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fyrir góðann félagsskap og stuðning í gegnum BA námið. Og síðast en ekki síst vil ég 

þakka Júlí Ósk Antonsdóttur fyrir frábæra leiðsögn og hjálp við ritgerðarskrifin. Ég hefði 

ekki getað þetta án ykkar, þúsund þakkir.



 

Útdráttur 

Ritgerð þessi er á sviði erfðaréttar og fjallar um erfðir almennt en markmið hennar er að 

kanna ákvæði erfðalaga nr. 8/1962 með sérstakri áherslu á 35. grein sem fjallar um 

takmarkanir arfleifanda til að ráðstafa eignum sínum með erfðaskrá þegar skylduerfingja 

nýtur við. Arfleifendum eru þröngar skorður setta þegar skylduerfingjar eru til staðar, og 

geta í þeim tilfellum aðeins ráðstafað 1/3 hluta eigna sinna með erfðaskrá. 

Fjallað er lauslega um sögu erfðaréttar og þróun erfðalaga á Íslandi, og erfðaforsendur, en 

það getur skipt máli hvenær nákæmlega arfleifandinn lést og getur það í sumum tilvikum 

verið vafamál. Fjallað er um skipti á arfi og setu í óskiptu búi, og einnig um erfingja og 

hvaða rétt þeir hafa, en þeir geta til dæmis hafnað arfinum eða afsalað sér honum. Fjallað 

er um hverjir eru lögerfingjar og flokkar lögerfða taldir upp, með áherslu á skylduerfingja, 

og svo tegundir bréferfða. Þá er fjallað ítarlega um erfðaskrár og 35. gr erfðalaga þar sem 

áhersla ritgerðarinnar er sett á það. Einnig er fjallað stuttlega um fyrirframgreiddan arf og 

erfðafjárskatt, og að endingu eru niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman og skoðanir 

höfundar leiddar í ljós í lokaorðum. 

 

Abstract 
This essay is in the field of Inheritance Law and is about inheritance in general but its main 

purpose is to examine the articles of Icelandic law of Inheritance no. 8/1962, with special 

emphasis on art. 35, which deals with the restrictions that testators have to accept when 

allocating their assets with a will, when they have obligational heirs. Testators are narrowly 

confined when they have obligational heirs, and in those cases they are only allowed to al-

locate 1/3 of their assets by will. 

The history of Inheritance Law and the development of it in Iceland and inheritance as-

sumptions will be briefly discussed, but it can be important to know when exactly the testa-

tor is deceased and sometimes its timing can be uncertain. The allocation of assets, and 

also set in an unrelated estate is discussed, and also heirs and their rights, but they for ex-

ample can deny their inheritance or renounce it. It is discussed who are considered as le-

gal heirs, and which are the categories of legal heirs, with emphasis on obligational heirs, 

and also letter inheritance. Legal rules according wills are thoroughly reviewed, mainly em-

phasizing on art. 35 of the Law of Inheritance nr. 8/1962, since that is the essay´s main fo-

cus. Also prepaid heirs and inheritance tax will be briefly discussed, and in the end the 

conclusions of the essay will be drawn together and author’s views will be revealed in final 

words.
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Inngangur 
Í þessari ritgerð verður fjallað um erfðarétt með sérstakri áherslu á efni 35. greinar erfðal-

aga nr. 8/1962: “Þegar niðjar, þar á meðal kjörniðjar, eða maki taka arf, er arfleifanda 

óheimilt að ráðstafa meira en 1/3 hluta eigna sinna með erfðaskrá.” 

 

Það kann að virðast umdeilanlegt að einstaklingum sé ekki heimilt að ráðstafa öllum eig-

num sínum að vild með erfðaskrá, ef skylduerfingjar eru til staðar, og sumir eru þeirrar 

skoðunar að arfleifanda ætti að vera heimilt að ráðstafa eignum sínum eins og honum 

sýnist. En á Íslandi eru arfleifendum þröngar skorður settar og séu skylduerfingjar til staðar 

getur arfleifandinn aðeins ráðstafað 1/3 hluta eigna sinna með erfðaskrá, og 2/3 hlutar 

eigna hans renna til skylduerfingja hvort sem honum líkar það betur eða verr.  

 

Höfundur valdi að fjalla um þetta efni þar sem hann hefur oft velt fyrir sér hvers vegna 

einstaklingum sé ekki heimilt að ráðstafa öllum eignum sínum að vild með erfðaskrá, og 

var því kjörið tækifæri að skrifa um þetta þegar efni fyrir BA ritgerð var valið. 

 

Megintilgangur þessarar ritgerðar er því að að skoða það hvers vegna arfleifendur eru 

bundnir af 35. grein, og hvaða áhrif það hefur á erfðarétt á Íslandi. Leitast verður við að 

svara spurningum sem geta vaknað þegar 35. grein er skoðuð, líkt og hvers vegna hún sé 

í gildi, hvaða tilgangi hún þjóni og hversu mikilvæg hún sé.  

 

En til þess að öðlast dýpri skilning á efninu og ná góðu samhengi verður þó fyrst fjallað um 

erfðarétt almennt, sögu hans og þróun á Íslandi, og helstu þætti erfðaréttar, svo sem skipti 

á búi, setu í óskiptu búi, erfingja, lögerfðir, bréferfðir ofl. Þá verður lögð áhersla á umfjöllun 

um skylduerfingja þar sem 35. grein á aðeins við þegar þeir eru til staðar. Enn meiri 

áhersla verður svo lögð á umfjöllun um bréferfðir þar sem 35. grein fjallar um takmarkanir 

á ráðstöfun með erfðaskrá, sem er algengasta tegund bréferfða.  
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1. Almennt um erfðarétt 
Líkt og hugtakið gefur til kynna fjallar erfðaréttur um erfðir, sem er í rauninni ein tegund af 

eignayfirfærslu, sem þó er svo sérstæð að fjallað er um hana í sérstakri fræðigrein er nef-

nist erfðaréttur.1 Erfðaréttur snýr að réttarstöðu við andlát einstaklings og hverjir standa til 

arfs eftir hann, en hugtakið nær einnig yfir þær lagareglur sem fjallað er um í fræðigrein-

inni.2 Í erfðarétti er svokölluð viljakenning ráðandi sem þýðir að sérstök áhersla er lögð á 

að kanna vilja arfleifandans og þessi kenning setur mjög mark sitt á erfðarétt, ólíkt hinum 

almenna samingarétti sem einkennist af styrk traustskenningarinnar sem þýðir að almennt 

er horft til trausts, sem löggerningi er ætlað að vekja með löggerningsmóttakanda3. Þannig 

er erfðaréttur frábrugðinn samningarétti, þar sem löggerningsgjafinn er ekki lengur til 

staðar og getur því ekki útskýrt vilja sinn sjálfur. Markmið erfðareglna er að greiða fyrir eðli-

legri eignayfirfærslu milli kynslóða og stuðla þannig að og viðhalda festu og öryggi í sam-

félaginu.4 

 

1.2 Þróun erfðalöggjafar á Íslandi 
Lagaákvæði um erfðir hafa verið í gildi hér á landi allt frá því á þjóðveldisöld og elstu 

varðveittu ákvæðin eru í Arfaþætti og Festaþætti Grágásar en þau fjalla einkum um lö-

gerfðir. Elstu Íslensku lagaákvæðin um erfðaskrár eru frá árinu 1275 og koma fram í 

Kristinrétti Árna biskups Þorlákssonar. Járnsíða (1271-1273) og Jónsbók (1281) leystu svo 

Grágás af hólmi en í erfðaréttarákvæði Jónsbókar var fjallað ítarlega um lögerfðir og lö-

gerfðatal. Þar var gerður greinarmunur á erfðarétti karla og kvenna, og nutu karlkyns 

erfingjar mun betri réttar en konur.  

Með erfðatilskipun frá 25. september 1850 kom ný heildarlöggjöf um meginþætti erfðaré-

ttar og þar með voru gerðar stórvægilegar breytingar á réttarreglunum um erfðir sem fólu 

meðal annars í sér að dætur skyldu taka jafnan erfðahlut á við syni. Erfðalögin nr. 42/1949 

leystu erfðatilskipunina af hólmi og eru þau undanfari núgildandi efrðalaga5 sem eru nr. 

8/1962.  

Erfðalögin nr. 8/1962 (hér eftir skammstöfuð el.) með síðari breytingum er meginlagabálku-

rinn sem erfðaréttur fjallar um, en þau greinast í níu kafla og geyma 63 lagagreinar, og eru 

ákvæði þeirra um suma efnisþætti tæmandi, en þarfnast þó túlkunar líkt og önnur 

                                                
1 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 27 
2 Hrefna Friðriksdóttir, Sifja- og erfðaréttur, 2009: bls. 435-438 
3 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 28 
4 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 51 
5 Ármann Snævarr, Erfðaréttur, 1992: bls. 71-74 
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lagaákvæði. Með nýju erfðalögunum nr. 8/1962 voru gerðar ýmsar breytingar, til dæmis 

voru reglurnar um heimildir eftirlifandi maka til setu í óskiptu búi skýrðar og bættar, 

lögerfðahluti eftirlifandi maka rýmkaður, ásamt því að um erfðarskrár voru gerðar 

talsverðar breytingar. Þar er helst að nefna að ráðstöfunarheimild arfleiðanda var rýmkuð 

úr 1/4 í 1/3, njóti niðja við, en þrengd ef maki er á lífi. Misneytingu var bætt við sem ógildin-

garástæðu, tekin voru upp ákvæði um véfengingu erfðaskráa, ákvæðin um kvaðaarf voru 

gerð fyllri og ákvæðin um dánargjafir voru tekin upp, þar sem þær eru lagðar til jafns við 

erfðaskrár hvað formskilyrði snertir.6 Einhverjar breytingar hafa orðið á erfðalögunum frá 

1962 en ein helsta breytingin er bættur réttur maka til setu í óskiptu búi, með lögum nr. 

48/1989.7  

 

Erfðalögin eru ekki einu lögin sem gilda á sviði erfðaréttar heldur koma fleiri lagabálkar til 

sögu og er þar helst að nefna lög nr. 20/1991 um skipti á dánarbúum, lög nr. 19/1966 um 

eignar- og afnotarétt fasteigna, ábúðarlög nr. 80/2004 (erfðaábúð), jarðalög nr. 81/2004 

(óðalsjarðir), lög nr. 44/1981 um horfna menn, lög nr. 15/1991 um ákvörðun dauða, 

höfundalög nr. 73/1972, lög nr. 36/1993 um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, lög nr. 

61/1998 um dánarvottorð, krufningu o.fl., og lög nr. 108/1935 um heimild fyrir ríkisstjórnina 

til þess að láta öðlast gildi ákvæðin í samningi milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs 

og Svíþjóðar, um erfðir og skipti á dánarbúum. Aðrar réttarheimildir heldur en lagaákvæði, 

sem gilda á sviði erfðaréttar, eru helst fordæmi. Þau gilda þó í misjöfnum mæli og skipta 

mestu máli varðandi bréferfðir. Erlendar dómsúrlausnir geta skipt máli til hliðsjónar og 

leiðbeiningar við fræðilegar úrlausnir tiltekinna álitaefna sem upp koma í erfðarétti.8 

 

2. Erfðaforsendur 
Sönnunarbyrði hvílir á þeim sem telur sig eiga rétt á arfi og verður hann því að færa sön-

nun fyrir því að fullnægjandi lagastoðir og forsendur séu fyrir erfðakröfu hans, en frumski-

lyrði fyrir arftöku er að arfleifandi sé látinn. Það er sjaldnast vafamál hvenær og hvort arflei-

fandinn telst vera látinn, en það getur þó orðið að álitaefni til dæmis þegar um mannshvarf 

er að ræða. Sérstakar reglur gilda um arfleiðslu horfinna manna þar sem ekki er hægt að 

sanna að þeir séu látnir. Með lögum nr. 44/1981 um horfna menn er gert ráð fyrir tvenns 

konar úrræðum sem skipta máli varðandi arfleiðslu en þau eru heimild héraðsdómara til að 

                                                
6 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 35-38 
7 Þingskjal 1076, 1988-1989 
8 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirum meginefni erfðareglna, 1998: bls. 43-44 
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úrskurða að um bú horfins manns skuli fara sem um dánarbú, og heimild til að kveða á um 

það í dómi að horfinn maður skuli látinn. 

 

Það getur skipt máli varðandi erfðir hvenær nákvæmlega arfleiðandinn andaðist og þá þarf 

að vera á hreinu hvenær maður telst vera látinn, það er að segja hvort hann telst látinn 

þegar hjartað hættir að slá, þegar heilinn hættir að starfa o.s.frv.9 Þetta skiptir máli vegna 

þess að lögerfinginn verður að hafa lifað arfleiðandan, eða vera getinn þegar hann féll frá, 

til að eiga rétt á arfinum.10 Lengi hefur ríkt sú meginskoðun að maður sé látinn þegar 

lífsnauðsynleg líkamsstarfsemi hans hefur stöðvast fyrir fullt og allt. Hjartadauðakenningin 

er sá grundvöllur skilgreiningar dánarhugtaksins sem læknar hafa lengi notast við, en það 

er þegar hjartað er endanlega hætt að slá. Með hjartadauðakenningunni má oft ákvarða 

dánartíma manns með nákvæmni sem hentar vel stjórnsýslulegum og réttarfarslegum þör-

fum. En út frá líffræðilegu (biologisku) sjónarmiði stenst hjartadauðakenningin ekki þar 

sem mannslíkaminn er í raun ekki dáinn þó hjartað hafi stöðvast. Líkamsfrumurnar lifa 

áfram einhverja stund og vefir líkamans geta lifað jafnvel dögum saman eftir að hjartað he-

fur stöðvast. Einnig vegna tæknilegra framfara er nú hægt að halda lífi í fólki eftir að hjarta 

þess hættir að slá sjálft. En þó tæknilegur búnaður geti aðstoðað hjartað við að slá er 

enginn tæknibúnaður sem getur haldið uppi heilastarfsemi mannsins. Því hafa 

sérfræðingar bent á að það er í raun starfsemi heilans, en ekki hjartans, sem gerir man-

ninn að manni og sumir sérfræðingar vilja því móta þá kenningu að miða skilgreiningu 

dánarhugtaksins við það að maður sé látinn þegar um alls enga starfsemi heilans sé 

framar að ræða, og hefur þessi kenning verið kölluð heiladauðakenningin. Af þessum 

orsökum getur í vissum tilfellum verið umdeilt hvenær nákvæmlega andlát á sér stað.11 

Með lögum nr. 15/1991 um ákvörðun dauða var heiladauðakenningin tekin upp hér á landi. 

Nú telst því maður vera látinn þegar öll heilastarfsemi hans er hætt og engin ráð eru til að 

heilinn starfi á ný. Einnig segir í þessum lögum að hafi öndun og hjartastarfsemi verið hal-

dið uppi með vélrænum hætti skuli ákvörðun um dauða byggjast á því að skoðun leiði í ljós 

að öll heilastarfsemi sé hætt. 

 

Samkvæmt 2.gr. laga um skipti á dánarbúum o.fl. færast allar þær fjárhagslegu skyldur og 

skuldbindingar sem hvíldu á þeim látna yfir á dánarbúið við andlát12. Þessi meginregla er 

                                                
9 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 71-77 
10 Ármann Snævarr, Erfðaréttur, 1992: bls. 60 
11 Páll Sigurðsson, Athugasemdir um dánarhugtakið og skyld efni, 1972: bls. 363-365 
12 Hrefna Friðriksdóttir, Sifja- og erfðaréttur, 2009: bls. 502-503 
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þó bundin vissum undantekningum. Skuldbindingar, sem eru þess eðlis að aðeins hinn 

látni hefði geta leyst þær af hendi meðan hann lifði, falla niður. Þar má sem dæmi nefna 

skuldbindingar launþega samkvæmt vinnusamningi, skylda til greiðslu meðlags og lífeyris 

til fyrrverandi maka, og efndir loforða af hálfu hins látna. Opinber gjöld sem lögð hafa verið 

á hlutaðeigandi mann í lifandi lífi,og eru ógreidd við andlát, falla ekki niður heldur færast 

yfir á dánarbúið. Fésektir sem ekki hafa verið innheimtar fyrir andlát hins sektaða skulu 

ekki vera innheimtar hjá dánarbúi, nema með sérstakri lagaheimild.13 Fyrsta forsenda skip-

tameðferðar dánarbús er sú að hlutaðeigandi sýslumanni er tilkynnt um andlát arfleiðanda 

en með tilkynningunni þarf að fylgja sönnunargagn um andlátið, sem getur verið dánarvot-

torð, annarskonar embættisvottorð eða lögregluskýrsla. Á grundvelli tilkynningarinnar gefur 

embættismaðurinn út sérstakt vottorð um móttöku hennar.14 

 

3. Skipti 
Við andlát lýkur rétthæfi manns og eigur hans, skuldir og skuldbindingar flytjast yfir á 

sérstakan lögaðila sem nefnist dánarbú. Þá tekur við lagaferli þar sem eignir og skuldir 

hins látna eru gerðar upp.15 Samkvæmt 3.mgr. 2.gr  laga um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 

20/1991 nýtur dánarbú hæfis til að eiga og öðlast réttindi, og hæfi þess til að bera og baka 

sér skyldur helst, þar til skiptum þess lýkur endanlega eftir því sem mælt er fyrir í lögum 

þessum. Þetta þýðir að óskipt bú telst vera sjálfstæður lögaðili.16 Og þar sem dánarbú er 

sérstakur skattaðili þarf það að greiða eignaskatt, og einnig tekjuskatt og útsvar, sé rekstur 

stundaður í nafni þess, eða það hefur tekjur á einhvern hátt.  Líftími dánarbús er alla jafna 

tiltölulega skammur.17 Sýslumaður fer með forræði dánarbús frá því andlát ber að höndum 

og þar til eftirlifandi maka er veitt leyfi fyrir setu í óskiptu búi; erfingjum er veitt leyfi til ein-

kaskipta; dánarbúið er tekið til opinberra skipta; eða þá að skiptum lýkur með yfirlýsingum 

um að andvirði eigna dánarbúsins nemi ekki meiru en kostnaði við útför þess látna.18 

Þegar búi er lokið sem eignalausu fara engin eiginleg skipti fram þar sem engar eignir eru 

til að skipta og þannig lýkur skiptunum einfaldlega án frekari aðgerða sýslumanns.19 

 

                                                
13 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 67-69 
14 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 76 
15 Ármann Snævarr. Erfðaréttur, 1992: bls. 521-522 
16 Hrefna Friðriksdóttir, Sifja- og erfðaréttur, 2009: bls. 509 
17 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 355 
18 Hrefna Friðriksdóttir, Sifja- og erfðaréttur, 2009: bls. 509 
19 Sjá 25. gr. laga nr. 20/1991 um skipti á dánarbúum o.fl.  
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3.1 Einkaskipti 
Erfingjar geta fengið leyfi hjá sýslumanni til að skipta búinu sjálfir, að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum, og kallast það einkaskipti.20 Við einkaskiptin ábyrgjast erfingjarnir skuldir 

búsins og geta hagað skiptunum að vild, svo lengi sem þeir eru allir sammála um hvernig 

þeim skuli háttað. Einkaskiptum telst lokið þegar erfingjarnir skila einkaskiptagerð og 

erfðafjárskýrslu til sýslumanns sem fer svo yfir þær og gefur staðfestingu.21 Flestum 

dánarbúum hér á landi er skipt einkaskiptum, sem þýðir að almennt eru erfingjar nokkuð 

sammála um það fyrirkomulag. En það þýðir þó ekki að erfingjarnir séu sammála um hver-

nig skiptunum skuli háttað og þar koma lögmenn oft til sögunnar og leitast við að aðstoða 

erfingjana við að ná samkomulagi svo ekki þurfi að taka til opinberra skipta, sem fela í sér 

mikinn aukakostnað. Ef grunur leikur á að dánarbúið skuldi meira en eignir þess nema, er 

hagstæðast fyrir erfingjana að fara fram á opinber skipti. Þannig fá þeir sem telja sig eiga 

kröfur í dánarbúið kost á að innheimta þær áður en búinu er skipt milli erfingja. Ef miklar 

skuldir hvíla á búinu, og ekki er farið fram á opinber skipti, geta erfingjarnir staðið uppi með 

meiri skuldir en arf, og koma þannig út í mínus.22 Þannig getur skuldaábyrgðin skipt skö-

pum þegar kemur að skiptum þar sem erfingjar taka við ábyrgð á skuldum hins látna við 

einkaskipti. Við opinber skipti þurfa erfingjarnir hins vegar ekki að bera skuldaábyrgðina.23 

 

3.2 Opinber skipti 
Ef erfingjum tekst ekki að ná samkomulagi um skiptin þurfa að fara fram opinber skipti. Hé-

raðsdómari tekur við kröfu um opinber skipti og sér um að skipa skiptastjóra sem fer með 

skiptin. Opinber skipti eru tvenns konar og fer það eftir því hvort erfingjar ábyrgjast skuldir 

eða ekki, hvor leiðin er farin. Ef erfingjar kjósa að taka ekki við skuldum hins látna kallast 

það skipti á skuldafrágöngubúi, en það líkist gjaldþrotaskiptum. Ef erfingjarnir taka á sig 

skuldir hins látna kallast það skipti á skuldaviðgöngubúi.24 Einnig geta skuldheimtumenn 

krafist þess að bú sæti gjaldþrotaskiptum ef skilyrðum þess er fullnægt.25 Um þetta er ítar-

lega fjallað í lögum nr. 20/1991 um skipti á dánarbúum o.fl.  

 

                                                
20 Sjá 28. gr. laga nr. 20/1991 um skipti á dánarbúum o.fl. 
21 Hrefna Friðriksdóttir, Sifja- og erfðaréttur, 2009: bls. 511 
22 Svala Thorlacius, Ströng formsatriði gilda um erfðaskrár. 2000: bls. 14. 
23 Ármann Snævarr, Erfðaréttur, 1992: bls. 522 
24 Hrefna Friðriksdóttir, Sifja- og erfðaréttur, 2009: bls. 511-512 
25 Ármann Snævarr, Fyrirlestar í íslenskum erfðarétti II, 1979: bls. 467 
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4. Seta í óskiptu búi 
Réttarreglurnar um setu í óskiptu búi eru á mörkum þess að teljast til skiptaréttar og erfða-

réttar, en þrátt fyrir það verður hér fjallað stuttlega um þær samhengisins vegna.  

Með setu í óskiptu búi er arfskiptum eftir skammlífari maka slegið á frest. Um setu í óskiptu 

búi er fjallað í 7.-20.gr. el., en þessar reglur byggjast á sanngirnssjónarmiðum og fela í sér 

félagslegt hagræði fyrir eftirlifandi maka, og einnig fyrir börn makans séu þau enn á heimil-

inu. Síðustu ár hefur réttarstaða eftirlifandi maka samkvæmt lögum farið batnandi, meðal 

annars með því að heimild til setu í óskiptu búi hefur verið rýmkuð til muna, og 

fjárhagslegu öryggi eftirlifandi maka þannig veitt frekari vernd.26 Með möguleikanum á að 

sitja í óskiptu búi er hægt að koma í veg fyrir að meiri röskun verði á lífi langlífari makans 

við andlát þess skammlífara en þörf krefur. Einnig ef börn eru í spilinu sem enn búa í 

foreldrahúsum, en þá kemur þetta fyrirkomulag sér vel fyrir þau, og tryggir þeim ákveðið 

öryggi. Því geta þó fylgt ókostir að sitja í óskiptu búi og þarf því að meta hverju sinni kosti 

og galla áður en eftirlifandi maki ákveður hvort fara skuli þessa leið. Taka þarf með í 

reikninginn þá skuldaábyrgð sem fylgir búinu og hvort eftirlifandi maki ráði við að taka hana 

á sig. Einnig með setu í óskiptu búi getur eftirlifandi maki upplifað sig undir smásjá erfingja 

hvað varðar fjárhagsáðstafanir og því geta fylgt óþægindi og jafnvel komið upp deilur.27  

 

Skilyrðin sem heimila setu í óskiptu búi eru fyrst og fremst þau að um maka sé að ræða í 

skilningi erfðaréttar, en merking orðsins er útskýrð betur hér að neðan.28 Önnur skilyrði eru 

þau að eftirlifandi maki verður að vera erfingi ásamt niðjum; auk þess sem makinn má ekki 

vera einkaerfingi. Ef niðjarnir sem um ræðir eru sameiginlegir niðjar skammlífari og lang-

lífar maka er réttur langlífari makans til setu í óskiptu búi tryggður með lögum, og þarf því 

ekki samþykki niðja burtséð frá því hvort þeir séu orðnir fjárráða eða ekki. Það eina sem 

getur hamlað langlífari maka setu í óskiptu búi í þessu tilfelli er ef hinn látni hefur mælt fyrir 

um að skipti skuli fara fram að honum látnum í erfðaskrá eða öðrum erfðagerningi. En ef 

um er að ræða sérniðjar hins skammlífari maka þá skiptir máli hvort þeir séu fjárráða eða 

ekki. Samkvæmt 1.mgr. 8 gr. er eftirlifandi maka heimilt að sitja í óskiptu búi með ófjárráða 

sérniðjum látins maka ef forsjármenn/lögráðamenn niðjanna samþykkja það og ef hinn 

látni hefur ekki tekið fram í erfðaskrá að skipti skuli fara fram. Ef það er langlífari makinn 

sem fer með forsjá/lögráð stjúpniðja sinna á hann rétt á setu í óskiptu búi, sé ekki farið 

fram á skipti í erfðaskrá. Langlífari maka er einnig heimilt að sitja í óskiptu búi með fjárráða 

                                                
26 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls.139-140 
27 Ármann Snævarr, Erfðaréttur, 1992: bls. 137-138 
28 Sjá kafla 6.1. Fyrsta erfð: Skylduerfingjar 
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stjúpniðjum sínum með þeirra samþykki. Þetta samþykki verður þó að vera skýrt og gefið 

beinum orðum, og best að það sé skriflegt. Sé um að ræða fyrirfram veitt samþykki, það er 

að segja áður en skammlífari makinn lést, er gildi þess metið eftir aðstæðum hverju sinni. 

Ef einhver niðjanna hafnar að gefa samþykki sitt geta farið fram skipti eingöngu á hans 

arfhluta. Þá getur eftirlifandi maki setið í óskiptu búi eftir skiptin, með þeim niðjum sem ve-

ittu samþykki sitt.29 Hinsvegar þarf það hjóna sem lengur lifir ekki samþykki stjúpniðja fyrir 

setu í óskiptu búi hvort sem þeir eru fjárráða eða ófjárráða, ef hið látna hefur mælt fyrir um 

það í erfðaskrá.30 

 

Eftirlifandi maki sækir um leyfi til setu í óskiptu búi hjá sýslumanni og umsóknin þarf meðal 

annars að innihalda samþykki þeirra aðila sem um ræðir skv. 8.gr. el., ef við á, og eintak af 

erfðaskrá skammlífari maka ef rétturinn til setu í óskiptu búi byggist á henni. Það getur 

komið fyrir að eftirlifandi maki sitji í óskiptu búi án formlegs leyfis, en þetta gerist helst 

þegar aðrir erfingjar láta það afskiptalaust að sótt sé um leyfið. Hæstiréttur hefur í nokkrum 

dómum talið réttlætanlegt að óformleg búseta til lengri tíma verði talin jafnast á við form-

lega búsetu í skilningi erfðalaganna,31 og má þar til dæmis nefna hrd. frá 5. nóvember 

1992, í máli nr. 361/1992 þar sem tæp 10 ár liðu án þess að skipt væri eða búsetuleyfis 

óskað. Þar kom fram að í lögum væri ekki að finna ákvæði um hvernig með skuli fara ef 

búskipti fara ekki fram og langur tími líður.32 

 

Setu í óskiptu búi lýkur annaðhvort við andlát langlífari makans eða við afturköllun leyfis til 

setu í óskiptu búi ef svo kemur til. Það getur til dæmis gerst ef einhver erfingja, sem til 

þess hefur rétt, krefst skipta, eða ef langlífari makinn gengur í nýtt hjónaband. Langlífari 

makinn hefur einnig ávallt rétt á að krefjast heildarskipta og enda þannig setu sína í 

óskiptu búi.33 

 

5. Erfingjar 
Erfingi getur verið hver sá einstaklingur eða lögpersóna sem hefur rétthæfi, það er hæfi til 

að eiga rétt og bera skyldur að lögum. Þetta þýðir að allir menn geta tekið arf og einnig lö-

gpersónur, sem eru stofnanir, fyrirtæki og félög sem uppfylla ofantöld skilyrði. Ófædd börn 

                                                
29 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 143-145 
30 Sjá 3. mgr. 8. gr. erfðalaga nr. 8/1962 
31 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 149-151 
32 Hrd. frá 5. nóvember 1992, mál nr. 361/1992 
33 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 163-164 
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geta átt rétt á arfi að þeim skilyrðum uppfylltum að barnið sem um ræðir sé getið áður en 

arfleifandi fellur frá, og að það fæðist lifandi. Erfðaréttur fósturs verður því ekki virkur fyrr 

en það fæðist sem lifandi barn.34 Sá sem gerir tilkall til arfs getur þurft að sanna 

erfðatengsl sín við arfleifanda, hvort sem um er að ræða lögarf eða bréferfðir.  

 
Erfðir skiptast í tvo meginstofna samkvæmt íslenskum lögum en það eru lögerfðir og 

bréferfðir.35 Lögarfur er sá arfur þar sem erfðaheimildin byggist aðeins á ákvæðum settra 

laga, og koma þá löggerningar ekki við sögu. Um lögarf er fjallað í fyrsta kafla 

erfðalaganna og þar eru tæmandi upp talin þau tengsl við arfleifanda sem reglur um lö-

gerfðir byggja á. Ákveðinn hópur lögerfingja kallast skylduerfingjar og það eru þeir erfingjar 

sem ekki er hægt að rýra erfðahlutinn hjá, nema upp að vissu marki - til dæmis með er-

fðaskrá. Í kafla erfðalaganna um lögarf er einnig fjallað um hlutfall það sem hver lögerfingi 

skal erfa af dánarbúinu.36 Bréferfðir eru fyrst og fremst arfur sem byggir á erfðaskrá, en 

einnig arfur í formi annarra löggerninga.37 Með bréferfð hefur arfleifandinn frjálsar hendur 

varðandi það hver hlýtur arfinn, en bréferfðir eru þó bundnar ströngum reglum líkt og 

annað er varðar erfðarétt. 

 

5.1. Afsal og höfnun erfðaréttar 
Erfingi getur samkvæmt 28. gr. el. afsalað sér arftökurétti á hendur þeim sem hann á 

arfsvon frá, hvort heldur það er gert gegn endurgjaldi eður ei. Með afsali er átt við að um 

samkomulag milli arfleiðanda og erfingja sé að ræða, og því er eingöngu hægt að afsala 

sér arfi á meðan arfleifandinn er lifandi. Afsalið er afturkallanlegt með gagnkvæmu sam-

komulagi mili arfleifanda og hlutaðeigandi erfingja. Sá sem afsalar sér arfi sínum getur gert 

það með þeim skilyrðum að arfshluturinn renni á ákveðinn stað, til dæmis til ákveðins 

skylduerfingja til að bæta fjárhlut hans.38  

 

Í hrd. frá 25. febrúar 2004, í máli nr. 23/2004 höfðu hjón gert kaupmála sín á milli 

þar sem þau afsöluðu sér öllum arfsrétti hvort eftir annað. Þegar konan svo lést 

krafðist maðurinn þess að yfirlýsingin um gagnkvæmt erfðaafsal yrði talin ógild og 

krafðist hann þess að taka lögarf úr öllu dánarbúi eiginkonunnar. Hæstiréttur komst 

                                                
34 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 79 
35 Hrefna Friðriksdóttir, Sifja- og erfðaréttur, 2009: bls. 503 
36 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 97 
37 Hrefna Friðriksdóttir, Sifja- og erfðaréttur, 2009: bls. 503 
38 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 346-347 
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að þeirri niðurstöðu að maðurinn hefði afsalað sér arftökurétti eftir eiginkonu sína 

með yfirlýsingu sinni í kaupmálanum í samræmi við 28. gr. el. Talið var að manni-

num hefði ekki tekist að sýna nægilega fram á þau atvik er valdið gætu ógildingu 

yfirlýsingarinnar og því var kröfum hans hafnað.39 

 

 Erfingi getur hafnað arfi sem honum ber, að hluta eða öllu leyti, eftir að arfleifandinn er 

látinn og arfur eftir hann fallinn. Engin lagaákvæði er að finna í íslenskri löggjöf sem snúa 

beinlínis að höfnun arfs. Ef erfinginn hafnar arfinum formlega áður en tekið er til skipta á 

búinu ábyrgist erfinginn ekki skuldir arfleifandans, andstætt því ef hann hafnar arfinum eftir 

að skipti hefjast.40 

 

5.2. Niðurfelling erfðaréttar 

Erfðaréttur getur fallið niður ef erfingi veldur dauða arfleifanda af ásetningi, sjá 1.mgr. 

23.gr. el., en þar kemur fram, að hafi maður af ásetningi framið brot á ákvæðum almennra 

hegningarlaga, sem haft hefur í för með sér dauða annars manns, megi ákveða með dómi, 

að hann hafi fyrirgert sjálfum sér til handa rétti til þess arfs, sem háður var dauða hins. Í 

dómi Hæstaréttar frá 14. mars 1983, í máli nr. 9/1982 var stuðst við 23. gr. el., þar sem 

kona réði manni sínum bana af ásetningi sem varð til þess að hún var svipt erfðarétti 

sínum, auk þess sem hún var dæmd til refsingar.41 

 

Einnig getur erfðaréttur fallið niður samkvæmt 2.mgr. 23. gr. erfðalaga, en þar kemur fram 

að hafi maður vísvitandi í frammi ofbeldi við foreldri sitt eða annan ættingja í beinum legg 

upp á við, heitist við hann eða hóti honum óförum, meiði mjög æru hans eða gerist sekur 

við hann um aðrar stórfelldar mótgerðir, svo að refsivert sé, þá má dæma hann til að hafa 

fyrirgert erfðarétti sínum eftir þann mann, sem fyrir misgerðinni varð, ef hann krefst þess.42 

Vert er þó að taka það fram að báðar þessar lagagreinar fela aðeins í sér heimild dómara 

til að dæma um brottfall erfðaréttar, svo að það er ekki algilt að erfðarétturinn falli frá við 

þessar kringumstæður.43 
 

                                                
39 Hrd. frá 25. febrúar 2004, mál nr. 23/2004 
40 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 348 
41 Hrd. frá 14. mars 1983, mál nr. 9/1982 
42 Erfðalög nr. 8/1962 
43 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 85-86 



 

 

17 

6. Lögerfðir 
Lögerfðir skiptast í fjórar tegundir eftir tengslum við arfleiðandann sem réttlæta lögerfðarét-

tinn. Erfðategundirnar eru frændsemisarfur (1.-3. tl. 1. gr. el.), hjúskapararfur (4. tl. 1. gr. 

el.), ættleiðsluarfur (5. gr. el.) og tengdaarfur (2. mgr. 6.gr. og 3. mgr. 19. gr. el). Almennir 

lögerfingjar geta ekki verið lögpersónur. Í erfðalögunum eru þrír meginflokkar sem kallast 

fyrsta, önnur og þriðja erfð og um þá gildir sú regla að við skipti dánarbús eru þessir flok-

kar kannaðir fyrst, í réttri röð. Hver erfðaflokkur tæmir þannig arf gagnvart næsta flokki á 

eftir.44 Staðgönguregla gildir í lögerfðarétti samkvæmt 2. mgr. 2. gr. erfðalaga, en þar 

segir: „Nú hefur barn andast á undan arfleifanda, og erfa börn þess þá þann hluta, er því 

hefði borið. Firnari niðjar taka arf með sama hætti.“ 45 Til nánari útskýringar virkar reglan 

þannig að ef barn arfleifanda (frumerfingi) er látið þegar arfur fellur er sá ættliður samt sem 

áður virkur til lögerfða. Þá fá börn frumerfingjans (barnabörn arfleifandans) saman þann 

hluta arfsins sem frumerfinginn hefði átt að fá. Með þessari reglu er komið í veg fyrir að 

hlaupið sé yfir ákveðinn ættlið ef frumerfingi þess ættliðar er látinn við andlát arfleifan-

dans.46 

 

Reglur um lögarf eru mismunandi milli landa en grunnregla 1.gr. um lögarf 47 er sú að lög 

þess lands sem arfleifandinn hefur heimilsifesti í er hann deyr skuli gilda efnislega um rétt 

til arfs og gjafar. Aðeins er hægt að víkja frá þessari grunnreglu ef arfleifandinn hefur ekki 

búið í því landi þar sem hann hefur haft heimilisfesti síðustu 5 ár fyrir andlátið. Þá getur 

erfingi óskað eftir því að þeim lögum verði beitt er gilda í ríkisfangslandi arfleifandans, en 

aðeins ef erfinginn hefur lögvarða hagsmuni af því að þessum lögum verði beitt. Dæmi um 

tilfelli þar sem erfingi hefur lögvarða hagsmuni af því að ríkisfangslögum verði beitt gæti 

verið á þennan veg: bú norsks arfleifanda er til skiptameðferðar á Íslandi og sá maður sem 

er honum nánastur að skyldleika er bróðir hans. Samkvæmt norskum lögum er hann lö-

gerfingi arfleifandans en samkvæmt íslenskum lögum er hann það ekki. Eins má nefna að 

langlífari maki er skylduerfingi samkvæmt bæði dönskum og íslenskum rétti en hann er 

það ekki samkvæmt norksum og sænskum rétti.48  

 

                                                
44 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 104-105 
45 Erfðalög nr. 8/1962 
46 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 113 
47 Erfðalög nr. 8/1962 
48 Ármann Snævarr, Erfðaréttur, 1992: bls. 554-555 
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Lengi hafa verið skiptar skoðanir um skylduarf enda skerðir hann frelsi arfleifandans til að 

ráðstafa eigum sínum að vild með arfleiðslugerningi. En þrátt fyrir þessa ákveðnu frel-

sisskerðingu felur lögarfur í sér visst réttaröryggi þar sem ákveðnir erfingjar ganga að arfi-

num vísum, og einnig felur það í sér ákveðna sanngirni í garð arftaka. Hægt er að líta svo 

á að lögerfðir feli í sér ákveðna forræðishyggju að hálfu ráðamanna þar sem þegnum er 

ekki treyst til að ráðstafa erfðamálum sínum að öllu leyti. Löggjafinn tekur þannig fram fyrir 

hendur borgara með því að setja erfðareglur sem gilda um lögarf án tillits til erfðaskrár ef 

hún hefur á annað borð verið samin. Rökin fyrir því að hafa svokallaðan skylduarf eru þau 

að án hans gætu niðurstöður um erfðir orðið ósanngjarnar í garð þeirra erfingja sem 

standa næst arfleifandanum, og byggist skylduarfur því á sanngirnissjónarmiðum. Það má 

þó beita þeim andrökum að með þessu lögerfðakerfi séu staðlaðar lausnir sem hafa yfir 

sér vélrænt svipmót sem getur í vissum tilvikum verið ósanngjarnt og óeðlilegt.49 

 

6.1 Fyrsta erfð: Skylduerfingjar 
Fyrsta erfð, er samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 1. gr. el. maki arfleifanda og niðjar. Þetta eru 

skylduerfingjar arfleifanda sem þýðir að arfleifanda er ekki heimilt að ráðstafa meiru en 

sem nemur 1/3 af eignum sínum með erfðaskrá ef þessir erfingjar eru til staðar. Ef ekki, 

getur arfleifandi ráðstafað öllum eignum sínum með bréfarfi, þrátt fyrir að um aðra löger-

fingja sé að ræða.50 Skylduerfingjar eru þeir aðilar sem ætla má að standi arfleifanda næst 

tillfinningalega, félagslega og fjárhagslega. Vegna þeirra tengsla sem eru milli þessara 

manna þykir eðlilegt að tryggja þeim nokkurn hlut í eignum arfleifanda.51 Réttarstaða þes-

sara skylduerfingja er því mun sterkari en staða annarra lögerfingja, þar sem skylduerfing-

jar ganga framar öðrum lögerfingjum. Það sem skylduerfingjar hafa fram yfir aðra löger-

fingja er helst það að arfleifandinn getur ekki skert stöðu skylduerfingjanna með erfðaskrá 

nema innan ákveðinna marka, andstætt því sem gildir um aðra lögerfingja sem gætu þurft 

að sætta sig við það að vera arflausir ef arfleifenda sýnist svo. Einnig njóta skylduerfingjar 

þeirra réttinda að óljós ákvæði í erfðaskrá skulu ávallt túlkuð þeim í hag, svo lengi sem það 

samræmist þeim arfleiðsluvilja sem erfðaskráin ber með sér. Líkt og aðrir lögerfingjar geta 

skylduerfingjar afsalað sér eða hafnað skylduarfi.52  

 

                                                
49 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 98-99 
50 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 104-105 
51 Ármann Snævarr Erfðaréttur, 1992: bls. 264 
52 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 114-115 
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Jafnræði skylduerfingja er þó ekki tryggt þar sem arfleifandi getur aukið arfhluta 

ákveðins/ákveðinna skylduerfingja allt að 1/3 af heildareignum án þess að hinir 

skylduerfingjarnir sem ekki fá aukningu geti mótmælt því. Arfleifandi getur til dæmis mælt 

svo fyrir í erfðaskrá sinni að synir hans A og B skuli hljóta hvor um sig 1/6 hluta eigna 

sinna, en hin tvö börn hans C og D eru hvergi nefnd í erfðaskránni. Þannig bætist við 

skylduarfinn auka arfur hjá A og B, á meðan C og D fá aðeins skylduarfinn. Annað dæmi 

er að arfleifandi skrifar í erfðaskrá sína að eiginkona sín skuli hljóta þriðjung eigna sinna til 

viðbótar skylduarfinum, en þessi arfleifandi á þrjú börn sem fá þá minna skylduerfðahlutfall 

en þau hefðu ella fengið ef ekki hefði verið gerð erfðaskrá.53 

 

 Ef maki og niðjar eru á lífi tekur maki 1/3 hluta arfsins en niðjar fá saman 2/3 hluta. Ef 

maki er á lífi en engir niðjar tekur maki allan arf og ef aðeins niðjar eru á lífi en ekki maki 

taka niðjar allan arf. Rétt er að taka fram að orðið maki hefur mun þrengri merkingu í er-

fðarétti heldur en í daglegu tali, og á bara við um sambúð sem hefur hlotið formlega 

staðfestingu yfirvalda (hjónaband). Reglan er sú að lögerfðatengsl myndast milli hjóna 

þegar lögleg hjónavígsla hefur farið fram, en ekki er fullnægjandi að hafa verið í óvígðri 

sambúð, og makinn þarf ennfremur að vera maki á dánarstundu, þar sem rétturinn til setu í 

óskiptu búi fellur niður við skilnað milli hjóna. Þessi þrönga túlkun á orðinu maki í erfðarétti 

hefur oft valdið misskilningi og jafnvel sárindum, þar sem margir virðast halda að nóg sé 

að vera skráð í sambúð til að teljast til maka. Ef arfleifandi og maki hans bjuggu við al-

mennt fjárfélag hjóna fyrir andlát arfleifandans fær makinn ákveðinn hluta búsins afhentan 

samkvæmt helmingaskiptareglunni, áður en skipt er milli erfingja og eftirlifandi maka úth-

lutað lögerfðahluta sinn. Ef hjón gera kaupmála standa séreignir langlífari makans utan 

helmingaskipta, en séreignir langlífari maka koma almennt til skipta.  Almennt virðist fólk 

ekki búa yfir þeirri vitneskju að stjúpbörn og fósturbörn arfleifanda teljist ekki til lögerfingja 

hans, þrátt fyrir að tilfinningabönd til þeirra geti verið jafn sterk, eða jafnvel sterkari en 

þegar um kjörbarn er að ræða. Eina leið arfleifandans til að bæta erfðastöðu stjúp/fóstur-

barna sinna er með bréfarfi, nánar tiltekið erfðaskrá eða dánargjöf.54 

 

Skylduerfðareglan er frá sögulegu sjónarmiði málamiðlunarleið milli tvenns konar lagas-

kipunar: ráðstöfunarréttar og ættmennaerfða. Skylduerfðareglur eiga meðal annars að 

                                                
53 Ármann Snævarr, Erfðaréttur, 1992: bls. 266 
54 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 107-112 
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skapa visst jafnræði milli niðja og koma í veg fyrir að eldri kynslóðin geti haft óhæfileg áhrif 

á framkomu og skoðanir yngri kynslóðar með hótunum um að gera hana arflausa.55 

Þrátt fyrir sterka réttarstöðu skylduerfingja á Íslandi á það síður en svo við í öllum löndum. 

Misjafnt er milli landa hverjir teljist vera skylduerfingjar og í sumum löndum er varla um 

skylduerfingja að ræða. Í “Common Law” löndum líkt og Bandaríkjunum og Bretlandi hefur 

arfleifandi mun frjálsari hendur með ráðstöfun eftirlátinna eigna sinna heldur en tíðkast á 

Norðurlöndunum, og getur jafnvel gert tiltekna lögerfingja arflausa.56 

 

6.2 Önnur erfð 
Ef engir skylduerfingjar eru til staðar fer arfurinn til erfingja samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 1. gr. 

el. sem eru foreldrar arfleifanda og niðjar þeirra. Arfurinn skal falla jafnt til beggja foreldra 

séu þau bæði á lífi en sé annað foreldrið látið hverfur sá arfhluti til barns þess eða annarra 

niðja með staðgöngureglunni sem þegar hefur verið fjallað um. Séu báðir foreldrarnir látnir 

rennur arfurinn beint til barna þeirra, og eftir atvikum til annarra niðja. Vert er að hafa í 

huga að börn foreldra arfleifandans geta bæði verið sameiginleg börn foreldranna eða 

hálfsystkin, alsystkin eða sérbörn hvors foreldris. Þar sem fyrsta erfð tæmir erfðraétt gagn-

vart annarri erfð eins og áður hefur komið fram verður þetta ákvæði ekki virkt nema ekki 

geti reynt á fyrstu erfð. Önnur erfð telst ekki til skylduerfingja sem þýðir að arfleifandinn he-

fur ótakmarkaða heimild til að ráðstafa eignum sínum með erfðaskrá.  

 

6.3 Þriðja erfð 
Þriðja erfð (4. gr. el.) eru afar og ömmur arfleifanda og þeirra börn. Aðeins reynir á þessa 

erfð ef ekki eru til staðar erfingjar eftir fyrstu og annarri erfð. Samkvæmt 4. gr. el. skiptist 

arfurinn þannig að föðurforeldrar og móðurforeldrar taka sinn helming hvor en sé afi arflei-

fandans eða amma látin taka börn þess sem látið er þann erfðahlut sem hann hefði annars 

fengið. Séu móðurforeldrar arfleifanda fallnir frá og börn þeirra einnig taka föðurforeldrar 

og börn þeirra allan arfinn, og gildir þetta á báða vegu. Það sem er sérstakt við þriðju erfð 

er það að fjarlægari niðjar en börn taka ekki arf, ólíkt því sem gildir um fyrstu og aðra 

erfð.57 

 

                                                
55 Ármann Snævarr, Fyrirlestar í íslenskum erfðarétti II, 1979: bls. 265 
56 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 222 
57 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 117-119 
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Ef svo ólíklega vill til að enginn erfingi finnst sem heyrir undir fyrstu, aðra, eða þriðju erfð, 

og ekki hafa verið gerðar neinar bréferfðir,- renna eigur arfleifandans í ríkissjóð samkvæmt 

1. mgr. 55. gr. el., en í raun má líta á það sem fjórðu erfð.58 

 

7. Bréferfðir 
Bréferfðir eru líkt og áður hefur komið fram annar af meginstofnum erfða, en það er rót-

gróin regla að arfleifanda sé heimilt að ráðstafa eignum sínum með löggerningi sem ætlast 

er til að komi til framkvæmdar eftir andlát hans.59 Hugtakið bréferfðir á fyrst og fremst við 

um ráðstöfun arfs með erfðaskrá, en undir bréferfðir falla einnig aðrar ráðstafanir eigna 

eftir lát manns með viljayfirlýsingu, svo sem dánargjöf.60 Samkvæmt erfðalögunum hefur 

hver einstaklingur ákveðna heimild til að ráðstafa eignum sínum með bréferfðum, en það 

verður að vera gert með skýrum og formlegum hætti.61 Erfðaskrár og dánargjafir heyra í 

rauninni til svonefndra eignayfirfærslugerninga á hliðstæðan hátt og kaupsamingar, en eru 

þó mjög frábrugðin öðrum eignayfirfærslugerningum á vissan hátt. Á venjulegri mannsævi 

gerir hver borgari að jafnaði tugi þúsunda kaupsaminga af ýmsu tagi, sé litið til allra hinna 

algengustu saminga um daglegan neysluvarning. Á hinn bóginn deyr maður aðeins einu 

sinni, og þar af leiðandi er oftast aðeins um að ræða einn löggerning af þeim toga, hafi 

maður á annað borð gert formlega erfðaráðstöfun. Af þeim ástæðum er eðlilegt að mun 

strangari formskilyrði gildi um gerð erfðagernings heldur en um hina ýmsu algengu lög-

gerninga svo sem venjuleg lausafjárkaup.62 Lögerfðir og bréferfðir eru jafngildar þrátt fyrir 

að skylduerfðareglur verndi erfingjana á afmörkuðu sviði og má segja að erfðaskrá sé 

einskonar tæki til að sneiða hjá lögerfðareglum að vissu marki.63  

 

Til þess að geta gert erfðaskrá þarf arfleifandinn að uppfylla ákveðna persónulega 

eiginleika til þess að teljast arfleiðsluhæfur. Samkvæmt 34. gr. el. þarf einstaklingur að 

hafa náð 18 ára aldri til að geta gert erfðaskrá en hann þarf einnig að vera svo heill heilsu 

andlega að hann teljist fær um að gera hlutaðeigandi ráðstöfun á skynsamlegan hátt. 

Þetta seinna skilyrði hefur oft valdið vafa þar sam rekast á þau sjónarmið annars vegar að 

virða vilja og rétt arfleifandans og hinsvegar þörfin á að vernda þann sem ekki er fær um 

                                                
58 Sjá 1. mgr. 55. gr. erfðalaga nr. 8/1962 
59 Hrefna Friðriksdóttir, Sifja- og erfðaréttur, 2009: bls. 505 
60 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 179 
61 Hrefna Friðriksdóttir, Sifja- og erfðaréttur, 2009: bls. 505 
62 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 28 
63 Ármann Snævarr. Erfðaréttur, 1992: bls. 214-215 
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að gera slíka ráðstöfun. Til þess að arfleifandinn teljist andlega vanheill þarf að vera hægt 

að sýna fram á að hann hafi verið það þegar erfðaskráin var gerð. Það sem telst til and-

legrar vanheilsu getur til dæmis verið ýmiskonar geðveiki, elliglöp, mikill greindarskortur, 

veruleg fötlun, heilaskaði og skert ráð og ræna vegna vímuefnaneyslu.64 Maður sem svip-

tur hefur verið fjárræði getur samt sem áður verið arfleiðsluhæfur ef hann fullnægir vissum 

skilyrðum.65 Hér að neðan verða reifaðir tveir dómar stuttlega í dæmaskyni til að sýna 

hvernig deilur geta komið upp er varða það hvort arfleifandinn sé arfleiðsluhæfur.  

 

Hrd. frá 23. febrúar 1989 í máli nr. 218/1987 

E arfleiddi bróður sinn P með erfðaskrá að öllum hlutabréfum sínum en þessi 

erfðaskrá var véfengd eftir lát E af öðrum erfingjum hennar og þess krafist að hún 

yrði gerð ógild á grundvelli 2. mrg. 34. gr. erfðalaga. Héldu erfingjarnir því fram að 

E hefði ekki verið nægilega heil heilsu andlega til að vera fær um að gera ráðstöfun 

með erfðaskrá á skynsamlegan hátt. Hæstiréttur taldi ekki hafa verið færð 

fullnægjandi rök fyrir því að E hefði við gerð erfðaskrárinnar ekki haft næga greind 

til að taka þá ákvörðun sem í henni fólst og erfðaskráin taldist samkvæmt því 

fullnægja ákvæðum 34. gr. laganna og var hún því metin gild.66 

 

Hrd. frá 5. maí 1994 í máli nr. 129/1994 

Á, sem átti enga skylduerfingja sbr. 35. gr. erfðalaga, arfleiddi Þ að öllum eigum 

sínum með erfðaská. Þetta kom ættingjum Á í opna skjöldu þar sem þau sögðust 

ekki hafa vitað af vinskap þeirra Þ. Ættingjarnir véfengdu erfðaskrána með þeim 

rökum að Á hafi ekki verið heil heilsu andlega á þeim tíma er erfðaskráin var gerð 

og vísuðu þar í 2. mgr. 34. gr. el. og kröfðust þau þess að bú Á yrði tekið til opin-

berra skipta. Kröfum ættingjanna var hafnað þar sem erfðaskráin var lögleg og ekki 

þótti sannað að Á hefði ekki verið heil heilsu andlega er erfðaskráin var gerð, og 

var hún því metin gild.67  

 

Eins og sést á þessum tveim dómum geta erfingjar véfengt erfðaskrár á grundvelli 34. gr. 

el. En véfengingin þarf að vera á rökum reist og þurfa þau rök að vera fullnægjandi að mati 

dómara svo erfðaskráin verði dæmd ógild. 

                                                
64 Hrefna Friðriksdóttir, Sifja- og erfðaréttur, 2009: bls. 506 
65 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 200 
66 Hrd. frá 23. febrúar 1989, máli nr. 218/1987 
67 Hrd. frá 5. maí 1994, máli nr. 129/1994 
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7.1 Um 35. gr. erfðalaga 
Samkvæmt 35. gr. erfðalaga er arfleifanda óheimilt að ráðstafa meiru en 1/3 hluta eigna 

sinna með erfðaskrá þegar niðjar eða maki taka arf. Þetta ákvæði hefur að geyma 

svokallaða verndarreglu en þess háttar regla þekkist víða um lönd í einhverri mynd og má 

rekja langt aftur í tímann. Norðurlandaþjóðirnar hafa á síðustu áratugum verið að draga 

smám saman úr verndarreglunni með því að rýmka arfleiðsluheimildina.68 Áður en núgil-

dandi erfðalög tóku gildi var arfleifanda heimilt að ráðstafa 1/4 hluta eigna sinna með er-

fðaskrá ef niðjar voru á lífi, og helmingi eigna sinna ef niðja naut ekki við, en maki var á lífi. 

Þannig var ráðstöfunarheimild arfleifanda rýmkuð gagnvart niðjunum en þrengd gagnvart 

makanum með erfðalögunum nr. 8/1962.69 Það hefur þó verið bent á að með rýmkaðri 

ráðstöfunarheimild getur arfur barna rýrnað í þeim tilfellum þar sem börn arfleifandans eru 

ekki börn þess hjóna sem lengur lifir. Ef arfleifandi ánafnar tilteknum aðila meiri erfðahluta 

með bréferfð en sem heimilað er samkvæmt 35. gr. geta einn eða fleiri skylduerfingjar 

andmælt því. Sú staða getur komið upp að einn skylduerfingi mótmælir því að hans hlutur 

verði skertur en aðrir skylduerfingjar vilja virða vilja arfleifandans þrátt fyrir skerðingu á 

þeirra hlut, og geta þeir þá samið sín á milli um að sá sem mótmælir fái sinn hluta óskertan 

á kostnað hinna skylduerfingjanna.70 

 

Skiptar skoðanir um vægi lögerfða og bréferfða eiga rætur að rekja langt aftur í tímann. Á 

18. og 19. öld deildu náttúruréttarmenn og sögustefnumenn um þessi mál en náttúruréttar-

menn héldu því fram að ráðstöfunarheimild arfleifanda væri náttúruleg forsenda erfðaréttar 

og því ættu bréferfðir að vera höfuðheimild í erfðalöggjöf. Skoðun þeirra byggðist á eðli ei-

gnaréttar, að menn ættu að hafa frjálsar hendur um meðferð og ráðstöfun eigna sinna. 

Sögustefnumenn margir risu gegn þessum skoðunum og töldu þeir að eignir látins manns 

ættu fyrst og fremst að renna til ættmenna hans og bréferfðir ættu aðeins að vera var-

aheimild. Sögustefnumenn lögðu áherslu á hin nánu persónulegu og siðferðislegu tengsl 

milli ættmenna og bentu á að oft væru þessi tengsl einnig fjárhagslegs eðlis þar sem ætt-

menni ynnu oft í sameiningu að söfnun eigna. Erfðaréttur stuðlaði þannig að samheldni 

milli ættmenna og væri tengiliður milli kynslóða. Rök sögustefnumanna miðast við búska-

parhætti fyrri tíma, þar sem fjölskyldur unnu saman og höfðu sameiginlegan fjárhag en það 

tíðkast ekki lengur. Þessar deilur hafa dvínað og fólk sættir sig oftast við það að eignir 

                                                
68 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 222 
69 Bjarni Benediktsson, (1961-1962) 
70 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 115-116 
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þeirra renni til ættingja eða maka. Líklegt er að þeir hefðu ráðstafað eignum sínum til 

þeirra manna þrátt fyrir að lögerfðir skipuðu ekki fyrir um það.  

 

Í grein sinni “Hugleiðingar um erfðarétt einstaklinga og nokkur stefnumið í erfðarétti” talar 

Ármann Snævarr um að á Norðurlöndum sé lítið um að fólk geri erfðaskrár, sérstaklega 

þegar nánir vandamenn eru enn á lífi. Ármann vitnar þar í norska rannsókn sem leiddi í 

ljós að aðeins var í 7% tilvika búið að gera erfðaskrá við búskipti, og þar af undir 2% þegar 

niðja naut við. Þessi rannsókn gefur vísbendingu um það að fólk sætti sig almennt við lö-

gerfðir, en þessi grein var þó skrifuð árið 1978 og margt hefur breyst síðan þá.71 Það hefur 

færst í aukana á undanförnum árum á Íslandi að fólk geri erfðaskrár og má það meðal 

annars rekja til breytra viðhorfa í samfélaginu og lagabreytinga sem orðið hafa á er-

fðalögunum.72 Einnig eru flóknar fjölskyldur að verða sífellt algengari þar sem makar eiga 

börn úr fyrra hjónabandi/hjónaböndum og við þær aðstæður er sérstaklega mikilvægt að 

gera erfðaskrá,73 til dæmis til að tryggja það að maki geti setið í óskiptu búi án þess að 

þurfa leyfi stjúpbarna,74 eða til að veita stjúpbörnum erfðarétt, en það er aðeins heimilt 

með erfðaskrá eins og áður hefur komið fram.75 

 

Ekki er óalgengt að foreldrar nýti sér rétt sinn til að ráðstafa 1/3 hluta eigna sinna með er-

fðaskrá á þann hátt að auka við arf eins barnsins umfram hinna ef sérstök þörf er á, til 

dæmis vegna fötlunar, sjúkdóms eða þess háttar sem barnið glímir við. Einnig hefur það 

orðið algengara á síðustu árum að foreldrar noti erfðaskrá til að “leiðrétta“ arf barna sinna 

ef til dæmis foreldar hafa lánað einu barni sínu veð í húsi sínu og síðan þurft að yfirtaka 

lánið.76 Það er þó fáheyrt að fólk reyni að rýra arf barna sinna af ásettu ráði.77 Erfðaskrá 

getur veitt ákveðna vörn gegn fjárhagslegum afleiðingum skilnaðar. Með erfðaskrá er hægt 

að tryggja vissa séreign barna í arfi foreldra þeirra og þannig er sú eign varin ef kemur til 

skilnaðar erfingjans og maki hans krefst helming búsins. Þá verður að gæta þess að 

                                                
71 Ármann Snævarr, Hugleiðingar um erfðarétt einstaklinga og nokkur stofnmið í erfðarétti, 1978: 
bls. 165-167 
72 Ásgeir Ingvarsson, Erfðaskrá getur verndað betur rétt maka og barna, 2013 
73 Hulda Rós Rúriksdóttir, Ungir gera sjaldan erfðaskrá, 2016 
74 Sjá fyrri umfjöllun í kafla nr. 4. Seta í óskiptu búi 
75 Sjá fyrri umfjöllun í kafla nr. 6.1. Fyrsta erfð: Skylduerfingjar 
76 Ásgeir Ingvarsson, Erfðaskrá getur verndað betur rétt maka og barna, 2013 
77 Hulda Rós Rúriksdóttir, Ungir gera sjaldan erfðaskrá, 2016 
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séreign blandist ekki sameiginlegri eign hjóna sem getur til dæmis gerst ef fjármunir merk-

tir sem séreign eru notaðir til að greiða niður skuldir í sameiginlegri fasteign.78 

 

7.2 Þegar farið er útfyrir 35. gr.  erfðalaga 
Þegar arfleifandi ráðstafar meiri erfðahluta með bréferfð en honum er heimilt samkvæmt 

35. gr el. veldur það því að erfðaskráin verður rengjanleg að hluta, eða öllu.79 Þá þurfa 

skylduerfingjar, einn eða fleiri, að mótmæla, til þess að forðast það að hlutur þeirra verði 

skertur.80 Þegar um er að ræða peningaupphæð sem arfleifandinn hefur ráðstafað umfram 

arfleiðsluheimild sína er upphæðin einfaldlega færð niður í þriðjung eigna. Hinsvegar 

þegar um er að ræða hlut sem arfleifandinn hefur ráðstafað umfram arfleiðsluheimild er 

meginreglan sú að ákvæðið kemur ekki til framkvæmdar. Í bók sinni Erfðaréttur fjallar Ár-

mann Snævarr um þann möguleika sem upp getur komið að arfleifandi ráðstafi hlutum til 

tveggja manna, umfram arfleiðsluheimld sína. Þar bendir Ármann á dóm þar sem reyndi á 

þetta atriði, en atburðarrásin var sú að A arfleiddi B að hlut sem nam 1/3 hluta eigna 

búsins, og C að hlut sem nam 1/2. C afsalaði sér arfinum en B hafði sætt sig við að fá fé 

fyrir. Meirihluti Hæstaréttar var sammála um að það væru ekki réttlætanleg skipti fyrir B og 

hafnaði kröfu hans. Minnihlutinn taldi að B ætti að fá hlutinn og taldi það ekki skerða 

búið.81 Ef svo vill til að annar eða aðrir skylduerfingjar en þeir sem mótmæltu því að farið 

væri fram yfir heimild 35. gr. el. vilji virða vilja arfleifandans, þrátt fyrir að arfhluti þeirra 

skerðist, geta þeir samið um það sín á milli. Þannig geta þeir samþykkt það að skerða sinn 

hlut á meðan sá/þeir skylduerfingjar sem mótmæltu fá sinn hlut óskertan. Páll Sigurðsson 

setur upp gott dæmi í bók sinni: Erfðaréttur, þar sem hann útskýrir þetta betur. Dæmið er 

svona:  

 

“Arfleifandi (M) lætur eftir sig þrjá skylduerfingja, syni, C, D og E, og auk þess sam-

býliskonu S (um var að ræða óvígða sambúð þeirra). Í erfðaskrá hefur M mælt fyrir 

um, að S fái helming eftirlátinna eigna hans, sem í heild reyndust nema kr. 

18.000.000.-. Samkvæmt því ætti S að fá kr. 9.000.000.- sem ekki fæst samrýmst 

35. gr. erfðalaga. Synirnir C og D vilja virða þessa ráðstöfun föður þeirra en hins ve-

gar ekki E, sem eigi getur sætt sig við skertan erfðahlut. Lögum samkvæmt var M 

heimilt að ánafna S þriðjung þessara eigna, þ.e. kr. 6.000.000.-. Eftir verða þá til 

                                                
78 Ásgeir Ingvarsson, Erfðaskrá getur verndað betur rétt maka og barna, 2013 
79 Ármann Snævarr, Erfðaréttur, 1992: bls. 275 
80 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 115 
81 Ármann Snævarr,Erfðaréttur, 1992: bls. 275 
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skipta kr. 12.000.000.-. Að öllu óbreyttu ætti því hver sonanna um sig að fá kr. 

4.000.000.-. E krefst þeirrar upphæðar og fær hana því að sjálfsögðu óskerta við 

skiptin. Til viðbótar þeim 6.000.000.-, sem S ber samkvæmt erfðaskránni, 

sammælast því C og D um að taka af þeirra eigin skiptahlut til þess að auka arfshlut 

S, þannig að í heildina fái hún kr. 9.000.000.- (þ.e. helming eftirlátinna eigna M). 

Það gera C og D þá með því að skerða hlut hvors þeirra um kr. 1.500.000.-. Sten-

dur þá hvor þeirra um sig uppi með kr. 2.500.000.-. Hér eru C og D í raun réttri að 

hafna arfi að hluta.“ 82  

 

Ef arfleifandi hefur ráðstafað bæði peningum og verðmætum sem fara fram úr ráðstöfunar-

heimild hans, þá gildir samkvæmt Ármanni sú fyllingarregla að fullnægja skuli fyrst þeim 

sem tilkall á til verðmæta, á undan þeim sem á tilkall til peningaupphæðar.83 Arfleifanda er 

ekki heimilt að láta tiltekinn aðila erfa allar eignir með því skilyrði í erfðaskrá að greiða 

skylduerfingjum arfhlut sinn í peningum, en það stangast á við efnisreglur erfðaréttar.84 

 

Ekki virðist hafa reynt á 35. gr. el. í miklum mæli þar sem úrvalið af dómum þar sem reynir 

á þessa grein er ekki mikið. Til eru þónokkrir hæstaréttardómar þar sem 35. gr. el. kemur 

til sögunnar en sjaldgæft er að deilurnar snúist sérstaklega um það hvort arfleifandi hafi 

ráðstafað meiru en honum var heimilt samkvæmt 35. gr. el. Hér að neðan verður þó rei-

faður einn dómur sem snýr að þessu.  

 

Í hrd. frá 19. mars 2004 í máli nr. 25/2004 var deilt um að hve miklu leyti arfi hafi 

verið ráðstafað samkvæmt 35. gr. el., og þá hvort farið hafi verið úr fyrir heimild 

greinarinnar. Sóknaraðili A var arfleiddur að ákveðnu hlutafé foreldra sinna í er-

fðaskrá sem þau höfðu gert árið 1988. Í erfðaskránni vísuðu foreldrarnir sérsaklega 

til ákvæða 35. gr. erfðalaga og tilgreindu að þetta hlutafé skyldi ekki skerða lögarf 

erfðaskrárinnar samkvæmt 2. gr. laganna. Í annarri erfðaskrá sem gerð var árið 

1989 arfleiddu foreldrarnir hinn sóknaraðilann, barn sitt B, að íbúð og sumarbústað 

ásamt fleiru, og í sömu erfðaskrá voru C, D og E, börn látins barns arfleifendanna, 

arfleidd af 50% eignarhluta í ákveðinni fasteign. Í erfðaskránni frá 1989 kom þetta 

fram: erfðaskráin frá 1988 heldur gildi sínu að öðru leyti en því að 2. mgr. 2. gr. 

hennar breytist þannig að arfur skylduerfingjanna samkvæmt þeirri erfðaskrá og 

                                                
82 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 114-116 
83 Ármann Snævarr, Erfðaréttur, 1992: bls. 275 
84 Ármann Snævarr, Erfðaréttur, 1992: bls. 269 



 

 

27 

þessari teljum við jafnan, en að því marki sem hann er það ekki telst hann falla un-

dir heimild okkar til að ráðstafa eigum okkar með erfðaskrá samkvæmt 2. mgr. 36. 

gr. erfðalaganna sbr. 35. gr. Aðilar vilja skýra þetta ákvæði erfðaskrárinnar hvor á 

sinn háttinn. Sóknaraðilar byggja á því að við gerð síðastgreindrar erfðaskrár hafi 

arfleifendur talið tilgreindan arf erfingja sinna, sem allir voru skylduerfingjar þeirra, 

jafnverðmætar eignir. Það hafi verið skýr vilji arfleifenda að umræddar eignir skyldu 

falla til þeirra erfingja sem þeir tilgreindu. Þá hafi það verið ótvíræður vilji þeirra að 

hugsanlegur mismunur á verðmati eignanna, þegar arfur félli eða væri reiknaður út, 

skyldi teljast bréfarfur þeirra samkvæmt 35. gr. erfðalaga og mismunurinn skyldi 

ekki koma til frádráttar skylduerfðahlut þessa erfingja. Varnaraðilar byggja á því að 

allur arfur sem tilgreindur er í áðurnefndum tveimur erfðaskrám sé bréfarfur sem 

ráðstafað hafi verið samkvæmt 35. gr. erfðalaga. Þar sem óheimilt sé samkvæmt 

ákvæðinu að ráðstafa meiru en 1/3 hluta efna búsins með erfðaskrá sé ljóst að ar-

fleifendur hafi farið verulega fram úr arfleiðsluheimild sinni. Því hafi hluti þess arfs, 

sem fyrirfram var greiddur sóknaraðilum verið skylduarfur. Beri að draga þann hluta 

frá erfðahluta sóknaraðila við uppgjör búsins. Þegar reiknað sé út hversu stóran 

hluta arfsins sóknaraðilar hafi áður fengið greiddan verði að líta til þess að hvor 

sóknaraðili um sig hafi fengið bréfarf 1/3 hluta af því sem heimilt er að ráðstafa 

samkvæmt 35. gr. erfðalaga að viðbættum helmingi þess sem á vantaði að saman-

lagður bréfarfur varnaraðila næði þeim þriðjungi. Hæstiréttur komst að þeirri 

niðurstöðu að mismunur verðmats þeirra eigna sem arfleifendur ákváðu að skyldu 

renna til A og B hvors um sig og C, D og E samanlagt skyldi teljast arfur til A og B 

samkvæmt ákvæði 35. gr. el og koma til viðbótar skylduerfðahlutum þeirra.85 

 

7.3 Erfðaskrá 
Erfðaskrá er löggerningur þar sem fram kemur hvernig eignum löggerningsgjafans er 

ráðstafað eftir andlát hans, og er megintilgangur erfðaskráa að greina frá endanlegum vilja 

arfleifandans, þó með þeim takmörkunum sem fram koma í lögum. Arfleifandanum er þó 

alltaf heimilt að breyta erfðaskránni eða afturkalla hana með lögmætum hætti á meðan 

hann lifir. Erfðaskráin er einhliða löggerningur sem þýðir að hún tekur gildi við einhliða un-

dirritun arfleifandans og þarf því ekki að vera komin til vitundar löggerningsmóttakandans 

til að taka gildi.86 Í VI. kafla erfðalaganna, 34. - 53. grein, er fjallað nokkuð ítarlega um 
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86 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 180-181 
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erfðaskrár en kaflinn skiptist í undirkaflana: arfleiðsluhæfi; arfleiðsluheimild/skylduarfur; um 

ógildingu erfðaskráa; um form erfðaskráa, um véfengingu á erfðaskrám; um breytingu og 

afturköllun á erfðaskrám; um kvaðaarf; og loks um skýringu á erfðaskrám.87 

 

Erfðaskrár eiga rætur sínar að rekja til rómarréttar en þær urðu ekki þekktar meðal 

norrænna þjóða fyrr en miklu seinna. Kirkjan átti stóran þátt í þeirri þróun þar sem hún 

hafði mikinn hag af erfðaskrám. Menn trúðu því á þessum tíma að Drottinn umbunaði þeim 

sem gæfu kirkjunni fé og gjafir og því létu flestir eigur sínar renna til kirkjunnar við andlát. 

Dánargjafir og aðrir gjafagerningar voru þekktir meðal norrænna þjóða löngu áður en 

erfðaskráin var tekin upp þar. Í Grágásarlögum má til að mynda finna reglur um takmarka-

nir á heimild til dánargjafa til að gæta hagsmuna erfingjanna. Það var ekki fyrr en með er-

fðatilskipuninni frá 25. september 1850 að teknar voru upp reglur um bréfarf, svo sem 

erfðaskrár og fleira. 

 

Erfðaskrám er ætlað að skapa aukna festu og öryggi um fjármál, og minnka líkur á deilum 

milli erfingja, séu þær vel samdar. Það er þó sama hversu vel samin erfðaskráin er, aldrei 

er hægt að útiloka að upp komi ágreiningur um arf milli erfingjanna. En það getur þó 

minnkað líkurnar á ágreiningi ef erfðaskráin er búin til í samráði við erfingjana eða þeim að 

minnsta kosti kynnt efni hennar svo það komi ekki á óvart eftir andlát arfleifandans. Með 

erfðaskrá getur arfleifandinn ráðstafað hluta arfs síns til manna eða málefna sem honum 

eru kær, eða manna sem hafa mun meiri þörf fyrir fjármuni heldur en skylduerfingjarnir. 

Það er gífurlega mikilvægt að erfðaskráin sé vönduð og vel hugsuð, og best er ef arflei-

fandinn gefur sér góðan tíma til að hugsa um efni skrárinnar og afleiðingarnar sem af 

henni hljótast. Hægt er að fá faglega aðstoð með því að leita til lögmanna og þannig er 

hægt að ganga úr skugga um um að erfðaskráin sé formlega rétt og uppfylli öll lagaleg ski-

lyrði.88 
 

7.4 Ógilding erfðaskráa 
Erfðaskrá getur orðið ógild eða óvirk af ýmsum ástæðum en um það er fjallað í 37. - 39. gr.  

erfðalaga. Helstu ástæður þess að erfðaskrár eru ógildar eru ef arfleifandi hefur verið beit-

                                                
87 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 222 
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tur nauðung, svikum eða misneytingu til þess að gera hana; eða ef um er að ræða form-

bresti, sem oftast varða undirritun og vottfestingu.89 Einnig verða erfðaskrárákvæði sem 

mæla fyrir um að spilla eignum arfleifandans lýst ógild samkvæmt 39. gr. el., nema eðlileg 

og skynsamleg ástæða liggi fyrir. Með þessu ákvæði kemur löggjafinn í veg fyrir óþarfa 

eyðingu á verðmætum.90 Erfðaskrá er þó yfirleitt aldrei ógild sjálfkrafa heldur þarf almennt 

að koma til þess að einhver erfingi véfengi hana og sá hinn sami ber yfirleitt sönnun-

arbyrðina fyrir því að svo sé.91 Arfleifandinn getur sjálfur ógilt erfðaskrána með formlegum 

hætti meðan hann er enn á lífi, en eftir andlát hans geta þeir sem hafa nægra hagsmuna 

að gæta krafist ógildingar. Ef erfðaskráin er ekki framkvæmanleg einhverra hluta vegna 

verður hún óvirk, en það getur átt við um erfðaskrána í heild eða um stök fyrirmæli í henni. 

Sem dæmi má nefna tilfelli þegar arfleifandinn hefur fyrir andlát sitt ráðstafað eignunum 

sem nefndar eru í erfðaskránni; maðurinn sem tilnefndur er sem erfingi í erfðaskránni an-

dast á undan arfleifandanum; erfðaskráin er óskiljanleg af einhverjum ástæðum eða meiru 

hefur verið ráðstafað með erfðaskránni en leyfilegt er samkvæmt lögum. Það getur skipt 

sköpum að erfðaskráin sé rétt túlkuð en ein af meginreglunum um túlkun erfðaskráa er að 

hún skuli skýrð með þeim hætti að ákvæði hennar verði raunverulega virk en falli ekki um 

sjálf sig. Þá verður að hafa vitaðan eða ætlaðan vilja arfleifandans að leiðarljósi. Með 

þessu er átt við að til dæmis ef arfleifandinn ætlaði sér að arfleifa stærri fjárhlut til ákveðins 

bréferfingja en leyfilegt er í lögum er óþarfi að ógilda það ákvæði í heild heldur er það 

túlkað svo að bréferfinginn fái fjárhæð upp að því marki sem leyfilegt er lögum samkvæmt, 

í arf.92 

 

Sú löggjöf gildir um erfðaskrá er ríkir í því landi sem arfleifandinn var búsettur í þegar 

erfðaskráin var gerð. Ef erfðaskrá er ógild samkvæmt lögum er gilda í heimalandi arfleifan-

dans tekur hún ekki gildi þótt hann búi hér á landi er hann deyr og sé gild samkvæmt 

íslenskum lögum. Er erfðaskrá er gild samkvæmt þeim lögum sem áttu við í því landi þar 

sem hún var gerð verður hún ekki ógild þótt arfleifandinn búi á Íslandi er hann deyr og 

erfðaskrá hans fullnægi ekki íslenskum lögum. Því þarf að hafa í huga að reglur er varða 

erfðaskrár eru mismunandi milli landa og sérstaklega þarf að gæta að því að arfleiðslu-

aldur er ekki sá sami í öllum löndum.93   

 

                                                
89 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 190-191 
90 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 169 
91 Hrefna Friðriksdóttir, Sifja- og erfðaréttur, 2009: bls. 507 
92 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 190-191 
93 Ármann Snævarr, Erfðaréttur, 1992: bls. 546-547 
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7.5 Dánargjafir og aðrar bréferfðir 
Þrátt fyrir að erfðaskrá sé atkvæðamesti löggerningur erfðaréttarins eru hinsvegar til fleiri 

gerðir löggerninga sem falla undir bréferfðir. Þá er helst að nefna dánargjafir, en einnig eru 

til svonefndir erfðasamingar og erfðaafsöl. Það sem helst er ólíkt með erfðaskrá og öðrum 

bréferfðum er það að loforðsgjafinn getur ekki tekið gerninginn til baka eftir að loforðið he-

fur komið til vitundar gagnaðilans, nema með samþykki hans,94 ólíkt því sem gildir um 

erfðaskrár sem eru afturtækar líkt og rakið hefur verið hér að framan.  

 

Dánargjafir eru þær gjafir sem koma til efnda eftir andlát gefandans. Einnig eru til 

svokallaðar dánarbeðsgjafir en þær hafa lögfræðilega sérstöðu miðað við aðrar gjafir og 

eru það gjafir sem gefandinn gefur á dánarbeðinu og koma til efnda strax. Með dánarbeði 

er átt við þegar gefandinn veit að hann á stutt eftir ólifað, svo sem ef hann er veikur og fin-

nur dauða sinn nálgast hratt, eða ef hann hyggst svipta sig lífi. Dánarbeðsgjafir eiga það 

sameiginlegt að þær eru til komnar vegna tilhugsunar gefandans til andláts síns og varða 

þær ráðstöfun eigna hans í tengslum við það. Þau ströngu skylirði sem gilda um 

erfðaskrár, svo sem lágmarksaldur löggerningsgjafans, andlegt hæfi hans o.s.frv., gilda 

einnig um dánargjafir og dánarbeðsgjafir. Ólíkt venjulegum gjöfum eru heimildir gefandans 

mun takmarkaðari er varðar dánargjafir og dánarbeðsgjafir.95 Þegar dregur að ævilokum 

kýs fólk stundum að losa sig við tilteknar eignir sínar til ákveðinna aðila í stað þess að gera 

það formlega með erfðaskrá eða dánargjöf. Ástæðurnar fyrir því eru oftast þær að fólk vill 

sleppa við umstangið sem fylgir því að gera löggerninga, en þetta er einnig stundum gert 

til þess að komast framhjá reglum um skylduarf eða til að sleppa undan erfðafjárskatti. Í 

54. gr. el. er mælt fyrir um að ákveðnar reglur sem gilda um erfðaskrár gildi einnig um 

dánargjafir. Þetta ákvæði er tilkomið til að sporna við því að farið sé framhjá erfðaskrárreg-

lum með því að dulgerfa arfleiðslugerning sem gjöf. Auk þess að lúta lögum um erfðaskrár 

gilda einnig um dánargjafir og dánarbeðsgjafir almennar reglur fjármunaréttar sem gilda 

um almenna gjafagerninga.96 

 

8. Fyrirframgreiddur arfur 
Í 29. - 33. gr. el. er fjallað um fyrirframgreiddan arf. Fyrirframgreiddur arfur byggist á samn-

ingi milli arfleifanda og hlutaðeigandi erfingja. Ólíkt gjöfum kemur fyrirframgreiddur arfur til 

                                                
94 Ármann Snævarr, Fyrirlestrar í íslenskum erfðarétti, 1979: bls. 396-397 
95 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 325-329 
96 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 334-335 
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frádráttar af arfshluta viðkomandi erfingja þegar til skipta kemur. Því skiptir miklu máli að 

gera greinarmun á því hvers eðlis fyrirgreiðslur séu, það er að segja hvort þær teljist vera 

gjafir, fyrirframgreiddur arfur, eða jafnvel einhver önnur tegund af fyrirgreiðslu. Réttaráhrif 

fyrirframgreidds arfs miðast við það tímamark er erfðafjárskattur er greiddur, eða, ef ekki 

þarf að greiða erfðafjárskatt vegna afhendingar viðkomandi eignar, þegar sýslumaður he-

fur áritað erfðafjárskýrslu varðandi fyrirframgreiðslu.97 Fyrirframgreiddur arfur fer fram í li-

fanda lífi arfleifandans og virkar þannig að hann afhendir verðmæti fyrirfram upp í arfshluta 

erfingjans, sem hann á í vændum eftir arfleifandann. Þetta er nokkuð algengur gjörningur 

en enn algengara virðist vera að fólk afhendi verðmæti í formi gjafa án þess að um fyrir-

framgreiddan arf sé að ræða. Ekki er mikið fjallað um það í erfðalögunum hverjir geta talist 

vera arfþegar að fyrirframgreiddum arfi og lögin fjalla ekki um það að aðrir en skylduerfing-

jar geti verið það. Þannig er ekki fjallað um hvernig með skuli farið ef til dæmis afhenda á 

bréferfingja fyrirframgreiddan arf eða lögerfingjum öðrum en skylduerfingjum. Engin 

dómafordæmi eru til þar sem leyst er úr því hvort lögerfingjar, aðrir en skylduerfingjar og 

bréferfingjar geti verið arfþegar fyrirframgreidds arfs. Þannig skera erfðalögin ekki ótvírætt 

úr um hverjir geta verið arfþegar að fyrirfamgreiddum arfi.98 Komið getur upp sú staða að 

farið sé fram yfir heimild 35. gr. el. þegar um fyrirframgreiddan arf er að ræða og getur það 

orðið að deilumáli milli erfingja eins og sjá má í dómnum hér að neðan. 

 

Hrd. frá 20. apríl 2012, í máli nr. 133/2012 

Við skipti á dánarbúi A og B var deilt um það hvort tveir erfingjar, þeir D og E, hefðu 

fengið ofgreiddan fyrirframgreiddan arf en í erfðaskrá B tilgreindi hann að D og E 

skyldu fá í sinn hlut 1/3 eigna hans umfram erfðahlut þeirra. Fyrir andlát hafði B af-

salað jörð sinni til D og E en söluverðið var þá 43 milljónir. Greiðsla D og E til B 

vegna þessa var talin tæplega 33,5 milljónir króna, en hinn hluti kaupverðsins, rúm-

lega 9,5 milljónir var fyrirframgreiddur arfur þeim til handa. Hinsvegar voru heil-

dareignir búsins tæplega 44,5 milljónir króna, og búshluti B því aðeins rúmlega 22 

milljónir. Var honum því aðeins heimilt að ráðstafa tæplega 7,5 milljónum með er-

fðaskrá, eða þriðjungi samkvæmt 35. gr. el. Hæstiréttur dæmdi því að D og E 

skyldu standa dánarbúinu skil á mismuninum eða rúmlega 2 milljónum króna.99 
 

                                                
97 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur, yfirlit um meginefni erfðareglna, 1998: bls. 349-350 
98 Birgir Örn Guðmundsson, Hverjir geta verið arfþegar að fyrirframgreiddum arfi, 2013 
99 Hrd. frá 20. apríl 2012, í máli nr. 133/2012 
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9. Erfðafjárskattur 
Erfðafjárskattur skiptir miklu máli bæði fyrir erfingja og arfleifanda en gildi erfða er að miklu 

leyti háð því hversu hár erfðafjárskatturinn er. Því hærri sem erfðafjárskattar eru í 

þjóðfélögum, því meiri líkur eru á því að fólk velji að ráðstafa eigum sínum með 

lífsgerningum fremur en dánargerningum. Sömuleiðis geta háir erfðafjárskattar aukið líkur 

á því að fólk freistist til að koma erfðafé undan sköttum með einhverjum leiðum. Reglum 

um erfðafjárskatt er misjafnlega háttað milli ríkja og á það bæði við um skattafjárhæðina 

sjálfa og önnur atriði, svo sem hver skattstofninn er og af hvaða verðmætum skuli svara 

skatti.100  

 

Á Íslandi eru erfingjar skattskyldir, hvort sem um er að ræða lögarf, bréfarf eða fyrir-

framgreiddan arf. Einnig skal greiða skatt af gjafaarfi, dánargjöfum, og gjöfum þar sem ge-

fandi hefur áskilið sér afnot eða tekjur af hinu gefna til dauðadags eða um tiltekinn tíma 

sem ekki er liðinn við fráfall hans. Erfðafjárskattur er 10% og greiðist í ríkissjóð.  Maki og 

sambýlismaður eða sambýliskona eru þó undanþegin greiðslu erfðafjárskatts. Enginn 

erfðafárskattur er greiddur af fyrstu 1.500.000.- kr. í skattstofni dánarbús og erfingjar njóta 

skattfrelsis í hlutfalli við arf sinn, en þetta gildir því ekki um fyrirframgreiddan arf.101 

 

Ólíkt ýmsum öðrum sköttum tekur erfðafjárskattur ekki tillit til gjaldþols skattgreiðandans, 

það er að segja að erfingjar greiða sama skatt burtséð frá því hvernig þeir eru staddir 

fjárhagslega. Með þessu fyrirkomulagi víkja reglur erfðafjárskattalaga frá almennum skat-

tareglum og líkjast meira reglum um opinber gjöld sem tengd eru við eignayfirfærslu, svo 

sem þinglýsingargjöld, stimpilgjöld, virðisaukaskatt og annað. Upp hafa komið hugmyndir 

um að breyta erfðafjárskattslögum á þann hátt að þau taki tillit til efnahags erfingjanna og 

væri þannig hærri eftir því sem erfinginn væri efnaðri en af því hefur ekki orðið. Til viðbótar 

við erfðafjárskatt bætast svo tekju- og eignaskattar sem lagðir eru á dánarbú.102 

 

 

 

 

 

                                                
100 Ármann Snævarr, Erfðaréttur, 1992: bls. 573-577 
101 Lög nr. 14/2004 um erfðafjárskatt 
102 Ármann Snævarr, Erfðaréttur, bls. 573-577 
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Lokaorð 
Það er ljóst að á Íslandi eru arfleifendur bundnir afar ströngum reglum varðandi það hver-

nig þeir geta ráðstafað eignum sínum eftir að þeirra tími er liðinn. Líkt og komið hefur fram 

bindur 35. grein erfðalaganna hendur arfleifenda mjög þegar skylduerfingja nýtur við. Hér 

á landi hafa lengi verið skipta skoðanir um skylduarf og er ástæðan fyrir því að öllum líkin-

dum sú hversu mikla frelsisskerðingu skylduarfur felur í sér. 

 

Þegar höfundur hóf að skrifa þessa ritgerð var það gert með því markmiði að komast að 

því hvers vegna arfleifendur geta ekki ráðstafað öllum eignum sínum með erfðaskrá, enda 

eru þetta einkaeigur og því kann að virðast umdeilanlegt að löggjafinn hafi eitthvað um það 

að segja hvernig arfleifandinn ráðstafar þeim. Höfundur komst að því með heimildarvinnu 

sinni að rökin fyrir skylduarfi eru meðal annars þau að í honum felst ákveðið réttaröryggi 

og sanngirnissjónarmið í garð arftaka, og skylduarfur geti komið í veg fyrir að niðurstöður 

erfða verði ósanngjarnar. Önnur rök eru þau að skylduerfingjar eru þeir aðilar sem ætla má 

að standi arfleifanda næst tillfinningalega, félagslega og fjárhagslega, og vegna þeirra 

tengsla sem eru milli þessara einstaklinga þykir eðlilegt að tryggja þeim nokkurn hlut í eig-

num arfleifanda. Höfundur er á vissan hátt ósammála þessum rökum og telur þvert á móti 

að niðurstöður erfða geti einmitt orðið ósanngjarnar og óeðlilegar vegna skylduarfs. Vel 

getur verið að arfleifandinn eigi ekki í neinum samskiptum við skylduerfingja sína og hafi 

jafnvel ekki talað við þá árum saman. Arfleifandinn getur hinsvegar átt aðra að, sem ekki 

teljast til skylduerfingja, en eru samt hans nánustu aðstandendur. Í slíkum tilfellum er óeðli-

legt og ósanngjarnt að 2/3 af eigum arfleifandans renni til skylduerfingja, þvert á móti vilja 

arfleifandans. 

  

Líkt og áður hefur komið fram er í erfðarétti lögð mikil áhersla á að kanna vilja arfleifan-

dans, en svo getur verið að farið sé þvert gegn vilja hans með reglunni um skylduarf. 

Höfundur setur spurningarmerki við þetta og telur að á þessum grundvelli þarfnist 

erfðalögin endurskoðunar. Með breyttu fjölskyldumunstri og öðrum samfélagsbreytingum 

kann að vera að 35. grein erfðalaganna þjóni ekki lengur þeim tilgangi sem ætlað var.  

 

Í 35. gr. el. felst svokölluð verndarregla og er þetta ekkert einsdæmi á Íslandi heldur þek-

kist víða um heim í einhverri mynd. Með tímanum hefur þó smám saman dregið úr þessari 

verndarreglu og til dæmis hafa Norðurlandaþjóðirnar, og þar á meðal Ísland, rýmkað ar-

fleiðsluheimildina á undanförnum áratugum. Þetta telur höfundur vera jákvæða þróun en 

mætti þó betur gera og rýmka arfleiðsluheimildina enn frekar.  
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Það kom á óvart við gerð þessarar ritgerðar hversu margir sem höfundur spjallaði við 

höfðu ekki minnstu hugmynd um það að aðeins sé heimilt að ráðstafa 1/3 hluta eigna með 

erfðaskrá þegar skylduerfingjar eru til staðar. Sá misskilningur virðist vera útbreiddur í 

samfélaginu að fólk geti ráðstafað öllum sínum eignum með erfðaskrá og því telur höfun-

dur þörf á því að auka fræðslu til almennings um erfðaskrár og takmarkanir þeirra á ein-

hvern hátt, sérstaklega svo að ákvæði 35. greinar komi fólki ekki í opna skjöldu þegar á 

reynir. 
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