
 

 

 

  

BA-ritgerð 

í lögfræði 

 

 

 

 

Fjárskipti í óvígðri sambúð 

Sjónarmið um þörf fyrir lagasetningu við fjárskipti í óvígðri sambúð 

 

Sandra María Steinarsd Polanska  

 

 

 

 

 

Elísabet Gísladóttir  

 

Ágúst 2015 

 

 

 

 

 

 

 



 

EFNISYFIRLIT 

1.Inngangur ................................................................................................................................ 3 

2. Samvistaform og réttaráhrif þeirra ......................................................................................... 4 

2.1 Samfélagsleg þróun ....................................................................................................... 4 

2.2 Viðurkennd sambúðarform ........................................................................................... 4 

2.3 Helstu réttaráhrif hjúskapar ........................................................................................... 5 

2.4 Helstu réttaráhrif óvígðrar sambúðar ............................................................................ 6 

3.Fjárskipti við lok hjúskapar og sambúðar ............................................................................... 7 

3.1 Reglur um fjárskipti við lok hjúskapar ......................................................................... 7 

3.2  Fjárskiptareglur við lok óvígðrar sambúðar ................................................................. 8 

4.Norrænn réttur ....................................................................................................................... 13 

4.1  Viðhorf á Norðurlöndunum ....................................................................................... 13 

4.2 Lagasetning um óvígða sambúð á Norðurlöndunum .................................................. 14 

5. Forsendur lagasetningar ....................................................................................................... 14 

5.1 Almennt ....................................................................................................................... 14 

5.2  Rök sem mæla gegn lagasetningu á sviði fjárskipta í óvígðri sambúð ...................... 15 

5.3 Rök sem mæla með lagasetningu á sviði fjárskipta í óvígðri sambúð ........................ 16 

6.Lokaorð ................................................................................................................................. 19 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 20 

 

 

 

 



3 

 

1.Inngangur 

Samsetning fjölskyldna hefur þróast mikið á síðustu áratugum.  Aukin fjölbreytni, frjálslyndi 

og umburðarlyndi í samfélaginu  hefur gert það að verkum að uppbygging fjölskyldna er ekki 

með sama móti og áður fyrr.  Það er ekki langt síðan það viðhorf  var ráðandi að hjúskapur 

aðila af sama kyni þótti ekki æskilegur og hjúskapur aðila af ólíkum kynstofni þótti  mönnum 

frábrugðin og framandi.  Það eitt að ganga aldrei í hjúskap eða eignast ekki börn þótti einnig 

sérkennilegt. Í nútímasamfélagi hefur umburðarlyndi aukist og frelsi aðila til að haga lífi sínu 

eftir löngunum og hentugleika hverju sinni mætir síður fordómum. Fleiri en áður kjósa að 

ganga aldrei í hjúskap og hefur löggjafinn samþykkt þau lífsviðhorf með því að gera aðilum 

kleift að skrá sambúð sína án þess að ganga í hjúskap. Löggjafinn hefur þrátt fyrir það ekki 

gefið út heildstæð lög og réttarreglur um réttarstöðu þeirra sem kjósa að haga högum sínum 

með þeim hætti. Við upphaf sambands þegar aðilar taka þá ákvörðun að búa sér heimili 

saman, festa kaup á fasteign, bifreið eða öðru sem nauðsynlegt er til að halda heimili huga 

þeir sjaldan að sambúðarlokum. Staðreyndin er sú að upp úr mörgum samböndum slitnar og 

þá vandast málið hvað varðar skiptingu eigna og skulda. Algengara en ella er að aðilar hugi 

ekki að réttarstöðu sinni fyrr en á reynir  í lok sambands. Löggjafinn hefur ekki lögfest reglur 

um fjárskipti við lok óvígðrar sambúðar. Í mörgum tilvikum hefur opinber skráning verið 

ráðandi en þó er það ekki einhlítt. Dómstólar hafa mótað í framkvæmd meginreglur þegar 

kemur að fjárskiptum í óvígðri sambúð en þau sjónarmið hafa ekki hlotið lögfestingu og getur 

það skapað ákveðna óvissu um hvernig fjárskiptum skuli vera háttað. 

Í ritgerð þessari verður fjallað stuttlega um réttaráhrif óvígðrar sambúðar og hjúskapar en 

áhersla lögð á  þær viðmiðunarreglur sem dómstólar hafa mótað í framkvæmd er kemur að 

fjárskiptum aðila í óvígðri sambúð. Jafnframt verður leitast við að svara þeirri spurningu hvort 

þörf sé á að lögfesta reglur er varða fjárskipti aðila í óvígðri sambúð. 
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2. Samvistaform og réttaráhrif þeirra  

2.1 Samfélagsleg þróun  

Á tímum gamla dreifbýlissamfélagsins byggðist hefðbundinn búskapur á fjölskylduveldi. 

Fjölskylduveldi fól í sér sambýlisform sem réðist af húsbóndaveldi. Á þessum tímum voru 

ekki eingöngu fastmótaðar hugmyndir um verkaskiptingu og vinnusiði, heldur einnig um 

tilhugalíf og hjúskap. Íslenskt nútímasamfélag er samfélag sífelldra breytinga og er 

fjölskylduveldið í þessari mynd að mestu horfið. 1 Gamalgrónar hugmyndir um að fjölskyldan 

hefjist á hjónabandi karls og konu hafa vikið til hliðar og endurspeglar núverandi löggjöf og 

alþjóðasamningar breytt viðhorf til þess hvað teljist hefðbundin fjölskylda. Í Mannréttinda-

sáttmála Evrópu, sem var lögfestur hér á landi með lögum nr. 26/1994 um Mannréttinda-

sáttmála Evrópu, er bæði verndaður rétturinn til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu, sem og 

rétturinn til að stofna fjölskyldu. Sambærilegur réttur er verndaður í lögum nr. 33/1944 um 

stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, en í 71.gr. laganna er kveðið á um friðhelgi einkalífs, 

heimilis og fjölskyldu. Hugtakið fjölskyldulíf samkvæmt sáttmálanum tekur ekki eingöngu til 

hinnar hefðbundnu kjarnafjölskyldu karls og konu sem eiga börn og búa saman.  Stofnanir 

Mannréttindasáttmálans hafa lagt þann skilning í hugtakið fjölskyldulíf að það sé skilgreint 

með því að kanna eðli sambands tveggja eða fleiri aðila. Niðurstaðan á skilgreiningunni ræðst 

svo af  því hvort um sé að ræða samband þess eðlis að það falli undir hugtakið fjölskyldulíf og 

njóti því verndar ákvæðisins. Aðilar sem myndu ganga í hjúskap til málamynda myndu t.a.m. 

ekki falla undir skilgreininguna um fjölskyldulíf samkvæmt sáttmálanum.  Samvistarform eða 

kyn aðila ræður því ekki um hvort sé að ræða fjölskyldulíf aðila í skilningi sáttmálans. 2   

2.2 Viðurkennd sambúðarform  

Hugtakið fjölskylda er hvergi skilgreint í íslensku lagaumhverfi en engu að síður hefur 

löggjafinn tengt réttaráhrif við ákveðnar gerðir af fjölskyldum sem flokkast undir viðurkennt 

sambúðarform.3 Hjúskapar- og sambúðarréttur fjallar um viðurkennd sambúðarform, hvernig 

til þeirra stofnast og hvernig þeim lýkur, helstu réttaráhrif sem og réttindi og skyldur. Í lögum 

nr. 31/1993 um hjúskap (hér eftir skammstöfuð hjl.) er að finna heildstæða löggjöf um 

stofnun, slit, réttindi og skyldur aðila í hjúskap. Lögin taka ekki til óvígðrar sambúðar samkv. 

2.mgr. 1.gr. hjl. Sambærilega löggjöf um réttarstöðu aðila í óvígrði sambúð er ekki til að 

                                                             
1 Hermann Óskarsson: „Tilvistarvandi fjölskyldunnar í nútíma samfélagi“, bls.4. 
2 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls 287-300. 
3 Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja – og erfðaréttur“ ,bls. 436 . 
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dreifa í íslensku lagaumhverfi. Staðfest samvist var áður viðurkennt sambúðarform milli 

tveggja einstaklinga af sama kyni en það var fellt úr íslensku lagaumhverfi er lög nr. 65/2010 

um breytingu á hjúskaparlögum, lögum um staðfesta samvist o.fl., tóku gildi.4  

2.3 Helstu réttaráhrif hjúskapar 

Um stofnun hjúskapar er fjallað í II.-IV. kafla hjl. Í I.kafla er fjallað um réttindi og skyldur 

hjóna þar sem megin áhersla er lögð á samábyrgð hjóna á afkomu fjölskyldunnar. Jafnframt er 

fjallað um að hjón séu jafn rétthá í hjúskapnum og beri sameiginlegar skyldur til að gæta að 

hagsmunum heimilisins. Gagnkvæm framfærsluskylda er ein af helstu skyldum milli hjóna og 

helst sú skylda allt þar til lögskilnaður er veittur. Framfærsluframlag sem veitt er til annars 

aðila á þeim tíma er skilnaður að borði og sæng varir kallast lífeyrir.5  Í 2.mgr 3.gr. hjl. er 

kveðið á um upplýsingaskyldu milli hjóna um fjárhagsleg málefni, ákvæðið er almennt og 

ekki bundið við nein ákveðin tilefni eins og var í tíð eldri laga, en þá var upplýsingaskyldan 

einskorðuð við þau tilefni er taka þurfti ákvarðanir um framfærslu fjölskyldunnar.6 Hvor maki 

um sig hefur rétt á að hafast við í íbúðarhúsnæði hjóna hvort sem um er að ræða hjúskapar-

eign eða séreign.7 Munur er á milli heimilda hjóna til að ráða yfir eign sinni eftir því hvort um 

er að ræða hjúskapareign eða séreign. Um leið og stofnað er til hjúskapar verða allar eignir 

maka að hjúskapareign nema hjón hafi gert ráðstafanir með kaupmála. Samkvæmt 55.gr.hjl. 

geta hjón gert með sér formbundinn samning, svokallaðan kaupmála, um að tilteknar eignir 

verði séreignir. Við hjúskaparlok koma séreignir almennt ekki til skipta en það gera hins 

vegar hjúskapareignir.8 

Í I. kafla laga nr. 8/1962 um erfðir  (hér eftir skammstöfuð el.) er fjallað um lögarf. Í 4. tölulið 

1. gr. laganna er fjallað um lögerfðatengsl maka, en maki telst einungis maki í skilningi 

laganna hafi lögleg hjónavígsla farið fram, hvort heldur sem er kirkjuleg eða borgaraleg. Þessi 

lögerfðatengsl falla niður við skilnað að borði og sæng, lögskilnað eða ógildingu hjúskapar 

sbr. 26. gr. el. 9 Í 7-20. gr. el. er fjallað um heimild eftirlifandi maka til setu í óskiptu búi en í 

því felst að skiptum á dánarbúinu er slegið á frest og eftirlifandi maki fær yfirráð búsins þar til 

hans andlát ber að garði, gengur í hjúskap að nýju eða hann eða aðrir erfingjar búsins krefjast 

skipta. 10 Réttarúrræðinu er ætlað að koma í veg fyrir röskun á aðstæðum eftirlifandi maka. 

                                                             
4 Hrefna Friðriksdóttir: „Hjúskapur og hrun – Ábyrgð, áhrif og afleiðingar“, bls. 90. 
5 Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja – og erfðaréttur“ , bls. 442-443. 
6 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls. 335. 
7 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls. 326. 
8 Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja – og erfðaréttur“ , bls. 443-445. 
9 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 108-109 og 142-143 . 
10 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls. 318. 
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Þannig gerir úrræðið um setu í óskiptu búi eftirlifandi maka það mögulegt að halda heimili 

sínu óröskuðu og tryggja þannig börnum samastað séu þau ekki uppkomin. 

2.4 Helstu réttaráhrif óvígðrar sambúðar 

Engin heildarlöggjöf hefur verið sett á Íslandi um réttarstöðu sambúðaraðila og hugtakið 

sambúðaraðilar hefur heldur ekki verið skilgreint í lögum. 11 Þrátt fyrir að  óvígð sambúð sé 

ekki skilgreind sérstaklega í lögum hafa í framkvæmd mótast vissar lágmarkskröfur svo hægt 

sé að ræða um óvígða sambúð.  Þegar talað er um að aðilar séu í óvígðri sambúð er almennt 

átt við að tveir lögráða einstaklingar hagi lífi sínu saman, reki saman heimili, beri saman 

ábyrgð á fjárhagslegum málefnum heimilisins og gæti samstöðu í þeim efnum, án þess að vera 

í hjúskap.12 Óvígð sambúð er fjölskylduform sem löggjafinn hefur markað ákveðna sérstöðu 

með því að tengja við sambúðarformið víðtæk réttaráhrif. 13 Sum lagákvæði sérgreina kröfur 

til sambúðar en þær eru mismunandi. Í lögum nr. 76/2003 um börn er aðeins miðað við að 

sambúðin sé tilkynnt til þjóðskrár sbr. t.d 2. og 6. gr., 29. gr. 1. og 3. mgr., 31. gr. 1. og 4. 

mgr. og 53. gr. 2. mgr. Tíðast er að í lagaákvæðum þar sem getið er um réttaráhrif sambúðar 

sé vísað til hlutrænna atriða, s.s. að sambúð hafi staðið samfleytt um tiltekið skeið eða að 

sambúðarfólk eigi barn saman eða kona sé þunguð af völdum sambúðarmanns sbr. t.d 49.gr 

laga nr. 100/2007 um almannatryggingar (hér eftir skammstöfuð alm.)  Sönnun fyrir tilvist 

sambúðar getur reynst erfitt að staðreyna en um sönnunina gilda almenn sönnunargögn s.s 

tilkynning til þjóðskrár eða aðseturstilkynningar.  Skattframtöl, umsókn um lán, leikskólavist, 

daggæslu og húsaleigusamningar geta komið til greina við mat á því hvort um sambúð sé að 

ræða sbr. Hrd. 1994, bls. 44. en í málinu gerði stefnandi kröfu um skipti á búi þar sem þau 

höfðu verið í sambúð en stefnda hélt því fram að hún hefði aldrei verið í sambúð með 

stefnanda. Dómstóllinn leit til þess að stefnda hafði ekki tilgreint sig sem einstæða móður í 

umsókn um dagvist fyrir barnið og sannað þótti að þau hefðu varið tekjum sínum til sameigin-

legra þarfa. Fjöldi vitna gaf skýrslu þess efnis að stefnda hefði verið í sambúð með stefnanda 

og því var krafa hans tekin til greina. 14   

Aðilar í óvígðri sambúð bera ekki framfærsluskyldu gagnvart hvoru öðru og jafnframt hvílir 

ekki á þeim lagaleg skylda til trúnaðar, jafnstöðu eða verkaskiptingar í sambúð sinni líkt og í 

hjúskap. Ráðstöfunarréttur eigna sambúðarfólks er óskoraður og er því aðila í óvígðri sambúð 

                                                             
11 Þskj.935, 126. lögþ. 2000-2001 
12 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls. 918-924. 
13 Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja – og erfðaréttur“, bls. 436. 
14 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls. 193-194. 
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frjálst að ráðstafa eign sinni með sölu, veðsetningu eða hverju öðru sem er án samþykkis 

sambúðarmaka. Við andlát sambúðarmaka skapast engin lagalegur réttur til handa eftirlifandi 

maka, hann öðlast ekki rétt til setu í óskiptu búi og erfir ekki maka sinn nema þess hafi verið 

getið í erfðaskrá.15 

3.Fjárskipti við lok hjúskapar og sambúðar 

3.1 Reglur um fjárskipti við lok hjúskapar  

Þær eignir sem koma til skipta við lok hjúskapar eru svokallaðar hjúskapareignir en séreignir 

koma almennt ekki til skipta. Um hjúskapareignir og séreignir er fjallað í 53. gr hjl.16 

Hjúskapareignir eru þær eignir sem hjón hvort um sig hafa flutt í búið eða aflað sér eftir 

hjúskap og allt þar til að skiptum kemur, hvort sem skiptin eigi rætur sínar að rekja til andláts 

eða skilnaðar.17 Séreignir eru þær eignir sem aðeins annað hvort hjóna á og er þeirri eign 

haldið utan fjárskipta þeirra. Séreign getur myndast t.a.m. á grundvelli kaupmála, gjafa-

gernings eða erfða.18 Þegar hjón eiga eignir sem koma til skipta geta þau ráðið fjárskiptum 

sínum með fjárskiptasamningi samkvæmt 95. gr hjl. Slíkur samningur er staðfestur hjá 

sýslumanni eða fyrir dómstólum. Eignir sem aðilar eignast eftir að óskað hefur verið eftir 

skilnaði að borði og sæng koma ekki til skipta.19  

Meginreglan í fjárskiptum hjóna er helmingaskiptareglan en lagastoð hennar er í 6. gr.hjl. 

Aldarhefð er fyrir reglunni og er hún undirstöðuþáttur í fjárskiptum hjóna. Aðstaða á milli 

tekjuöflunarhæfi hjóna getur verið misjöfn, annað hjóna getur t.a.m. verið heimavinnandi á 

meðan maki aflar tekna fyrir heimilið. Sanngirnisrök búa að baki helmingaskiptareglunni og 

er henni ætlað að stuðla að fjárhagslegri jafnstöðu hjóna við hjúskaparlok.20 Í 6. gr. hjl. er 

heimild til að krefjast opinberra skipta við fjárslit, en um framkvæmd skiptanna gilda lög nr. 

20/1991 um skipti á dánarbúum ofl. Hjónum er þó frjálst að ráðastafa eignum sín á milli að 

vild og geta m.a á grundvelli 110. gr.hjl., afsalað sér tilkalli til eigna sem annars hefðu komið 

til skipta á grundvelli meginreglunnar um helmingaskipti. Helmingaskiptareglan er eins og 

áður hefur komið fram meginregla en eins og flestar meginreglur eru á henni undantekningar. 

                                                             
15 Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja – og erfðaréttur“ , bls. 469. 
16 Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja – og erfðaréttur“, bls. 455. 
17Lögfræðiorðabók, með skýringum, bls. 191. 
18 Lögfræðiorðabók, með skýringum, bls. 379. 
19 Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja – og erfðaréttur“ , bls. 455-456. 
20 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls 801-803. 
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Sé beiting reglunnar í ákveðnum atvikum bersýnilega ósanngjörn er hægt að gera kröfu um 

frávik á henni á grundvelli 104. gr. hjl. Við mat á því hvað sé bersýnilega ósanngjarnt er litið 

til lengdar hjúskapar, fjárhags, erfða og hvaða eignir hvor aðili um sig kom með í 

hjúskapinn.21 

3.2  Fjárskiptareglur við lok óvígðrar sambúðar  

Í tíð eldri skiptalaga nr. 3/1878 var túlkun laganna með þeim hætti að opinber skipti áttu ekki 

við um aðila í óvígðri sambúð og gátu því aðilar ekki gert kröfu um opinber skipti á 

grundvelli þeirra, sbr. Hrd. 1980, bls.1489. en í málinu vísaði dómstóllinn sérstaklega til þess 

að í íslenskum rétti væru fá lagaákvæði sem vörðuðu óvígða sambúð. Dómstóllinn taldi að 

ekki væri unnt að túlka 90. gr. þáverandi skiptalaga nr. 3/1878  svo rúmt að hún næði til skipta 

á búi aðila í óvígðri sambúð. 22 

Ef skoðuð er dómaframkvæmd fyrir gildistöku laga nr. 20/1991 um skipti á dánarbúum ofl. er 

unnt að líta til Hrd. 1982, bls. 1412. en  málið varðaði aðila sem höfðu verið í óvígðri sambúð 

á árunum 1952–1960 og bjuggu þau í íbúð á Fálkagötu á sambúðartímanum. Íbúðin var 

alfarið í eigu konunnar. Sambúð aðila rofnaði í þrjú ár en skömmu eftir að þau hófu sambúð 

að nýju keyptu þau fasteign við Sæviðarsund og var fasteignin fjármögnuð með sölu á 

íbúðinni á Fálkagötu. Fasteignin við Sæviðarsund var á byggingarstigi og vann maðurinn við 

byggingu hennar. Eignin við Sæviðarsund var skráð á konuna eina, þegar upp úr sambúðinni 

slitnaði gerði maðurinn kröfu um 50% eignarhlut í fasteigninni. Í forsendum dómsins voru 

reifuð fjármögnun kaupanna, framlag hvors um sig til heimilis og vinnuframlag við 

fasteignina. Að lokum var það niðurstaða réttarins að manninum hefði ekki tekist að sanna að 

ætlun hefði verið að stofna til sameignar með kaupunum en dæmdi manninum 20% hlutdeild í 

húsinu vegna vinnuframlags hans við byggingu hússins.  Í Hrd. 1989, bls.754. sem laut að 

ágreiningi um fasteign, áréttaði dómstóllinn með vísan til dómafordæma að þinglýst eignar-

heimild og skattframtöl myndu ekki skera úr ágreiningi aðila heldur mætti líta til framlags 

aðila til eignamyndunar á sambúðartíma. Í málinu var þinglýstri eignarheimild vikið til hliðar 

þar sem fyrir lá að framlag K var nokkuð meira en M og henni dæmdur 62% eignahlutur. Af 

dómaframkvæmd frá þessum tíma má ráða að sjónarmið um endurgjald hafi ráðið mestu við 

ákvörðun um eignamyndum aðila í óvígðri sambúð.   

                                                             
21 Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja – og erfðaréttur“, bls. 458-459. 
22 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls 949 
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Þegar lög nr 13/1986 um skipti á dánarbúum og félagsbúum tóku gildi var aðilum í óvígðri 

sambúð veitt heimild til að krefjast opinberra skipta við fjárskipti. Lögin voru felld úr gildi 

með setningu laga nr. 20/1991 um skipti á dánarbúum o.fl.  Heimild til að krefjast opinberra 

skipta við lok óvígðrar sambúðar má finna í 100. gr. laganna. Heimildin er ekki fortakslaus, til 

að unnt sé að beita henni þarf að uppfylla skilyrði sem kveða á um að lágmarki tveggja ára 

sambúð, víkja má frá því skilyrði eigi sambúðaraðilar barn saman eða eiga von á barni.23 Ekki 

skiptir í þessu samhengi máli hvort sambúðin hafi verið skráð, heldur nægir að leggja fram 

ótvíræð gögn sem sanna sambúð, sbr. fyrrnefndur Hrd.1994, bls. 4076 (15/1994). 

Markmið þeirra breytinga sem gerð hafa verið á lögunum er að standa vörð um fjárhagslega 

réttarstöðu aðila við slit sambúðar. Í athugasemdum með frumvarpinu til laga nr. 20/1991 

segir svo:  

Athygli er vakin á þessu hér á ný til að árétta að þegar opinber skipti fara fram til fjárslita 

samkvæmt XIV. kafla er um þá aðstöðu að ræða að hvor aðilinn telst eftir sem áður eigandi 

að sínum munum eða réttindum, en skiptin fara fram til að fullnægja því tilkalli sem hinn 

aðilinn getur talist eiga til hlutdeildar í andvirði þeirra muna eða réttinda eftir lagareglum um 

fjármál hjóna eða ólögfestum fordæmisreglum um fjármál fólks í óvígðri sambúð. Eftir 

almennum reglum fylgja ýmsar heimildir því að njóta eignarréttar að munum eða réttindum, 

t.d. heimild til afnota af eign, til að hafa vörslur hennar og ráðstafa henni. Ef engar 

takmarkanir væru gerðar á þessum almennu heimildum eiganda yfir munum sínum þegar til 

opinberra skipta kæmi til fjárslita milli hjóna eða sambýlisfólks má telja augljóst að skiptin 

yrðu illframkvæmanleg, auk þess að brýn hætta væri á að annar aðilinn kynni að grípa til 

ráðstafana á eignum sínum vísvitandi til að rýra hlut hins. 24 

Eins og sjá má á þessari skilgreiningu er tilgangurinn með heimildinni til opinberra skipta að 

afmarka eignir og skuldir aðila og jafnframt að finna út hvaða tilkall hvor um sig á til 

tiltekinna eigna.Til nánari skýringar er nauðsynlegt að líta til dómaframkvæmdar.  

Í Hrd.1993, bls.404 (195/1990). höfðu M og K fest kaup á fasteign en samkvæmt kaup-

samningi var eignin skráð 60% eign K og 40% eign M. Krafa K var að henni yrði viður-

kenndur meiri eignarréttur en krafa M laut að staðfestingu á sínum eignarrétti samkvæmt 

opinberri skráningu. M gerði kröfu um 50% eignarhlut í bifreið sem var skráð 100% eign K. 

héraðsdómur viðurkenndi M 46% eignarhlut í bifreiðinni en Hæstiréttur sneri því við og tók 

fram að K sá um rekstur bifreiðarinnar, taldi hana upp á skattframtali sem sína eign og greiddi 

ein upp veðskuldabréfið sem hvíldi á bifreiðinni. Hæstiréttur dæmdi til samræmis við 

opinbera skráningu. Varðandi kaup aðila á fasteigninni hafi verið samkomulag um 

eignarhlutfall hvors um sig og var því heldur ekki raskað. Inneign á gjaldeyrisreikningi var 

                                                             
23 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls 949 
24 Alþt.1990-A-deild bls 1363-1364 
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skipt til helminga þar sem ekki var unnt að reikna eignarhlut hvors um sig. Í þessu máli má 

glögglega sjá að Hæstiréttur horfir til opinberrar skráningar og dæmir í samræmi við hana. Í 

málinu kom fram að K ætti börn en ekkert var vikið að framfærslu þeirra eða framlagi til 

sameiginlegs heimilishalds. Opinbera skráningin virðist vera grundvöllur niðurstöðu 

Hæstaréttar í þessu máli. Athyglisvert er að héraðsdómur leit í niðurstöðu sinni til tekna aðila 

á sambúðartímanum og dæmir á þeim forsendum M hlutdeild í bifreið sem var skráð eign K, 

en þeirri niðurstöðu hnekkti svo Hæstiréttur. Í þessu máli virðist sem héraðsdómur meti 

framlög aðila á sambúðartímanum á meðan Hæstiréttur reifar þau sjónarmið lítið sem ekkert 

og virðist sem svo að hin opinbera skráning eignanna hafi ráðið för við úrlausn málsins. 

Í Hrd. 2002, bls. 4195 (164/2002). höfðu M og K verið í sambúð og á sambúðartímanum fest 

kaup á þremur fasteignum. Deilt var um eignarhlut íbúðar að Torfufelli en K var ein 

þinglýstur eigandi hennar. Á sambúðartímanum höfðu þau gert með sér samning sem þau 

nefndu sambúðar- og eignaskiptasamning en í honum voru ákvæði sem miðuðu við að staða 

þeirra væri lögð að jöfnu við hjúskap. Í samningnum var tilgreind fasteign að Grænuhlíð sem 

sameign þeirra en hún var seld til að fjármagna kaup á annari fasteign. Í forsendum úrlausnar 

málsins kom fram að þrátt fyrir að K hafi lagt meira til kaupanna að Grænuhlíð þá voru báðir 

aðilar meðvitaðir um það er kaupin voru gerð, engu að síður gerðu þau með sér samkomulag 

um að eignin skyldi vera eign þeirra að jöfnu. Jafnframt kom fram að eignin hefði verið talin 

fram sem sameign á skattskýrslum eftir að þau hófu að telja saman til skatts. Á þessum 

forsendum var dæmt að málsaðilar hefðu átt fasteignina að Torfufelli að jöfnum hlut. Í 

dóminum kom fram að M hefði haft töluvert hærri tekjur en K án þess að reifa það sjónarmið 

nánar. Af forsendum héraðsdóms sem Hæstiréttur staðfesti má ráða að sjónarmið um 

fjárhagslega samstöðu og vilja til stofnunar sameignar hefðu verið lögð til grundvallar við 

úrlausn málsins en ekki hin opinbera skráning. 

Í Hrd. 11.júní 2008 (302/2008). deildu M og K um fasteign en hún var þinglýst eign K. Krafa 

M laut að því að viðurkenndur yrði 50% eignarhluti hans í fasteigninni.  Í forsendum héraðs-

dóms sem Hæstiréttur staðfesti var vísað til þess að ekki sé lögfestum reglum til að dreifa er 

varða fjárskipti í óvígðri sambúð. Líta beri á sambúðarfólk sem tvo sjálfstæða einstaklinga og 

að það sé meginregla að hvor aðili um sig teljist eiga þau verðmæti sem hann kemur með inn í 

búið. Opinber skráning og þinglýsing gefa sterka vísbendingu um raunveruleg eignarráð og sá 

sem véfengir opinbera skráningu beri sönnunarbyrði fyrir því. Í málinu tókst manninum ekki 

að færa sönnur fyrir því að hann hefði staðið að sameiginlegri eignamyndun á sambúðar-

tímanum. Dómstóllinn vísaði sérstaklega í úrlausn sinni til þess að hann hefði ekki gert kröfu 
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um greiðslu vegna vinnuframlags síns við endurbætur á fasteigninni. Með vísan til megin-

reglunnar hafnaði dómstóllinn kröfum M.  Í þessu máli vék dómstóllinn ekki að sjónarmiðum 

er vörðuðu inntak sambandsins, hvort fjárhagsleg samstaða hefði verið til staðar eða hvort 

vilji hefði verið til að stofna sameign. Niðurstaða málsins virðist byggja eingöngu á 

meginreglunni. Þess ber þó að geta að sambúðin hafði aðeins varað í um tvö ár en það gæti 

mögulega skýrt áhugaleysi Hæstaréttar á fjárhagslegri samstöðu milli aðila. Dómstóllinn 

vísaði sérstaklega til þess að M hefði ekki haft uppi kröfu um greiðslu vegna vinnuframlags, 

sem vekur upp spurningu um það hvort hann hefði fengið dæmda slíka þóknun hefði hann 

gert kröfu um hana. 

Í Hrd. 1. júní 2011 (254/2011). deildu M og K um hlutafélag sem var skráð í eigu M en K 

krafðist viðurkenningar á 50% eignarhlut í félaginu. M hafði stofnað félagið og verið skráður 

eigandi þess. K hafði unnið hjá fyrirtækinu og stuðlað að uppbyggingu þess en hún var 

launþegi á lágmarkslaunum. Dómur héraðsdóms sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til 

forsendna hans tók fram að engar lögfestar reglur væru um skipti eigna og skulda við slit 

óvígðrar sambúðar. Litið hafi verið á sambúðaraðila sem tvo sjálfstæða aðila og því megin-

reglan við fjárskipti í óvígðri sambúð að hvor aðili taki sínar eignir og beri ábyrgð á sínum 

skuldum.  Almennt væri litið svo á að opinber skráning og þinglýsing eignarheimilda gæfu 

sterka vísbendingu um raunveruleg eignarráð og að sá sem héldi fram eignarráðum sem 

samræmdust ekki slíkri skráningu beri sönnunarbyrði fyrir réttmæti slíkra fullyrðinga. Dóm-

stóllinn hafnaði kröfum K með vísan til þess að sjónarmið um fjárhagslega samstöðu milli 

málsaðila, sem myndaðist í 12 ára sambúðartíma þeirra, um rekstur heimilis og uppeldi barna, 

sanni ekki að hún beri hlutdeild í rekstri M. Einnig hafði K gert kröfu um helmingshlut í 

öðrum ósundurgreindum eignum M. Þeim lið var vísað frá dómi en dómstóllinn tók þó fram 

að ólík sjónarmið gagnvart hverri eign fyrir sig geti ráðið niðurstöðu í hverju tilviki t.d með 

hliðsjón af því hvernig eignarinnar var aflað og í hvaða skyni. Jafnframt gætu sjónarmið um 

sameiginlega eignamyndun á sambúðartíma fléttast þar inn í sem og sjónarmið um framlög 

hvors aðila um sig til sameiginlegs heimilis. Af þessum dómi virðist sem hlutdeild í eigna-

myndun nái ekki til fyrirtækjareksturs. Umræddur rekstur var stofnaður á sambúðartíma þeirra 

og fyrirliggjandi var að K hafði unnið með M að uppbyggingu þess.  Dómstóllinn tekur sér-

staklega fram að sjónarmið um það í hvaða skyni og hvernig eigna er aflað geti ráðið niður-

stöðu í hverju tilviki fyrir sig án þess að skýra það nánar. Sú spurning vaknar því upp hvort 

það að vísa til „í hvaða skyni“  geti haft þá þýðingu að greinarmunur sé gerður á milli eigna 

sem keyptar hafa verið t.a.m. í því skyni að njóta samveru fjölskyldunnar eða í atvinnuskyni. 
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Einnig vekur orðalagið upp spurningu um hvort með orðinu „hvernig“ sé  dómstóllinn að vísa 

til fyrrnefndrar meginreglu. Þar sem dómstóllinn skýrir þetta ekki nánar í úrlausn sinni er 

einungis um getgátur að ræða um hvaða skilning má leggja í orð dómstólsins. 

Í Hrd. 14. desember 2012 (278/2006). var deilt um íbúðarhúsnæði og sumarhús sem var 

þinglýst eign M. Fyrir sambúðina átti M fasteign sem var seld við upphaf sambúðar og notuð 

til að fjármagna kaup á fokheldu raðhúsi. M hlaut 10 milljónir í slysabætur sem notaðar voru 

við uppbyggingu hússins en hann annaðist sjáldur uppbygginguna ásamt iðnaðarmönnum. Á 

sambúðartímanum eignuðust M og K tvö börn og var K ýmist heimavinnandi, í hlutastarfi eða 

háskólanámi á þeim tíma. Í málinu var fyrirliggjandi að M hafði mun hærri tekjur en K. 

Héraðsdómur hafnaði kröfu K og vísaði í forsendum sínum til meginreglunnar um fjárskipti í 

óvígðri sambúð. Var það mat dómsins að M hefði bæði staðið einn að kaupum og endurbótum 

hússins og að K hefði ekki tekist að færa sönnur á annað. Varðandi sumarhúsið þá hafði hún 

ekki sýnt fram á að hafa keypt eða fjármagnað þær bifreiðar sem notaðar voru til að fjármagna 

kaupin á sumarbústaðinum. Í dómi Hæstaréttar kom fram að K hefði hvorki lagt fram fé til 

kaupanna á íbúðarhúsnæðinu né greitt af lánunum og að tekjur M hefðu verið töluvert hærri 

en tekjur K. Hæstiréttur vísaði einig til meginreglunnar við fjárskipti í óvígðri sambúð og 

bætti svo við að í samræmi við meginregluna hvíldi sönnunarbyrðin á K fyrir því að hún hefði 

innt af hendi bein eða óbein framlög til eignamyndunnar. Dómstóllinn leit til þess að 

sambúðin hefði staðið yfir í átta ár, að aðilar hefðu verið með sameiginlegt heimili, eignast 

börn og bæði haft tekjur. Á þessum forsendum og þeirri staðreynd að rík fjárhagsleg samstaða 

hefðu verið með málsaðilum, m.a í bifreiðaviðskiptum, þótti Hæstarétti K hafa sýnt fram á 

bein og óbein framlög til eignamyndunnar. K hlaut 20% hlutdeild í íbúðarhúsnæðinu en 

varðandi sumarhúsið þá var kaupverðið 10 milljónir, 15% var greitt með bifreiðum í hennar 

eigu og var henni dæmdur 15% eignarhluti í samræmi við það, þrátt fyrir að það lægi fyrir að 

hún hefði ekki komið að fjármögnun bifreiðanna. Í þessu máli  byggir bæði héraðsdómur og 

Hæstiréttur á sömu meginreglu en engu að síður er niðurstaðan gjörólík. Aðilar slitu 

samvistum í janúar 2010 en dómurinn er kveðinn upp tæplega þremur árum síðar. Í málinu 

lágu fyrir tvö verðmöt á íbúðarhúsnæðinu, eitt við sambúðarslitin og annað ári síðar. Í fyrra 

verðmatinu kom fram að lokafrágang vantaði á húsnæðinu, í síðara kom það ekki fram og 

sýnir það að M hafi unnið að endurbótum á húsnæðinu eftir sambúðarslitin. Draga má þá 

ályktun að fasteignaverðið frá þeim tíma sem sambúðarslitin áttu sér stað og þar til dómur er 

kveðinn upp í málinu hafi breyst og jafnframt að vinna við lokafrágang hafi aukið verðmæti 

þess.  Það vekur upp spurningu um það hvort dómstóllinn hefði dæmt K hærra eignarhlutfall 



13 

 

hefði stöðugleiki verið á fasteignamarkaði á tímabilinu og ekki hefði verið unnið við loka-

frágang þess eftir sambúðarslitin.  

Af framansögðu má sjá að Hæstiréttur vísar í úrlausnum sínum til þeirrar meginreglu við fjár-

skipti í óvígðri sambúð að líta beri á sambúðaraðila sem tvo sjálfstæða aðila, sem hvor um sig 

eiga þau verðmæti sem þau koma með inn í búið og sínar skuldir. Jafnframt að opinber 

skráning og þinglýsing gefi sterka vísbendingu um raunveruleg eignarráð. Véfengi annar 

aðilinn opinbera skráningu eigna, t.a.m. vegna þess að hann telji sig eiga hlutdeild í þeim, eða 

meiri eignarhlut en hinn, ber sá hinn sami sönnunarbyrði um slíkt. Hér er um að ræða megin-

reglu sem Hæstiréttur beitir með vísan til dómvenju í úrlausnum sínum.25   

Aðilum er frjálst að gera samning sín á milli um tilfærslu eigna eða samning um að tilteknar 

eignir séu sameign.26 Hugtakið sameign er notað um þær eignir sem fleiri en einn aðili á.27 

Komi upp sú staða að aðilar geti ekki komist að samkomulagi um ráðstöfun sameignar við lok 

óvígðrar sambúðar er hægt að gera kröfu, að öðrum skilyrðum uppfylltum, um að eignin verði 

seld á nauðungaruppboði samkvæmt lögum nr. 90/1991 um nauðungarsölu. 28 Algengast er að 

sambúðaraðilar geri samning sín á milli um fjárskipti við lok sambúðar. Til að fyrirbyggja að 

ekki verði frekari eftirmálar við lok fjárskipta er nauðsynlegt að hafa ákvæði í 

fjárskiptasamningnum sem kveður á um að fjárskiptum sé lokið.29     

4.Norrænn réttur 

4.1  Viðhorf á Norðurlöndunum  

Á Norðurlöndunum er talið einboðið að á vissum lagasviðum eigi réttarstaða aðila í óvígðri 

sambúð að vera sambærileg réttarstöðu aðila í hjúskap. Þau svið sem um er að ræða eru t.d í 

félagslega kerfinu, skattalöggjöf og á sviði lífeyrisréttinda. Þessi jöfnun á réttarstöðu hefur 

verið leidd í lög á Íslandi í svipuðum mæli og á Norðurlöndunum en Ísland hefur þó verið í 

fararbroddi um að auka hlut aðila í óvígðri sambúð, einkum þegar kemur að reglum er varða 

faðerni og forsjá barna.30 

                                                             
25 Sjá Hrd. 11.júní 2008 (302/2008), Hrd. 1.júní 2011 (254/2011), Hrd. 14.desember 2012 (278/2006) 
26 Þskj.935, 126. lögþ. 2000-2001 
27 Lögfræðiorðabók, með skýringum, bls. 361. 
28 Hrefna Friðriksdóttir: „Sifja – og erfðaréttur“, bls. 467. 
29 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls. 953. 
30 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls. 953. 
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4.2 Lagasetning um óvígða sambúð á Norðurlöndunum 

Hvergi á Norðurlöndunum hefur verið lögfest heildstæð löggjöf um réttarstöðu sambúðar-

aðila.31 Í Noregi voru sett lög sem bera heitið Husstandsfellesskapslov nr. 45/1991 en þau 

fjalla eingöngu um sambúðarslit. Skilyrði þess að hægt sé að beita lögunum er að sambúð 

karls og konu eldri en 18 ára hafi varað í tvö ár hið minnsta, en víkja má frá því skilyrði eigi 

sambúðaraðilar barn saman eða eiga von á barni. Gildissvið norsku laganna nær líka til annara 

sem hafa sameiginlegt heimilishald og getur verið um fleiri en tvo aðila að ræða t.d systkini 

eða félaga. Lögin veita rétt til yfirtöku íbúðarhúsnæðis sem þeir búa í eða innbús samkvæmt 

skiptamati.32 Árið 2008 breytti norska löggjafarþingið erfðalögunum nr. 5 frá 1972 þannig að 

þau tryggðu betur réttindi aðila sem haga lífi sínu í óvígðri sambúð. Réttur sambúðaraðila 

varð þó ekki jafnrétthár og réttur aðila í hjúskap með breytingunum. Meðal þeirra breytinga 

sem urðu á lögunum eru þau að sambúðaraðilar sem eiga saman börn erfa hvort annað upp að 

vissu marki. Réttur eftirlifandi sambúðaraðila er ríkari en réttur barna sem hvor aðili um sig 

átti fyrir sambúðina. Með breytingu á lögunum var sambúðaraðilum veittur réttur til setu í 

óskiptu hafi aðilar átt saman börn.33  

Í Svíþjóð hafa verið sett lög sem bera heitið Sambolag nr. 376/2003 en þau taka bæði til 

virkrar sambúðar og til sambúðarloka. Samkvæmt sænsku lögunum getur annar sambúðaraðili 

ekki ráðstafað búsetustað fjölskyldunnar nema með samþykki hins aðilans. Í lögunum er mælt 

fyrir um að í ríkum mæli eigi að beita helmingarskiptareglunni við sambúðarlok, en heimild er 

til að víkja frá henni sé ósanngjarnt að beita henni.34 

5. Forsendur lagasetningar 

5.1 Almennt  

Eins og fram hefur komið er meginreglan við fjárskipti í óvígðri sambúð sú að líta beri á aðila 

sem tvo sjálfstæða einstaklinga sem taka sínar eignir sem og sínar skuldir við sambúðarslit. Sá 

sem rengir opinbera skráningu eignarheimilda ber sönnunarbyrði fyrir því. Dómstólar vísa 

berum orðum til þessarar meginreglu í úrlausnum sínum og er hún byggð á dómvenju. 

Sjónarmið sem reifuð voru í kafla 3.2 um fjárskiptareglur við lok óvígðrar sambúðar  hafa svo 

                                                             
31 Þskj.935, 126. lögþ.2000-2001 
32 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls 953-954 
33 Thomas Eeg: „Samboeres arve og uskifterettslige stilling“, bls.46. 
34 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls. 953-954. 
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áhrif á túlkun og beitingu reglunnar  en í hnotskurn eru þau fjárhagsleg samstaða, vilji aðila 

og bein og óbein framlög til eignamyndunar.35 Félagsvísindastofnun gerði könnun á þekkingu 

fólks á lagalegri stöðu er varðaði óvígða sambúð á tímabilinu 18.07.2011–12.08.2011. Niður-

stöður rannsóknarinnar gáfu sterkar vísbendingar til þess að fólk áttaði sig ekki nægilega á 

muninum á hjúskap og óvígðri sambúð.36 Í þessum kafla verður fjallað um hvort forsendur 

séu fyrir lagasetningu er varðar fjárskipti í óvígðri sambúð.  

5.2  Rök sem mæla gegn lagasetningu á sviði fjárskipta í óvígðri sambúð 

Tölfræðilegar upplýsingar sýna að flestir þeirra sem kjósa að haga lífi sínu í óvígðu 

sambúðarformi er ungt fólk. Ungt fólk velur oft og tíðum þetta sambúðarform til reynslu og 

sem vettvang til að kynnast.37 Eins og áður hefur komið fram hvíla ekki þær sömu skyldur á 

aðilum í óvígðri sambúð og á aðilum í hjúskap er varðar m.a framfærsluskyldu, ráðstöfunar-

rétti eigna og sameiginlegum hagsmunum heimilisins. Þannig helst ráðstöfunarréttur eigna 

hvors aðila fyrir sig í óvígðri sambúð þrátt fyrir sambúðina. 38 Ef sett yrði fram löggjöf um 

fjárskipti sambúðaraðila, t.a.m. að sænskri fyrirmynd, eða löggjöf sem legði á herðar aðila 

sambærilegar gagnkvæmar skyldur og eru í hjúskap, myndi ungt fólk sem væri að feta sig 

áfram í lífinu missa ráðstöfunarrétt yfir eignum sínum við það eitt að fara í sambúð, sem væri 

jafnvel til reynslu. Ef við tökum mið af sænsku lögunum þá er í þeim að finna kafla sem 

fjallar um skiptingu eigna. Umfjöllun um eignaskiptasamning er í 9. gr. laganna en það 

ákvæði mætti leggja að jöfnu við kaupmála í hjúskap. Þrátt fyrir að umrædd heimild sé til 

staðar samkvæmt sænsku lögunum er ekki víst að aðilar sem eru ungir að árum hugi að 

þessari heimild við stofnun sambúðar. Geri aðilar með sér samning þá er í lögunum að finna 

ákvæði um að víkja megi til hliðar slíkum samningi vegna aðstæðna sem voru uppi við gerð 

samnings eða koma upp síðar. Aðilar sem ganga í sambúð án þess að kynna sér lagalega stöðu 

geta við skráningu sambúðarinnar glatað ráðstöfunarrétti eigna sinna án þess að hafa haft til 

þess ásetning í upphafi. Aðilar geta einnig orðið fyrir því að ógildingarákvæði sé beitt og 

glatað þannig ráðstöfunarrétti yfir eignum sínum. Löggjöf sem myndi t.a.m. miðast út frá því 

að gera stöðu sambúðaraðila jafnari aðilum í hjúskap myndi nema á brott þann valmöguleika 

aðila að búa saman án þess að mynda fjárhagslega samstöðu er varðar eignir og skuldir. 

Steinunn Guðbjartsdóttir hrl. hefur haldið því fram að þekking sé forsenda þess að fólk geti 

                                                             
35 Sjá t.d Í Hrd. 1. júní 2011 (254/2011) og Hrd. 14.desember 2012 (278/2006) 
36 Hrefna Friðriksdóttir: „Réttaráhrif óvígðrar  sambúðar“, bls. 34. 
37 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls. 906. 
38 Þskj.935, 126. lögþ.2000-2001 
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tekið upplýsta ákvörðun um sambúðarform.39 Samkvæmt fyrrnefndri könnun Félagsvísinda-

stofnunar voru sterkar vísbendingar um það að fólk gerði sér ekki grein fyrir mun á réttarstöðu 

í sambúð og hjúskap, þrátt fyrir að meginreglur hefðu mótast í framkvæmd. Sú staðreynd 

bendir til þess að mögulega sé frekar þörf á fræðslu heldur en löggjöf svo aðilar öðlist 

þekkingu til að geta valið sér sambúðarform.  

Áhrif fordæma sem réttarheimild í íslenskum rétti leiðir til þess að aðilar eiga að geta byggt 

rétt sinn á fordæmisgefandi úrlausnum Hæstaréttar. Réttarreglu sem slegið hefur verið fastri á 

að beita við úrlausn á sambærilegu máli. Aðilar eiga að geta byggt rétt sinn á dómvenju og 

búist við sömu niðurstöðu. Réttarstaða sambúðaraðila við fjárskipti á því að vera trygg þrátt 

fyrir skort á lagasetningu um málefnið.40  

Sé horft á málefnið út frá félagsfræðilegu sjónarhorni þá hafa félagsfræðingarnir Pamela J. 

Smock og Sanjiv Gupta halda því fram að rannsóknir sýni að fjölskyldur séu brothættari séu 

aðilar ekki hjúskap. Segja þau þetta skýrast m.a. af því að aðilar líti á sambönd sem tíma-

bundin og það leiði af sér auknar líkur fyrir því að upp úr sambúðinni slitni.41 Heildarlöggjöf 

um sambúð eða um fjárskipti í óvígðri sambúð gæti haft þau áhrif að aðilar myndu síður 

ganga í hjúskap þar sem réttarstaða þeirra væri tryggari frá lagalegu sjónarhorni. Löggjöf gæti 

því haft samkvæmt þessu neikvæð áhrif á fjölskyldulíf. 

5.3 Rök sem mæla með lagasetningu á sviði fjárskipta í óvígðri sambúð 

Í eldri ritum hefur verið fjallað um hugtakið hjúskap og hver sé tilgangur hjúskapar. Í því 

samhengi hefur verið vikið að því að auðkenni hjúskapar sé að stofna til sambúðar og 

sameiginlegs heimilis í því skyni að ala upp börn hjóna.  Í raun er litið til hjúskapar sem lífs-

sambands tveggja aðila.42 Sem fyrr segir hefur óvígð sambúð ekki verið skilgreind í lögum en 

í réttarframkvæmd er almennt litið til þess að sambúðin sé milli tveggja lögráða aðila sem 

reka sameiginlegt heimili, bera sameiginlega fjárhagslega ábyrgð og sýna samstöðu í þeim 

efnum.43 Frá samfélagslegu sjónarhorni er inntak hugtakanna tveggja ekki frábrugðið hvort 

öðru en sé horft frá sjónarhóli sifjaréttar er um að ræða gjörólíka réttarstöðu. 44  Í niðurstöðum 

könnunar Félagsvísindastofnunar var það leitt í ljós að 13% svarenda töldu að sömu reglur 

ættu við um sambúðarfólk og hjón þegar kemur að eignaskiptum og 33 % töldu að skráning 

                                                             
39 Steinunn Guðbjartsdóttir. „Óvígð sambúð“, bls. 427. 
40  Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði I, bls. 193-294 
41 Smock, Pamela J. Og Sanjiv Gupta.. “Cohabitation in Contemporary North America.” , bls. 59-60. 
42 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls. 187. 
43 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls. 918-924. 
44 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, 39 kafli og 106 kafli  
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sambúðar hjá Þjóðskrá hefði þau áhrif að lagaleg staða yrði sú sama milli sambúðaraðila og 

hjá hjónum.45 Niðurstaðan ætti ekki að koma á óvart þar sem síðustu áratugi hefur stefnan 

verið að þokast í áttina að því að leggja óvígða sambúð án vígslu í auknum mæli til jafns við 

hjúskap í einstökum lagasamböndum, s.s. þegar að kemur að réttindum til bóta og í skatta-

löggjöf. Með því er verið að viðurkenna að sambúðaraðilar og aðilar í hjúskap séu taldir vera í 

samskonar aðstöðu a.m.k við vissar aðstæður t.a.m. þegar kemur að brotfalli réttar til maka-

lífeyris, ekkjulífeyris eða mæðra- og feðralauna.46 Ósamræmis er að gæta í dómvenju og 

löggjöf þegar kemur að óvígðri sambúð. Dómvenja er fyrir því að líta beri á aðila í sambúð 

sem tvo sjálfstæða aðila sem hvor um sig bera ábyrgð á sínum skuldbindingum og eignum en 

á sama tíma bera aðilar, sem eru í óvígðri sambúð og eru samskattaðir, óskipta ábyrgð á 

greiðslu skatta samkvæmt 116. gr laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. Sem fyrr segir á hugtakið 

maki eingöngu við um hjúskaparmaka samkvæmt erfðalögum en í reglum um fjárhagsaðstoð 

frá Reykjavíkurborg er hugtakið maki ekki einskorðað við hjúskaparmaka heldur einnig 

sambúðarmaka.  Í reglum Reykjavíkurborgar er kveðið á um framfærsluskyldu gagnvart maka 

sem og er gerð krafa um upplýsingar um tekjur og eignir maka umsækjanda.47 Sem fyrr segir 

eru engin lög um framfærsluskyldu sambúðaraðila eða upplýsingaskyldu um fjárhag eins og í 

hjúskap, engu að síður má sjá að Reykjavíkurborg gerir sömu kröfur til sambúðaraðila og 

aðila í hjúskap. Neiti sambúðarmaki að veita þessar upplýsingar getur það leitt til brottfalls 

bótaréttar en aðili í sambúð getur ekki krafist þessara upplýsinga á lagalegum grundvelli eins 

og hjúskaparmaki. Löggjöf, sem og reglur sveitarfélaga, eru á skjön við þau viðhorf í sifjarétti 

að líta beri á sambúðaraðila sem tvo sjálfstæða aðila sem hvor um sig á sínar eignir og skuldir. 

Það ósamræmi sem er á milli löggjafar, dómvenju, reglna sveitarfélaga og viðhorfs sifjaréttar 

um sjálfstæði aðila í óvígðri sambúð rennir stoðum undir það að þörf sé á skýrari reglum um 

fjárhagsleg málefni aðila í óvígðri sambúð.   

Fyrrnefnd meginregla um fjárskipti aðila við lok óvígðrar sambúðar er sem fyrr segir byggð á 

dómvenju, en fræðimenn hafa fjallað um stöðu fordæma sem réttarheimildar með mismunandi 

hætti. Ármann Snævarr hefur fjallað um stöðu fordæma og segir svo:  

Hér á landi er Hæstiréttur ekki bundin af fyrri úrlausnum sínum og engri réttarreglu er fyrir 

að fara, sem bindur héraðsdómara skyldu til að fylgja fordæmi Hæstaréttar. Allt að einu 

skipta fordæmi miklu máli hér á landi.48 

 

                                                             
45 Hrefna Friðriksdóttir: „Réttaráhrif óvígðrar  sambúðar“, bls. 33. 
46 Hrefna Friðriksdóttir: „Munur á hjúskap og óvígðri sambúð“, bls. 149-190 
47 Vefsíða Reykjavíkurborgar, http://www.reykjavik.is 
48 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 216. 
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Sigurður Líndal fjallar með svipuðum hætti um fordæmi, þ.e. að ekkert skyldar dómendur til 

að fara eftir fordæmum en engu að síður sé litið til þeirra við úrlausnir mála.49 Staða fordæma 

í íslenskum rétti sem réttarheimild er sterk en þrátt fyrir það, líkt og Ármann Snævarr og 

Sigurður Líndal benda réttilega á, er engri réttarreglu til að dreifa sem kveður á um skyldu 

dómenda til að fylgja fordæmum Hæstaréttar. Þar sem ekki er neinni löggjöf til að dreifa við 

fjárskipti í óvígðri sambúð hefur Hæstiréttur nánast óskorað vald til þess að breyta fordæmum 

sínum. Af dómafrakvæmd, sem reifuð var í kafla 3.2 um fjárskiptareglur í óvígðri sambúð, má 

ráða að við túlkun meginreglunnar hefur verið farin sú leið að dæma sambúðaraðilum 

hlutdeild í eignamyndun á sambúðartímanum og virðast sjónarmið um barneignir, 

fjárhagslega samstöðu og vilja aðila til að mynda sameign hafa áhrif á túlkun meginreglunnar. 

Á yfirborðinu getur meginreglan litið út fyrir að vera nokkur skýr en ef skoðaður er 

fyrrnefndur  Hrd. 14.desember 2012 (278/2006). má sjá að í bæði héraðsdómi og Hæstarétti 

var beitt sömu meginreglu og sömu sjónarmiðum með gjörólíkri niðurstöðu á milli dóm-

stiganna tveggja. Réttarstaða aðila við sambúðarslit á ekki að þurfa að grundvallast á óljósum 

fordæmum um vægi sjónarmiða í hverju máli fyrir sig eða á huglægu mati dómenda hverju 

sinni um það hvað teljist beint eða óbeint framlag til eignamyndunnar. Samkvæmt orðanna 

hljóðan er meginreglan um fjárskipti í óvígðri sambúð skýr en þau sjónarmið sem ráða vægi 

við túlkun hennar eru það ekki. Eins og staðan er í dag geta aðilar í óvígðri sambúð ekki séð 

fyrir hver réttur þeirra er í fjárskiptum sínum þar sem dómafordæmi Hæstaréttar eru ekki nógu 

skýr. Af þessum sökum er brýn þörf á að reglur um fjárskipti aðila í óvígðri sambúð verði 

lögfestar. 

Í fyrrnefndri rannsókn kom í ljós að um 64% svarenda töldu að sambúðaraðilar geti með því 

að gera skriflegan samning þess efnis lagt réttarstöðu sína að jöfnu við hjúskap.50 Almennt eru 

samningar sem kveða á um að ákvæði hjúskaparlaga gildi um fjármál milli sambúðaraðila 

ógildir en kveði samningur með skýrum hætti á hvernig skuli haga fjárskiptum við 

sambúðarlok getur sá samningur verið gildur. Samningur getur í eðli sínu verið gildur að 

meginstefnu en þrátt fyrir það þá getur við túlkun slíks samnings reynt á sjónarmið 

samningarréttar um sanngirni og brostnar forsendur. Varhugavert er að fullyrða að aðilar í 

sambúð geti gert með sér samning sem gerir þau eins sett og ef þau væru í hjúskap.51 Sú 

                                                             
49 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði I, bls. 77. 
50 Hrefna Friðriksdóttir: „Réttaráhrif óvígðrar  sambúðar“, bls. 33. 
51 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls. 931-932. 
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staðreynd að vel rúmlega helmingur þátttakenda í rannsókninni hafi farið villu síns vegar í 

ályktun um það sýnir glögglega þörf á lögfestingu reglna um fjárskipti í óvígðri sambúð.  

Óljóst er hvaða rök standa að baki því að aðilar kjósa að ganga ekki í hjúskap, að hluta til gæti 

skýringin legið í því að aðilar vilji ganga út frá því að eignaéttur þeirra haldist óskertur þrátt 

fyrir sambúðina. Við sambúðarslit getur  komið upp sú staða að  réttarstaða sé óljós þar til 

Hæstiréttur hefur kveðið upp dóm um mat sitt á hvort óbeint framlag til eignamyndunar hafi 

átt sér stað og hversu mikið það skal metið í eignarhlutföllum. Slík málaferli geta staðið um 

langt skeið og tekið á aðila fjárhagslega og ekki síður andlega. Löggjöf um fjárskipti aðila í 

óvígðri sambúð myndi gefa aðilum svigrúm til að tryggja réttarstöðu sína, t.d með 

aðgreiningu séreigna og þannig komið í veg fyrir langvarandi réttaróvissu og kostnaðarsamar 

deilur fyrir dómstólum.  

6.Lokaorð  

Umræða um réttarstöðu aðila sem kjósa að haga lífi sínu í óvígðri sambúð er ekki ný af 

nálinni. Sú umræða hvort  þörf sé á lagasetningu á sviði sambúðarréttar virðist koma reglulega 

upp en engu að síður búum við ekki við slíkt lagaumhverfi. Rök sem mæla gegn lagasetningu 

eru af skornum skammti og unnt er að finna lausn á þeim. Hægt er að vinna bug á þeirri 

staðreynd að með lögfestingu reglna kemur ekki sjálfkrafa þekking með því að veita fræðslu 

er fólk skráir sambúð sína. Eins og staðan er í dag væri vandkvæðum bundið að veita aðilum 

sem skrá sambúð sína fræðslu um fjárhagsleg málefni aðila í sambúð þar sem dóma-

framkvæmd er ekki skýr og einkennist af huglægu mati á vægi sjónarmiða í hverju máli fyrir 

sig.  Með tíð og tíma gæti réttarvitund samfélagsins orðið betri og réttaröryggi meira væri 

lögfestum reglum um fjárhagsleg málefni aðila í óvígðri sambúð til að dreifa. Víðsvegar í 

íslensku lagaumhverfi er að finna lagaákvæði sem snerta stöðu sambúðaraðila með ýmsum 

hætti. Þó ekki sé að finna heildarlöggjöf um stöðu sambúðaraðila þá geta aðilar aflað sér 

upplýsinga um réttarstöðu þegar kemur að makalífeyri, erfðum, rétti til ættleiðingar og fleiru 

þess háttar.  Hins vegar þegar kemur að því mikilvæga málefni, sem reynir eflaust einna mest 

á, um það hvernig eignaskiptum skuli háttað við lok sambúðar, er engum lagareglum til að 

dreifa. Þegar málefnið er skoðað í heild sinni má glögglega sjá að þörf er á lagasetningu um 

fjárhagsleg málefni sambúðaraðila. Slík löggjöf myndi skapa samhengi við þá löggjöf sem er 

nú þegar til staðar varðandi réttarstöðu sambúðaraðila. Án slíkrar löggjafar er ekki unnt að fá 

heildarmynd á réttarstöðu aðila í óvígðri sambúð né öðlast þekkingu til þess að taka upplýsta 

ákvörðun um í hvaða sambúðarformi er best að kjósa högum sínum hverju sinni. 
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