þessi efhi í mótsögn við þá staðreynd að tekjuháir einhleypir 
forsjárlausir karlmenn eru skyldaðir til að greiða að minnsta kosti tvöfalt meðlag með 
baminu og því má spyija, eru böm einhleypra manna meira virði fyrir löggjafanum en 
böm einhleypra kvenna sem getin em með tæknifrjóvgun eða ættleidd?

Af þessari yflrferð má sjá að ein regla fyrir öll böm er ekki raunhæf og er í raun ekki í gildi af 
hendi löggjafans. Enn fremur er lítið samræmi er á milli réttinda og skyldna karla og kvenna 
sem geta barn. Þannig hefur Alþingi komið til æ meira móts við konur í kjölfar tækniframfara 
sem byggir væntanlega á því grundvallarsjónarmiði að hver og einn maður eigi rétt á því að 
ráða sínu lífí sjálfur og ákvarða fyrir sjálfan sig hvað veiti honum hamingju og hvað ekki en 
karlar hafa nánast setið eftir að þessu leytinu til.

Eitt er að vera þvingaður til að eiga getið bam og greiða aukið meðlag undir kringumstæðum, 
þar sem konur hafa öll tögl og haldir í öllum þáttum ferlisins frá getnaði að ákvörðun um 
daglegt Hf bamsins, þegar um einhleypa aðila er að ræða. Annað er að vera þvingaður í 
kjölfarið til að taka barn og þar með forræðisaðilann inn í íífið með þeirri forskrift sem lagt er 
til í frumvarpinu þ.e. að forræðisaðilinn eigi að sjá til þess að umgengni sé virt! Þannig eiga 
einhleypar konur ekki aðeins að hafa einhliða réttindi til að taka ákvörðun um afdrif getnaðar, 
geta sótt greiðslur á hendur bamsföður er standa í tengslum við barnsburð og meðgöngu, 
skyldað hugsanlega feður í faðemispróf sem hinn dæmdi faðir greiðir fyrir, fengið sjálfkrafa
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forsjá yfir fæddu bami og þar með tekið ákvörðun um nánast alla hagi bamsins þ.m.t. hvort að 
aukið meðlagið sé sótt sem kemur þeim og væntanlega bömum þeirra vel, heldur og eiga þær 
einnig að geta komið bömunum og þar með sjálfum sér inn í líf karlmanna sem að þær hafa 
lítil sem engin tengsl við. Þessi einhliða réttindi kvenna yrðu svo enn augljósari yrði 
karlmönnum refsað íjárhagslega fyrir að hafa ekki umgengni við börn sín.

Tillögur til lausnar

Yfirleitt em málefni bama, eins og frumvarpið boðar, rædd og keyrð áfram með slagorðunum 
"hagsmunir bamsins" í þessu Ijósi má spyrja að þegar forræðisaðilinn er einn um að ákveða 
öll málefni bamsins og hann jafhvel rekur málið af hörku þar sem má ekki á milli sjá hverra 
hagsmuna er verið að gæta eða vinna með eins og rakið hefor verið, hvaða ábyrgð er þá eftir 
fyrir hinn forræðislausa til fínna fyrir, hvaða Iöngun á að búa að baki til að taka þátt í uppeldi 
bamsins og hvemig skynja böm þennan vemleika?

Það liggur í augum uppi að til að tengsl foreldra við bam sitt geti komist á og orðið með 
eðlilegum hætti þarf foreldri að hafa eðlilega mikið um Hf sitt og sína aðkomu að baminu að 
segja og njóta jafhræðis á við aðra aðila málsins. Þetta er grunnforsenda þess að foreldrar 
fínni hjá sér ábyrgð til að sinna skyldum sínum en núverandi kerfi og þessi fmmvarpsdrög 
ganga gegn þessari grunnforsendu og markmiðinu um að foreldrar beri ábyrgð á bömum 
sínum þegar um einhleypa aðila er að ræða.

Að þessu virtu er lagðar til þrjár leiðir til að auka líkumar á því að hagsmunir barna verði 
betur tryggðir með því að laða fram þátttöku einhleypra foreldra við uppeidi þeirra.

1- Jafnréttisleiðin: Helstu breytingamar ættu að snúa að því að jafna öll réttindi og 
skyldur foreldranna í öllu í ferlinu frá getnaði að 18 ára aldri bamsins. Ef að þessi yrði 
fyrir valinu mætti skilgreina stöðu allra foreldra eins, óháð því hvort að þeir væm 
einhleypir eða ekki með þeirri undantekningu að ef karlmenn lýstu sig meðmælta 
fóstureyðingu fengju þeir stöðu samkvæmt leið tvö. Kostimir við þessa leið væm að 
hagsmunir bamsins væm betur tryggðir en nú þar sem bæði kynin yrðu að taka afstöðu 
með það í huga að hitt foreldrið ætti bæði skyldur og réttindi.

2. Hlutlæga/hlutfallslega leiðin: Lagt er til að lög um fóstureyðingar og bamalög verðx 
endurskoðuð með það að markmiðið að „sambandsstaða“ foreldra við getnað bams 
verði skilgreind og að megingreinarmunur verði gerður á einhleypum foreldmm og 
foreldrum sem em í sambúð/hjónabandi og jafnvel sambandi. Réttindi og skyldur 
einhleypra foreldra verði ákvarðar í samræmi við innbyrðis vægi þeirra í ferlinu öllu. 
Þannig yrði staða einhleyps karlmanns miðað við réttindi kvenna og karla eins og þau 
em í dag með þeim hætti að hann greiði einfalt meðlag og hafi ekki umgengisskyldu 
kjósi hann svo, Iíkt og um tæknifijóvgun væri að ræða. Yrðu réttindi karla aukin í 
ferlinu, ykjust skyldur þeirra um leið. Kostimir við þessa ieið væm að hagsmunir 
bamsins væm betur tryggðir en nú þar sem menn er Hklegri en ekki til að taka meiri 
ábyrgð þegar þeim fylgja réttindi. Ekki síður er það þó Hklegra en ekki að menn taki 
meiri ábyrgð gagnvart sínu eigin bami þrátt fyrir að fá ekki réttindi þegar þeir fá að 
finna sinn takt gagnvart barninu óáreittir af vilja forræðisaðilans s.s. um aukið meðlag.
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3. Sáttaleiðin: Vilji löggjafinn halda óbreyttu fyrirkomulagi á ójafiiri stöðu kynjanna 
þegar þau hafa getið bam sem einhleypir aðilar er lagt til að sáttaleiðin sem lögð er til í 
frumvarpinu nái einnig til ákvörðunar um meðlagsgreiðslur og í raun alla þætti sem 
varða bamið; með því er til dæmis minnkaðar líkumar á að forsjáraðilinn geti blandað 
sínum fjárhagslegum hagsmunum saman við Qárhagslega hagsmuni bamsins og 
heildarmynd fæst á framlag hins forsjárlausa. í þessari leið verður að skilgreina 
réttarstöðu hins forsjárlausa skýrar og hversu langt sýslumenn geta gengið gagnvart 
honum en ekki þarf að vera sjálfgefið að hann hafi að fullu sömu skyldur og réttindi 
og forsjárlausir einstaklingar sem hafa eignast getin böm í hjónabandi/sambúð. Þessi 
leið væri millileið á milli leiðar eitt og tvö. Kostimir við þessa leið væm að hagsmunir 
bamsins væm betur tryggðir en nú þar sem menn er líklegri en ekki til að taka meiri 
ábyrgð, þótt endilega fylgi ekki réttindi, þegar þeir búa ekki við þvinganir og einhliða 
ákvörðunarrétt forræðisaðilans um öll málefni bamsins.
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Athugasemdir við einstakar greinar miða við leið 2 og 3 hér að ofan -  hlutfallslegu
leiðina og sáttaleiðina6

Frumvarp til laga

um breytingu á bamalögum, nr. 76/2003, 
með síðari breytingum (forsjá og umgengni).

17. gr.

Umgengni við foreldri.
Bam á rétt á að umgangast með reglubundnum hætti það foreldra sinna sem það býr ekki 

hjá, enda sé það ekki andstætt hagsmunum þess. Með umgengni er átt við samveru og önnur 
samskipti. Þegar foreldrar búa ekki saman hvílir sú skylda á þeim báðum að grípa til þeirra 
ráðstafana sem við verður komið til að tryggja að þessi réttur barnsins sé virtur enda hafi þeir 
verið í sambúði/hiónabandi við getnað bamsinsv

Foreldri sem bam býr ekki hjá á í senn rétt og ber skylda til að rækja umgengni við bam 
sitt. Foreldri sem bam býr hjá er skylt að stuðla að því að barn njóti umgengni við hitt foreldrí 
sitt nema hún sé andstæð hag og þörfum bams að mati dómara eða lögmælts stjómvalds^ 
enda hafi þeir verið í sambúði/hiónabandi við getnað bamsins 

Foreldri sem nýtur umgengni er heimilt að taka þær nauðsynlegu ákvarðanir um daglegt líf 
bamsins sem fylgja umgengninni. Foreldrí sem bam býr hjá ber að tryggja að foreldri sem 
nýtur umgengni fái nauðsynlegar upplýsingar til þess að umgengnin þjóni hag og þörfum 
bamsins.

Foreldrar geta samið um hvemig skipa skuli umgengnisrétti, þ.m.t. hvort greiði kostnað 
vegna umgengni, enda fari sú skipan ekki í bága við hag og þarfir bamsins.

Foreldrar geta óskað staðfestingar sýslumanns á samningi skv, 4. mgr. Sýslumaður skal 
leiðbeina þeim um réttaráhríf samnings. Sýslumaður getur synjað um staðfestingu samnings 
ef hann er andstæður hag og þörfum bams.
Hafi foreldri sem ekki er í sambúð/hiónabandi við getnað bams ívst sig andvígt fósturevðingu 
á meðgöngutíma bess ber bað sömu skvldur til umsengni við bamið eins og foreldrí sem var í 
sambúð/hiónabandi við getnaö bamsins.

19. gr.
47. gr. laganna orðast svo:

Ef foreldra greinir á um umgengni tekur sýslumaður ákvörðun um umgengni samkvæmt 
þessari grein með úrskurði. Ákvörðun skal ávallt tekin eftir því sem bami er fyrir bestu. 
Sýslumaður lítur m.a. til tengsla bams við báða foreldra, aldurs bams, stöðugleika í lífi bams, 
búsetu foreldra og vilja bams að teknu tilliti til aldurs og þroska. Þá ber sýslumanni að meta 
hættu á að bamið, foreldrí eða aðrir á heimili barnsins hafi orðið eða verði fyrír ofbeldi og líta 
sérstaklega til þess hvort ágreiningur eða samskipti foreldra séu líkleg til að koma í veg fyrir, 
hindra eða draga úr möguleikum bams til að alast upp við þroskavænleg skilyrði. Ef 
sýslumaður telur að umgengni barns við foreldri sé andstæð hag og þörfum þess getur hann 
kveðið svo á að umgengnisréttar njóti ekki við.

Sýslumaður úrskurðar um inntak umgengnisréttar, skilyrði og hversu honum verði beitt. 
Sýslumaður getur einnig hafiiað því að ákveða inntak umgengnisréttar ef slík úrlausn þykir 
bami fyrir bestu.

6 Breytingamar eru undirstrikaðar
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Heimilt er þegar sérstaklega stendur á að úrskurða um umgengni allt að 7 daga af hverjum 
14 dögum.

Þegar sérstök ástæða er tii getur sýslumaður mælt svo fyrir í úrskurði að umgengni skuli 
fara fram undir eftirliti sérfræðings i málefnum bama.

Sýslumaður getur breytt eða fellt úr gildi úrskurð eða samning um umgengni ef slík úrlausn 
þykir bami fyrir bestu. Þá getur hann hafnað þvi að breyta ákvörðun um umgengni ef slík 
úriausn þykir bami fyrir bestu.

Þótt inntak umgengnisréttar hafi verið ákveðið með dómi eða dómsátt, sbr. 34. gr., hefur 
sýslumaður sömu heimildir til breytinga á þeirri skipan og hefði hún verið ákveðin með 
úrskurði hans.

Sýslumaður úrskurðar með sama hætti um umgengni bams við nána vandamenn eða aðra 
nákomna skv. 46. gr. a enda verði umgengni talin til hagsbóta fyrir bamið. Leita skal 
umsagnar þess foreldris sem á umgengnisrétt við bam þegar við á.

Um meðferð mála samkvæmt þessari grein fer samkvæmt ákvæðum XI. kafla.
Svslumaður hefur heimildir tii úrskurðar samkvæmt bessari grein hafí foreldrar verið í 
sambúð/hiónabandi við getnað bams eða að foreldri hafí, sem ekki er í sambúð/hiónabandi 
við getnað bams. Ivsti sig andvígt fósturevðingu á meðgöngutíma bess.

20. gr.
Á eftir 47. gr. laganna koma tvær nýjar greinar, ásamt fyrirsögnum, svohljóðandi:
a. (47. gr. a.)

Úrskurður sýslumanns til bráðabirgða um umgengni.
í máii um umgengni hefur sýslumaður heimild til að úrskurða skv. 47. gr. til bráðabirgða að 

kröfu aðiia hvernig fara skuli um umgengni eftir því sem bami er fyrir bestu. Heimilt er að 
ákveða að úrskurður til bráðabirgða gildi í tiltekinn tíma eða gildi þar til máli er ráðið 
endanlega til lykta.

Nú hefur umgengnismáli eigi verið ráðið til lykta og getur sýslumaður þá, að kröfu 
málsaðila, kveðið svo á í úrskurði að ekki megi að óloknu máli fara með bamið úr landi. 
Sýslumaður skai þegar í stað senda úrskurð um farbann til embættis ríkislögreglustjóra.

Breyta má úrskurði skv. 1. og 2. mgr. vegna sérstakra ástæðna þyki það vera bami fyrir 
bestu.

Heimilt er að kæra úrskurð sýslumanns skv. 1.-3. mgr. til ráðherra innan tveggja vikna frá 
dagsetningu hans.

Úrskurður skv. 1.-3. mgr. bindur ekki hendur sýslumanns þegar umgengni er ákveðin skv. 
47. gr.

Sýslumaður verður ekki vanhæfur til að leysa úr máli skv. 47. gr. af þeirri ástæðu einni að 
hann hefur kveðið upp úrskurð skv. 1.-3. mgr.

Úrskurður skv. 1-3. mgr. fellur sjálfkrafa niður þegar úrskurður um umgengni er kveðinn 
upp. Þetta gildir þó ekki hafí sýslumaður ákveðið að kæra úrskurðar fresti réttaráhrifum hans. 
Þegar svo stendur á fellur úrskurðurinn sjálfkrafa niður þegar annaðhvort kæmfrestur skv. 78. 
gr. er liðinn eða úrskurður ráðherra liggur fyrir.

b. (47. gr. b.)

Úrskurður sýslumanns um kostnað vegna umgengni.
Ef foreldra greinir á úrskurðar sýslumaður, að kröfu foreldris, um skiptingu kostnaðar af 

ferðum barns í tengslum við umgengni.
Við úrlausn máls skv. 1. mgr. skal almennt miða við að foreldri sem nýtur umgengni greiði 

kostnað vegna umgengninnar. Sýslumaður getur þó ákveðið að foreldri sem bam býr hjá
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greiði að nokkru eða öliu leyti kostnað vegna umgengni með hliðsjón af flárhagslegri og 
féiagslegri stöðu og högum beggja foreldra svo og atvikum máls að öðru leyti.

Gera má fjárnám fyrir kostnaði vegna umgengni á grundvelli úrskurðar sýsiumanns eða 
samnings foreidra staðfests af sýslumanni.
Svslumaður hefur heimildir tii úrskurðar samkvæmt bessari grein hafi foreldrar verið í 
sambúð/hiónabandi við getnað bams eða að foreidri hafi. sem ekki er í sambúð/hiónabandi 
við getnað bams, Ivsti sig andvígt fósturevðingu á meðgöngutíma bess.

Efni í nviar greinar:
í samræmi við greinar 17, 19. og 20 verði skiigreint að allir bættir. b.m.t. meðlag verði að fara 
í sama feril og krafa um umgengni að svsiumaður verði i kiölfarið að meta málin heildstætt í 
samræmi við eðli máls hveriu sinni.

Varðandi stöðu einhlevpra aðila að þá er lagt til að móðir bams beri skvlda til að leita eftir 
vilia föður til fósturevðingar þegar þau em bæði einhlevp. Lvsi faðirinn sig andvígan 
fósturevðingu er lagt til að bá beri hann sömu skvldur og fái sömu réttindi og um föður i 
sambúð/hiónabandi væri að ræða.

Varðandi stöðu einhlevpra aðila að bá er lagt til að móðir bams beri skvlda til að ieita eftir 
vilia foður til fósturevðingar þegar þau em bæði einhlevp. Lvsi faðirinn sig meðmæltan 
fósturevðingu ber hann sömu skvldur gagnvart baminu og karlmenn sem em feður einhievpra 
kvenna sem nvta sér tæknifrióvgun eða ættleiðingu til að eignast böm. Til að koma á móts við 
siónarmið um réttindi bama er lagt til að svslumaður boði til sáttafundar eftir fæðingu 
bamsins og kanni vilia aðila til að koma sér saman um alla bætti er varða hagi þess.

Reykjavík 23.maí2011

Fyrir hönd umbjóðanda míns:

Brynjar Nielsson hrl.
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