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1 Inngangur  
Ritgerð þessi fjallar um réttarstöðu fólks í óvígðri sambúð þegar andlát ber að garði en óvígð 

sambúð virðist vera að færast í aukana sem sambúðarform og ætla má að flestir séu í óvígðri 

sambúð einhvern tíma á lífsleiðinni.1 Þó svo að óvígð sambúð hafi aukist á síðustu árum og 

fjölskyldumynstrið samhliða því þá hafa bæði hjúskaparlöggjöfin sem og erfðalögin tekið lítið 

tillit til þess.2 Samt sem áður eru á víð og dreif í löggjöfinni ákvæði sem tryggja réttindi aðila í 

óvígðri sambúð og leggja hana að jöfnu við hjúskap, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 

Fjallað verður hér almennt um óvígða sambúð, þá bæði hugtakið og mismunandi form 

hennar en mikilvægt er að skoða bæði hverjir það eru sem velja að vera í óvígðri sambúð og af 

hverju. Einnig verður farið yfir réttaráhrif sambúðarinnar og muninn á því og að vera í 

hjónabandi en margir gera sér ekki grein fyrir þeim réttindum sem þeir fara á mis við við það 

eitt að vera ekki giftir.  

Þungamiðja ritgerðarinnar er svo erfðaréttur langlífari maka í óvígðri sambúð en farið 

verður yfir hverjir falla undir það að vera lögerfingjar hins látna, að hversu miklu má arfleiða 

og hvaða réttindi eftirlifandi maki hefur. Fjallað verður um réttarstöðuna á hinum 

Norðurlöndunum en þegar erfðalögin nr. 8/1962 voru sett var það uppskera mikillar samvinnu 

á Norðurlöndunum. Því er gagnlegt að skoða hvernig erfðalögin þar eru í dag og hvernig eða 

hvort þau taki einnig til maka í óvígðri sambúð. 

Að lokum verður svo reynt að svara þeirri spurningu hvort hægt sé að tryggja erfðarétt 

langlífari sambúðarmaka nægilega vel með erfðaskrá eða hvort þörf sé á breytingum. 

 

 

  

                                                
1 Hrefna Friðriksdóttir ,,Munur á hjúskap og óvígðri sambúð“, bls. 151. 
2 Guðrún Erlendsdóttir: Óvígð sambúð, bls. 13. 
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2 Almennt um óvígða sambúð  

2.1 Hugtakið óvígð sambúð  

Hugtakið óvígð sambúð er hvergi skilgreint í íslenskri löggjöf. Hins vegar hafa mótast vissar 

lágmarkskröfur til sambúðar til að hún geti fallið undir hugtakið.3  Í daglegu tali er átt við 

einstaklinga sem búa saman sem hjón, án þess þó að hafa gengið í hjónaband.4 

Í skýrslu um réttarstöðu sambúðarfólks sem Hrefna Friðriksdóttir vann að beiðni þáverandi 

dómsmálaráðherra er gengið út frá því að með hugtakinu óvígð sambúð hafi ,,almennt verið átt 

við sambúð karls og konu sem eiga sameiginlegt heimili, án þess að vera í hjúskap, og vissa 

fjárhagslega samstöðu“.5 Þá taldi Guðrún Erlendsdóttir í grein sinni um óvígða sambúð að um 

væri að ræða karl og konu, sem búa saman ógift. Þau ættu sameiginlegt heimili, hefðu 

sameiginlegan fjárhag og ættu oft börn saman. Þá skipti lengd sambúðarinnar einnig máli.6   

Hins vegar hefur hugtakið óvígð sambúð þróast í áranna rás. Það takmarkast nú ekki við 

karl og konu heldur geta einstaklingar af sama kyni verið í sambúð. Má benda á lög um 

lögheimili nr. 21/1990, en í 3. mgr. 7. gr. laganna kemur fram að tveir einstaklingar, sem eru 

samvistum og uppfylla, skilyrði II. kafla hjúskaparlaga nr. 31/1993, geta fengið sambúð sína 

skráða í þjóðskrá. Kom það til með lögum um breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu 

samkynhneigðra nr. 65/2006. 

Þá hefur ekki einungis hugtakið óvígð sambúð þróast heldur einnig hugtakið fjölskylda og 

mismunandi form hennar. Hér áður fyrr voru fjölskylduformin ekki jafn margbreytileg og þau 

eru í dag en það stafar helst af því að mun fleiri hjónabönd enda með skilnaði en áður fyrr, eða 

allt að 40,2%. Þá samanstóð kjarnafjölskyldan af mömmu, pabba og börnum, helst stelpu og 

strák.7 Í dag eru fjölskylduformin hins vegar orðin mun litríkari, fjölskyldan getur verið mamma 

og pabbi, tvær mömmur, tveir pabbar, hálfsystkini, fósturforeldrar og fóstursystkini svo 

eitthvað sé nefnt. Með fjölda skilnaða og nýjum fjölskyldum sem myndast þá er hugsanlegt að 

fólk vilji ekki vera gifta sig aftur og aftur og velji þar af leiðandi frekar óvígða sambúð.  

 

2.2 Mismunandi form óvígðrar sambúðar 

Mikilvægt er að skoða þann hóp sem er í óvígðri sambúð til að gera sér grein fyrir því að ekki 

eru allir sem búa í óvígðri sambúð með sömu þarfir og í sömu stöðu. Talað hefur verið um fimm 

flokka sambúðarfólks, þ.e. ungt barnlaust fólk í sambúð, ungt fólk í sambúð með börn, sambúð 

                                                
3 Hrefna Friðriksdóttir ,,Munur á hjúskap og óvígðri sambúð“, bls. 154. 
4 Guðrún Erlendsdóttir: ,,Fjármál hjóna og sambúðarfólks, bls. 131. 
5 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 3950.  
6 Guðrún Erlendsdóttir ,,Óvígð sambúð“, bls. 8. 
7 Bodil Selmer og Marianne Holdgaard: ,,Refleksioner efter den dadnske arvelovsreform af 2007, bls. 80-82. 
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fólks á miðjum aldri með eða án barna, sambúð fólks sem hefur áður stofnað fjölskyldu og 

barnahópurinn er blandaður og svo sambúð fólks á besta aldri.8 Verður fyrst og fremst að skoða 

þessa ólíku hópa með erfðaréttinn í huga.  

Samkvæmt tölum frá Hagstofunni þá voru 26.135 einstaklingar skráðir í óvígða sambúð 

þann 1. janúar 2018.9 Nauðsynlegt er samt sem áður að gera sér grein fyrir því að einungis er 

um skráða sambúð að ræða en ekki er skylda að skrá sambúðina. Getur því verið mun stærri 

hópur sem er í óvígðri sambúð en erfitt er að ná utan um hann allan.10 

Stærsti hópurinn af þeim sem skráðir voru í óvígða sambúð þann 1. janúar 2018 er ungt 

fólk, en um 30 ára aldur eru fleiri sem eru í hjónabandi en óvígðri sambúð. Ástæður þess að 

ungt fólk velur óvígða sambúð geta verið jafn mismunandi og þær eru margar. Oftar en ekki 

finnst fólki í því felast minni skuldbinding en hjónabandi og vilja fyrst um sinn sjá hvernig 

sambandið gengur í óvígðri sambúð áður en þau gifta sig.11 Þá er einnig ákveðnir einstaklingar 

sem velja óvígða sambúð því þeir eru á móti hjónabandi og á það ekki einungis við um ungt 

fólk. Þeir, sem eru andvígir hjónabandi og hafa ákveðið að sambúðinni sé ætlað að koma í stað 

þess, hafa oft gengið frá fjármálum sínum svo sem með samningi um eignir og erfðaskrá.12 Hjá 

yngsta hópnum er oft lítil fjárhagsleg samstaða og þar af leiðandi fáar fjárhagslegar 

skuldbindingar.  

Ætla má hins vegar að þau pör sem eru á miðjum aldri og eiga oftar en ekki barn eða börn 

saman hafi frekari samstöðu. Ekki verður þó talið að það eitt og sér að eiga barn saman leiði til 

samstöðu þar sem meira þarf að koma til, t.a.m. eignamyndum og fjárhagslegar skuldbindingar 

sem eru frekar til staðar hjá eldri einstaklingum. Verður að telja að andlát maka í þeim 

aðstæðum geti skapað gríðarlegt fjárhagslegt óöryggi fyrir langlífari sambúðarmaka og því þörf 

á sambærilegu öryggi sem eftirlifandi maka í hjúskap nýtur.13 

Síðasti hópurinn er svo þeir sem er í sambúð eftir miðja aldur, þá oftar en ekki fólk sem 

áður hefur verið í hjúskap eða á börn fyrir úr fyrra sambandi. Samkvæmt tölum Hagstofunnar 

1. janúar 2018 voru 2970 manns, sem skilið höfðu að lögum, í sambúð eða rúmlega 10% þeirra 

sem skráðir voru í sambúð á þeim tíma. Verður að telja að þessi hópur sé í hvað erfiðustu 

stöðunni þar sem um mestu eignirnar er að ræða og flókið fjölskyldumynstur. Þá flækist staðan 

enn frekar þegar um er að ræða ekkla og ekkjur í skráðri sambúð en af þeim 26.135 

                                                
8 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Munur á hjúskap og óvígðri sambúð“, bls. 182. 
9 Á sama tíma voru 110.297 einstaklingar skráðir í samvistum við maka. – vefasíða Hagstofu Íslands, 
http://www.hagstofa.is 
10 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Óvígð sambúð og erfðaréttur“, bls. 321. 
11 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Munur á hjúskap og óvígðri sambúð“, bls. 182. 
12 Guðrún Erlendsdóttir: Óvígð sambúð, bls. 22. 
13 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Óvígð sambúð og erfðaréttur“, bls. 324. 
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einstaklingum sem höfðu skráð sambúð sína þann 1. janúar 2018 voru 183 ekklar/ekkjur. Þar 

er nokkuð ljóst að ekki er um stóran hóp að ræða. Þá er áhugavert að þessi síðastnefndi hópur 

spannar fólk frá 33 ára aldri og upp að 85 ára aldri. Staðan hjá þessum hópi er hvað erfiðust þar 

sem hagsmunaárekstur getur orðið á milli barna úr fyrri samböndum og sambúðarmakans, þá 

einna helst ef setið er í óskiptu búi en heimild til setu í óskiptu búi fellur einungis niður ef maki 

gengur í hjúskap að nýju skv. 2. mgr. 13. gr. erfðalaga nr. 8/1962.14 

 

2.3 Réttaráhrif óvígðrar sambúðar  

Engin heildarlög taka til óvígðrar sambúðar en í mörgum lagaákvæðum í félagsmálalöggjöf, til 

að mynda almannatryggingalöggjöf, húsnæðislögum, einhverjum lífeyrislögum, barnalögum, 

skattalögum og skiptalögum er fjallað um óvígða sambúð. Er réttur sambúðarfólks þar gerður 

svipaður eða sá sami og þeirra sem eru í hjúskap.15  

Þar sem engin heildarlög taka til óvígðrar sambúðar eru heldur engar heildstæðar reglur um 

stofnun eða slit óvígðrar sambúðar og getur því verið erfitt að svara því lagalega hvort óvígð 

sambúð sé fyrir hendi eða ekki. Mismunandi er eftir lögum hvenær óvígð sambúð telst stofnuð 

en skráning hennar í Þjóðskrá sbr. 3. mgr. 7. gr. laga um lögheimili nr. 21/1990, er oft skilyrði 

fyrir því að fólk í óvígðri sambúð njóti ákveðinna réttinda.16 Má sem dæmi nefna ef móðir barns 

og maður skrá sambúð sína í Þjóðskrá við eða eftir fæðingu ófeðraðs barns þá telst hann faðir 

barnsins sbr. 3. mgr. 2. gr. barnalaga nr. 76/2003.  

Þá er algengt að hlutræn atriði varðandi sambúðina séu tilgreind í lagaákvæði ýmist að hún 

hafi staðið samfleytt í ákveðinn tíma eða að minnsta kosti í eitt eða tvö ár til að hún hafi þau 

réttaráhrif sem í ákvæðinu greinir. Dæmi um það er í 2. mgr. 49. gr. laga um almannatryggingar 

nr. 100/2007 þar sem skilyrði fyrir því að sambúðarfólk hafi sama rétt og beri sömu skyldur og 

hjón samkvæmt lögunum, er að sambúðin sé skráð og aðilarnir eigi saman barn eða von á barni 

eða að sambúðin hafi varað lengur en eitt ár. Fær sambúðarfólk sem fellur undir ákvæðið því 

ellilífeyri eins og hjón.17  

Algengt er að ef sambúðarfólk á barn saman eða konan er þunguð og sambúðarmaki hennar 

er faðir barnsins þá þarf sambúðin ekki að hafa staðið í jafn langan tíma og lögin kveða á um.18 

Má hér nefna 3. mgr. 62. gr. laga um tekjuskatt nr 90/2003. Þar er einstaklingum í óvígðri 

sambúð heimilt að vera samskattaðir, ef þeir eru skráðir í sambúð í þjóðskrá eða mega skrá hana 

                                                
14 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Óvígð sambúð og erfðaréttur“, bls. 324. 
15 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 195. 
16 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 907. 
17 Guðrún Erlendsdóttir: ,,Óvígð sambúð“, bls. 9. 
18 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 193.  
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þar, enda eigi þau barn saman eða von á barni saman eða hafi verið saman í a.m.k. eitt ár. Er 

ákvæðið dæmi um tilvik þar sem öll atriðin koma saman. 

Í lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 er óvígð 

sambúð lögð að jöfnu við hjúskap. Skilyrðin fyrir því eru að einstaklingarnir séu með sama 

lögheimili, eigi barn saman eða konan sé ófrísk eða að sambúðin hafi varað í a.m.k. tvö ár skv. 

3. mgr. 16. gr. laganna. Séu skilyrðin uppfyllt þá veitir það fólki í óvígðri sambúð rétt til greiðslu 

makalífeyris eftir andlát sambúðarmaka.19 Lögin veita einstaklingum í óvígðri sambúð einnig 

heimild til að skipta ellilífeyrisgreiðslum, verðmæti ellilífeyrisréttinda eða ellilífeyrisréttinda 

þeirra beggja jafnt á milli sín á meðan sambúðin varir sbr. 3. mgr. 14. gr. laganna.   

Af framangreindu er ljóst að í einhverjum tilfellum nýtur fólk í óvígðri sambúð sömu eða 

sambærilegrar stöðu og þeir sem giftir eru. Hins vegar ef ekki eru sérreglur um réttaráhrif 

óvígðrar sambúðar til staðar, þá hafa dómstólar yfirleitt ekki talið að réttarreglum um hjón verði 

beitt með lögjöfnun um sambúðarfólk. Dæmi um það er að finna í Hrd. 1978, bls. 255 (93/1976) 

þar sem reyndi á skýringu á orðunum ,,nánustu vandamenn“. M, sem hafði látist á sjó, bjó þá í 

óvígðri sambúð með K. Bæði K og dóttir M kröfðust dánarbóta sem áttu að greiðast ,,nánustu 

vandamönnum hins látna“ eins og kom fram í tryggingarskilmálum slysatryggingar skipsins. 

Var talið að ákvæðið tæki ekki með beinum orðum til K, þar sem hún væri ekki í hjúskap með 

M þegar hann lést. Var þá ekki talið unnt að beita ákvæði 5. mgr. 105. gr. þá gildandi laga nr. 

20/1954 með lögjöfnun um sambúðarkonu.20  

Þar sem engum heildstæðum reglum er til að dreifa um slit óvígðrar sambúðar getur einnig 

verið erfitt að sanna það hvenær sambúðinni lauk. Henni getur ýmist lokið vegna sambandsslita, 

andláts eða hjónabands. Eðli málsins samkvæmt eru sambandsslitin erfiðust í sönnun.21 

 

2.3.1 Munurinn á óvígðri sambúð og hjúskap  

Einn helsti munurinn á óvígðri sambúð og hjúskap eru þau réttindi sem stofnast með 

hjúskapnum, þ.e. réttaráhrifin sem fylgja hjúskap en ná ekki til óvígðrar sambúðar.  

Í 1. mgr. 1. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 kemur fram að lögin gildi um hjúskap og þau taki 

ekki til óvígðrar sambúðar. Þá er sambúðarfólki óheimilt að semja um að reglur hjúskaparlaga 

skuli eiga við lögskipti þeirra.22 Má hér benda á Hrd. 2002, bls. 4159 (164/2002) þar sem aðilar 

gerðu sambúðar og eignaskiptasamning þess efnis að félli annað þeirra frá erfðist eignarhluti 

                                                
19 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Óvígð sambúð og erfðaréttur“, bls. 329. 
20 Guðrún Erlendsdóttir: Óvígð sambúð, bls. 96. 
21 Guðrún Erlendsdóttir: Óvígð sambúð, bls. 20. 
22 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Óvígð sambúð og erfðaréttur“, bls. 326.  
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hvors um sig til eftirlifandi sambúðarmaka, eins og ef um hjón væri að ræða. Reyndu aðilarnir 

að þinglýsa skjalinu en var það talið ótækt til þinglýsingar. 

VII. kafla hjúskaparlaga nr. 31/1993 kveður á um framfærsluskyldu hjóna innbyrðis en þar 

segir að hjón beri sameiginlega ábyrgð á framfærslu fjölskyldunnar. Hvorki ákvæði 

hjúskaparlaga nr. 31/1993 um framfærsluskyldu hjóna innbyrðis né heldur reglurnar um fjármál 

hjóna eiga við um óvígða sambúð, en á þeim sviðum er hver mestur munur á réttarstöðu hjóna 

og fólks í óvígðri sambúð.23  

Í óvígðri sambúð á hvor einstaklingur um sig þær eignir sem viðkomandi kemur með í 

sambúðina og eignast á meðan hún varir ólíkt helmingaskiptareglu hjúskaparlaga nr. 31/1993 

sem mælir fyrir um að hreinar eignir hjóna skiptist til helminga við hjúskaparslit. Reglan kemur 

fram í 6. og 102. gr. laganna. Sérstök sameign getur hins vegar myndast í óvígðri sambúð ef 

aðilar hafa báðir lagt fé af mörkum, t. d. við kaup á fasteign.24 Á síðari árum hefur verið reynt 

að jafna stöðu aðila við slit óvígðrar sambúðar með því að dæma sambúðaraðila hlutdeild í 

eignamyndun á sambúðartímanum eða viðurkenna sameign aðila. Dómstólar hafa mótað 

leiðbeinandi efnisreglu til að meta það og er áherslan þá á hina fjárhagslegu samstöðu sem hefur 

myndast.25 Má hér benda á Hrd. 12. febrúar 2008 (10/2008) þar sem ágreiningur reis varðandi 

opinber skipti til fjárslita vegna loka óvígðrar sambúðar. Var staðfest niðurstaða héraðsdóms 

um að við skiptin skyldi miðað við að tvær sumarhúsalóðir væru sameign aðila, en að M teldist 

einn eigandi tiltekins sumarhúss á Íslandi og tveggja á Spáni. Um síðarnefnda þáttinn sagði m.a. 

í rökstuðningi Hæstaréttar:   

Ekki verður litið svo á að varnaraðili hafi gefið sóknaraðila helmingshlut í þessum eignum 
með því einu að þau hafi bæði verið tilgreind sem kaupendur að þeim í samningum um 
kaupin. Þótt sambúð aðilanna hafi staðið á annan áratug og óumdeilt er að fjárhagsleg 
samstaða hafi tekist með þeim verður ekki séð að sóknaraðili hafi lagt nokkuð til þessarar 
eignarmyndunar, sem leitt gæti til þeirrar niðurstöðu að fasteignirnar ættu að teljast 
sameign aðilanna.  

Munurinn á óvígðri sambúð og hjúskap er hvað mestur í erfðaréttinum þar sem lögbundinn 

erfðaréttur er ekki milli fólks í óvígðri sambúð, en nánar verður fjallað um það síðar. 26  

 

                                                
23 Ármann Snævarr: Hjúskapar og sambúðarréttur, bls. 927. – Hrefna Friðriksdóttir: ,,Munur á hjúskap og 
óvígðri sambúð“, bls. 178. 
24 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 927-929.  
25 Alþt. 2000-20001, A-deild, bls. 3954. 
26 Guðrún Erlendsdóttir, ,,Óvígð sambúð“, bls. 13.  
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3 Erfðaréttur langlífari maka í óvígðri sambúð  

3.1 Almennt um erfðarétt 

Það er tvennt sem er öruggt í þessu lífi, við fæðumst og að lokum þá deyjum við.  Andlát skiptir 

miklu máli að lögum þar sem þá fyrst verða ákveðnar réttarreglur virkar.27 Við andlát 

einstaklings renna skuldir og eignir hans til tiltekinna aðila, ýmist samkvæmt lögum eða vilja 

arfleifanda, þá með erfðaskrá.28  

Núgildandi erfðalög voru upprunalega sett árið 1962 en hafa þó verið uppfærð reglulega, 

síðast var þeim breytt árið 2013 en athuga verður þó að engin heildarendurskoðun hefur átt sér 

stað. Þær breytingar sem hafa verið gerðar eru því nokkuð minniháttar og helst í tengslum við 

endurskoðun annarra laga, s.s. um réttarstöðu samkynhneigðra. 

 

3.2 Lögerfðir 

Lögarfur er sá arfur sem byggist eingöngu á settum lögum en ekki löggerningi eins og bréfarfur, 

sem er hinn meginstofn erfða í íslenskum rétti. Um lögarf er fjallað í 1. kafla erfðalaga nr. 

8/1962 (hér eftir el.), en hann hefur að geyma tæmandi talningu á þeim tengslum við arfleifanda 

sem aðili þarf að hafa til að teljast lögerfingi. Þá kemur einnig fram í kaflanum hversu mikill 

hluti af arfinum fellur til tiltekins erfingja úr dánarbúi arfleifanda.  

Reglurnar um lögerfðir byggja á sanngirnisrökum en með lögarfi er löggjafinn búinn að 

tryggja öryggi erfingja með því að mæla fyrir um erfðareglur sem gilda um þennan tiltekna hóp. 

Ef reglunum væri ekki til að dreifa gæti það leitt til ósanngjarnar niðurstöðu fyrir ákveðna aðila. 

Þó eru eflaust einhverjir sem telja að lögarfur leiði til ósanngjarnar niðurstöðu.29  

Lögerfingjar eru samkvæmt 1. mgr. 1. gr. el. börn arfleifanda og aðrir niðjar (barnabörn, 

barnabarnabörn, o.s.frv.), foreldrar arfleifanda og niðjar þeirra, föðurforeldrar og 

móðurforeldrar arfleifanda og börn þeirra ásamt maka arfleifanda.  Er lögerfingum skipt niður 

í fyrstu, aðra og þriðju erfð, þ.e. maki, börn og aðrir niðjar í fyrstu erfð sbr. 2. gr. , sbr. 1. mgr. 

3. gr. el., foreldrar og niðjar þeirra í annari erfð sbr. 2. og 3. mgr. 3. gr. el. og loks föðurforeldrar, 

móðurforeldrar og börn þeirra í þriðju erfð sbr. 4. gr. el.  Þá hefur verið talið að fjórða erfð sé 

svo Erfðasjóður skv. VIII kafla el. en ef enginn erfingi er til staðar renna eigur í ríkissjóð skv. 

1. mgr. 55. gr. el.  

Við skipti dánarbús er fyrst kannað hvort einhverjum erfingja sé til að skipta í tölulægri 

flokki erfða áður en arfur getur gengið til manna í töluhærri flokki. Þá tæmir tölulægri 

                                                
27 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 21.  
28 Ármann Snævarr: ,,Hugleiðingar um erfðarétt einstaklinga og nokkur stefnumið í erfðarétti, bls. 163. 
29 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 97-98. 
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flokkurinn erfð gegn þeim töluhærri, fyrsta erfð tæmir þannig arfinn svo ekki er neinum arfi til 

að skipta handa annari erfð.30 

Þeir sem tilheyra fyrstu erfð, þ.e. maki, börn og niðjar teljast til skylduerfingja. Ef 

skylduerfingjum er til að dreifa þá er arfleifanda óheimilt að ráðstafa meira en 1/3 af eignum 

sínum með erfðaskrá sbr. 35. gr. el., en annars er honum heimilt að ráðstafa öllum eignum 

sínum þrátt fyrir að aðrir lögerfingjar séu til staðar.31  

Ekki reynir á fyrstu erfð nema skylduerfingjar séu á lífi, þegar arfleifandi andast. Þá erfir 

maki 1/3 hluta eigna þegar börn eru á lífi en 2/3 hluta erfa börnin að jöfnu. Ef maka er ekki til 

að dreifa, taka börn og aðrir niðjar allan arf sbr. 1. mgr. 2. gr. el. Aftur á móti ef maki er á lífi 

en engir niðjar þá tekur maki allan arf sbr. 1. mgr. 3. gr., þ.e.a.s. ef erfðaskrá er ekki til staðar. 

Merking orðsins maki í merkingu erfðalaga er ekki sú sama og í daglegu tali, þar sem maki 

er notað um sambýlismann eða sambýliskonu einstaklings, hvort sem um óvígða sambúð eða 

hjónaband er að ræða. Í erfðalögum er einungis átt við maka sem var í hjúskap með hinum látna. 

Fjöldi fólks hér á landi, þá sérstaklega yngri kynslóðin, gerir sér ekki grein fyrir því að aðeins 

,,maki“ í þröngri og formlegri merkingu, á lögerfðarétt.32 Sést það til að mynda í grein Hrefnu 

Friðriksdóttir sem birtist í Úlfljóti þar sem hún fjallar um niðurstöður könnunar um þekkingu 

fólks á réttarstöðu sambúðarfólks og hjóna sem unnin var í samvinnu við Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands. Þar svöruðu 613 manns könnuninni og töldu 9% svarenda að sambúðarfólk 

njóti almennt sama réttar og hjón til að erfa hvort annað, þar voru 13% úr yngsta hópnum en 

aðeins 5% svarenda á aldrinum 30-39 ára.33  

Í áranna rás hefur mikið verið um það fjallað hvort breyta ætti skylduerfðareglum, bæði 

hvað varðar þá sem falla undir skylduarf og takmörkun á arfleiðsluheimild þegar 

skylduerfingjum er til að dreifa. Strax þegar erfðalögin voru sett árið 1962 gerði Gísli Jónsson 

breytingartillögu er laut að þeim sem falla undir skylduarf. Lagði hann til að ,,karl og kona, sem 

búið hafa saman í 3 ár eða meira, eiga saman niðja, og eru samvistum, er annað deyr, hafa sama 

rétt til arfs og þótt gift hefðu verið.“34 Hins vegar var sú tillaga ekki samþykkt. Þá var bent á 

það í tillögu til þingsályktunar um réttarstöðu fólks í óvígðri sambúð að alvarlegasti munurinn 

á milli fólks í óvígðri sambúð annars vegar og hjónabandi hins vegar birtist í erfðalögum þar 

sem einstaklingar í sambúð eigi ekki gagnkvæman erfðarétt.35 

                                                
30 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 104-105.  
31 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 105.  
32 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 108-109. 
33 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Munur á hjúskap og óvígðri sambúð“, bls. 169.  
34 Alþt. 1961, A-deild, bls. 947.  
35 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 4674. 
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Ragnar Halldór Hall taldi í grein sinni ,,Er ástæða til að breyta skylduerfðareglum?“ sem 

birtist í Guðrúnarbók árið 2006, að takmörkun á arfleiðsluheimild fæli í sér ,,óæskilega 

takmörkun á ráðstöfunarheimild arfleifanda“. Gerði hann þá tillögu að 35. gr. el. yrði breytt svo 

að ávallt væri heimilt að ráðstafa öllum eignum sínum til maka með erfðaskrá.36 Hann kemur 

hins vegar hvergi inn á það í grein sinni hvort með maka eigi hann einungis við maka í skilningi 

el. eða maka í daglegu tali.  

 

3.3 Réttarstaða langlífari sambúðarmaka  

Eins og áður hefur verið fjallað um þá fellur sambúðarmaki ekki undir skylduerfingja og er því 

enginn gagnkvæmur erfðaréttur á milli sambúðarfólks. Eftirlifandi maki á þá ekki rétt til setu í 

óskiptu búi, eins og ef um hjúskap væri að ræða samkvæmt II. kafla erfðalaga, nr. 8/1962. Í 

Hrd. 2002, bls. 4195 (164/2002) höfðu aðilar gert sambúðar- og eignaskiptasamning þar sem 

meðal annars var kveðið á um vilja til að langlífari maki sæti í óskiptu búi með ólögráða barni 

hins. Í málinu reyndi ekki á þetta ákvæði í samningnum en ljóst er að erfðalögin gera ekki ráð 

fyrir því að unnt sé að heimila sambúðarmaka setu í óskiptu búi.37  

Við andlát tekur eftirlifandi sambúðarmaki sínar eignir og erfingjar hins látna skipta á milli 

sín hans eignum samkvæmt ákvæðum erfðalaga. Formleg skráning eignarheimilda auðveldar 

skipti eignanna og veitir góðar heimildir um hver er raunverulegur eigandi. Sá sem heldur öðru 

fram ber sönnunarbyrði fyrir því. Í Hrd. 2006, bls. 2596 (476/2006) deildi K við erfingja M, en 

þau K og M höfðu verið í sambúð í rúm 20 ár þegar M lést. Hélt K því fram að hún ein ætti 

eign sem skráð var á nafn þeirra beggja. Hæstiréttur hafnaði því og var niðurstaðan sú að þau 

hefðu átt eignina saman.38 Ef ágreiningur rís um eignarrétt eða hugsanlega hlutdeild í 

eignamyndun verður úr því leyst með því að fara fram á að eignin verði seld á 

nauðungaruppboði samkvæmt lögum um nauðungarsölu nr. 90/1991, eða að farið verði fram á  

kröfu um opinber skipti að uppfylltum þeim skilyrðum sem 100. gr. laga um skipti á dánarbúum 

o.fl. nr. 20/1991 hefur að geyma.39  

Hins vegar ef engin sameiginleg eign er til staðar og aðilarnir hafa búið saman í 

leiguhúsnæði, er eftirlifandi maka heimilt að ganga inn í leigusamning ef leigjandi deyr áður en 

leigutímanum er lokið sbr. 1. mgr. 45. gr. húsaleigulaga nr. 36/1994. Þarf sambúðin að uppfylla 

þau skilyrði sem sett eru í 1. mgr. 3. gr. laganna.  

                                                
36 Ragnar Halldór Hall: ,,Er ástæða til að breyta skylduerfðareglum?“, bls. 387-392. 
37 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Óvígð sambúð og erfðaréttur“, bls. 326. 
38 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Óvígð sambúð og erfðaréttur“, bls. 327-328. 
39 Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 3954-3956. 
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Ein leið til að tryggja eftirlifandi maka einhverja fjármuni er með líftryggingu, en það er 

vátrygging þar sem vátryggingarfjárhæðin greiðist við andlát vátryggingartakans.40 Báðir 

aðilarnir geta tekið út líftryggingu og tilnefnt hinn aðilann sem móttakanda, hvort sem það er 

gert í erfðaskrá eða í vátryggingarsamningi (1-liður 1. mgr. 62. gr. laga um 

vátryggingarsamninga nr. 30/2004).41 Hins vegar ef rétthafi er ekki tilgreindur þá fer fjárhæðin 

til maka viðkomandi skv. 2. mgr. 100. gr. laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004, en 

einungis er átt við maka í hjúskap en ekki sambúðarmaka. Ef sá látni lætur ekki eftir sig maka 

þá fer vátryggingarfjárhæðin til lögerfingja skv. 3. mgr. 100. gr. laga um vátryggingarsamninga 

nr. 30/2004. Mikilvægt er þó líka að skoða tryggingarskilmála þeirrar líftryggingar sem um 

ræðir en algengt er að samkvæmt þeim eigi að greiða ,,nánustu vandamönnum“ hins látna 

bæturnar og þarfnast það þá túlkunar um hvað er átt við með þeim orðum. Má hér benda á Hrd. 

2002, bls. 3350 (73/2002)  en þar hafði par verið í óvígðri sambúð í tæp sex ár þegar maðurinn 

lést í flugslysi. Áttu þau dreng saman og maðurinn dóttur fyrir en konan fór með forsjá beggja 

barnanna eftir andlátið. Maðurinn hafði keypt fjölskyldutryggingu en tilgreindi hins vegar ekki 

til hverra hún tæki. Þá bar VÍS fyrir sig að parið hefði ekki verið í hjúskap en samkvæmt lögum 

um vátryggingarsamninga væri maki, sem hinn látni hafi verið í hjúskap með, nánasti 

vandamaður. Hafnaði Hæstiréttur því og sagði að líta yrði til þess að um fjölskyldutryggingu 

hefði verið að ræða og var fallist á með konunni að hún væri rétthafi dánarbóta eftir 

sambýlismann sinn.42 

Eftirlifandi maki getur eignast sjálfstæðar kröfur þegar sambúðarmaki hans fellur frá. Hann 

getur átt rétt til bóta fyrir missi framfæranda skv. 13. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993, en enginn 

munur er á bótarétti eftirlifandi maka eftir því hvort um hjúskap eða óvígða sambúð var að 

ræða. Þá er heimilt að láta þann sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi veldur dauða annars 

manns greiða maka miskabætur sbr. 2. mgr. 26. gr. sömu laga.43 Þá á sá sem verður ekkja eða 

ekkill fyrir 67 ára rétt á dánarbótum skv. 6. gr. 99/2007 í sex mánuði eftir andlát maka. Sama á 

við um eftirlifandi maka sjómanns, en hann á rétt á dánarbótum ef sjómaðurinn fellur frá í vinnu 

sinni, hvort sem það gerist út á sjó eða í tengslum við skipið skv. 1. og 2. mgr. 172. gr. 

siglingalaga nr. 34/1985. Makinn fær þá mánaðarlegar bætur í þrjú ár samkvæmt lögum um 

slysatryggingar almannatrygginga. En eins og áður hefur komið fram á eftirlifandi maki rétt til 

greiðslu makalífeyris eftir andlát sambúðarmaka skv. 16. gr. laga um skyldutryggingu 

                                                
40 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 445-446. 
41 Guðrún Erlendsdóttir: ,,Óvígð sambúð“, bls. 13. 
42 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 250-259. 
43 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Óvígð sambúð og erfðaréttur“, bls. 329.  
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lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997, uppfylli hann skilyrði 3. mgr. 16. gr. 

laganna.  

Þar sem engum gagnkvæmum erfðarétti er til að dreifa á milli sambúðarmaka, eins og áður 

hefur komið fram, þá getur skammlífari sambúðarmaki einungis tryggt erfðarétt hins langlífara 

með erfðaskrá.  

 

3.4 Ráðstöfun eigna með erfðaskrá  

Erfðaskrá er ,,einhliða, formbundinn, persónubundinn og afturtækur löggerningur, sem hefur 

að geyma fyrirmæli um það, hvernig eftirlátnum eignum skuli ráðstafað eftir lát arfleifanda.“44 

Með öðrum orðum þá er arfleifandi að ráðstafa eignum og/eða fjármunum sínum eftir sinn dag 

með erfðaskrá.  

Eins og áður hefur verið um fjallað þá er aðila einungis heimilt að ráðstafa 1/3 eigna sinna 

með erfðaskrá ef skylduerfingi er til staðar. Hins vegar ef engum skylduerfingja er til að dreifa 

er heimilt að ráðstafa öllum eignum sínum með erfðaskrá. Ef par í óvígðri sambúð á barn saman 

eða sá sem andast átti barn fyrir þá er einungis hægt að ráðstafa 1/3 að eignunum til eftirlifandi 

maka sbr. 1. mgr. 35. gr. el.. „Sá sem fær arf samkvæmt erfðaskrá kallast bréferfingi“.45 Þarf 

það að koma skýrt fram í erfðaskrá að átt sé við sambúðarmaka og er hann þá undanþeginn 

greiðslu erfðafjárskatts líkt og hjúskaparmaki skv. 2. mgr. 2. gr laga um erfðafjárskatt nr. 

14/2004.46 

Þá sýnir reynslan að fáir hugsa fyrir því að gera erfðaskrá eða aðra sambærilega gerninga 

til að ráðstafa eignum sínum með formlegum hætti.47 Má til að mynda benda á áður nefnda 

könnun sem Hrefna Friðriksdóttir vann að árið 2013.48 Þar höfðu einungis 7% þáttakanda gert 

erfðaskrá og enginn á aldrinum 18-29 ára.49 Athyglisvert er að aðeins 2% af þeim sem sögðust 

vera í sambúð höfðu gert erfðaskrá.50 Samkvæmt könnun sem Eyrún Guðmundsdóttir gerði árið 

1998 á erfðaskrám sem gerðar voru á árunum 1993-1996 höfðu einungis 6% af einstaklingum 

í óvígðri sambúð gert erfðaskrá.51 

Margvíslegar ástæður geta leitt til þess að fólk gerir ekki erfðaskrá. Aðili getur verið óhæfur 

til að ráðstafa eignum sínum með erfðaskrá eða jafnvel að hann ætlar sér að gera erfðaskrá en 

                                                
44 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 32-33.  
45 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Munur á hjúskap og óvígðri sambúð“, bls. 169. 
46 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Munur á hjúskap og óvígðri sambúð“, bls. 337. 
47 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 98. 
48 Þá var úrtakið einungis 613 manns. 
49 Sambærilegar niðurstöðu komu fram í meira en 50 ára gamalli norskri rannsókn þar sem einungis 2300 
erfðaskrár voru til staðar af þeim 31.000 andlátum sem voru tilkynnt eða aðeins 7,4% af heildarfjöldanum. 
50 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Munur á hjúskap og óvígðri sambúð“, bls. 170. 
51 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 420. 
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kemur því aldrei í verk eða andast skyndilega.52 Þá er líklegra að ungt fólk í óvígðri sambúð sé 

ekki með erfðaskrá vegna þess að þau gera sér ekki grein fyrir réttarstöðu sinni við andlát maka 

og einnig þar sem þau telja dauðann vera fjarstæðan. Þá getur það hugsast að annar aðilinn í 

óvígðri sambúð vilji hreinlega ekki gera erfðaskrá til að tryggja stöðu sambúðarmakans ef hann 

fellur fyrr frá.53  

Erfðaskrá er í flestum tilvikum einhliða örlætisgerningur en á því er þó undantekning. Til 

eru bæði sameiginlegar og gagnkvæmar erfðaskrár. Í sameiginlegri erfðaskrá eru tveir eða fleiri 

sem standa saman að arfleiðslu, gagnkvæm erfðaskrá er aftur á móti þegar tveir eða fleiri 

arfleiða hvor annan. Báðar erfðaskrárnar hafa öll sömu einkenni og þurfa uppfylla sömu kröfur 

og venjuleg erfðaskrá, þ.e. erfðaskrá sem gerð er af einum einstakling. Hins vegar gilda aðrar 

reglur um afturköllun á gagnkvæmum erfðaskrám sbr. 2. mgr. 48. gr. el. Gagnkvæmar 

erfðaskrár eru algengastar á meðal hjóna en þó eru dæmi um að fólk í óvígðri sambúð standi að 

baki þeim. Enda er full ástæða til að fólk í óvígðri sambúð arfleifi hvort annað með gagnkvæmri 

erfðaskrá.54  

Eins og áður hefur komið fram getur einstaklingur ráðstafað 1/3 eigna sinna til 

sambúðarmaka með erfðaskrá sé skylduerfingi til staðar. Í fljótu bragði virðist það vera hið 

sama og maki hins látna í hjónabandi fær sé skylduerfingjum til að dreifa. Hins vegar þá fær 

maki í hjónabandi fyrst helming eignanna og svo 1/3 af því sem eftir er. Þá stendur hann eftir 

með 2/3 af því sem hinn látni lætur eftir sig. Verður því ekki annað séð en að staða 

sambúðarmaka sé mun lakari en ef um hjónaband væri að ræða.  

Um form erfðaskráa gilda strangar reglur,  hvernig á að standa að vottun þeirra og hverjir 

eru hæfir til að gera erfðaskrá, verður þeim reglum gerð skil í næstu köflum.  

 

3.4.1 Form erfðaskrár  

Um form erfðaskráa er fjallað í 4. kafla el.. Ströng formskilyrði eru við gerð erfðaskráa 

samanborið við almenna löggerninga á sviði fjármunaréttar. Rökin að baki því eru meðal annars 

að erfðaskrá er mikilvægur löggerningur þar sem arfleifandi er oft að ráðstafa öllum sínum 

eignum eða þeim sem honum er heimilt að ráðstafa með erfðaskrá skv. 35. gr. el. Því er 

mikilvægt að vanda til verksins og hugsa sig vel um áður en endanleg ákvörðun er tekin og 

skjalfest.55   

                                                
52 Ármann Snævarr: Fyrirlestrar í íslenzkum erfðarétti, bls. 157-159. 
53 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Óvígð sambúð og erfðaréttur“, bls. 341. 
54 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 291-293. 
55 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 233-234. 



 

15 
 

Þá segir í 1. mgr. 40. gr. el. að erfðaskrá skuli vera skrifleg, og arfleifandi skuli undirrita 

hana eða kannast við undirritun sína fyrir notario publico eða tveimur vottum. Með notario 

publico er átt við vottun lögbókanda. Þá gilda einnig strangar reglur varðandi arfleiðsluvottana 

en þeir mega ekki vera yngri en 18 ára, geðveikir né skyldir arfleifanda eða maki hans skv. 1. 

mgr. 41. gr. el. Um nánari skilyrði arfleiðsluvotta og hlutverk þeirra er fjallað um í 42. gr. el. 

Þó svo að meginreglan sé að erfðaskrá skuli vera skrifleg sbr. 1. mgr. 40. gr. el., þá er 

undantekning á því sbr. 1. mgr. 44. gr. el., þ.e. ef maður verður skyndilega hættulega veikur eða 

lendir í bráðri hættu þá má arfleiðsla fara fram munnlega fyrir tveimur vottum eða notario 

publico. Má hér benda á Hrd. 1987, bls. 1400: 

B og M höfðu búið saman í óvígðri sambúð í 30 ár, þegar B andaðist 14. ágúst 1984. B 
gerði munnlega erfðaskrá tveimur dögum fyrir andlát sitt þar sem hann ánafnaði M allar 
eignir sínar. Lögerfingjar B véfengdu gildi erfðaskrárinnar. Þótt B hefði vitað að hann væri 
haldinn ólæknandi sjúkdómi þá var ljóst að gangur sjúkdómsins var mjög hraður og honum 
elnaði sóttin skyndilega hinn 11.ágúst. Var 44. gr. el. því talin eiga við og ráðstöfunin í 
samræmi við vilja M. 

Mikilvægt er að formreglum sé fylgt svo ekki sé hægt að vefengja erfðaskrána skv. 45. gr. 

el. eins og í dómnum hér að ofan en þar töldu lögerfingjar manninn ekki hafa verið andlega 

hæfan til að gera erfðaskrána. Má á það benda að þó svo að mikil vinna sé fólgin í því að gera 

erfðaskrá þá er um sérstakan löggerning að ræða sem flestir standa aðeins einu sinni í á 

lífsleiðinni og því fyrirhöfnin réttlætanleg.56 

  

3.4.2 Arfleiðsluhæfi 

Arfleiðsluhæfi felst í þeim persónulegum eiginleikum sem menn verða að uppfylla til að geta 

gert erfðaskrá, svo að hún sé gild að lögum. Um arfleiðsluhæfi er fjallað í 34. gr. el. en í 1. mgr. 

34. gr. el. kemur fram aldursskilyrði, þ.e. að einstaklingur sé orðinn 18 ára eða hafi stofnað til 

hjúskapar til að geta ráðstafað eignum sínum með erfðaskrá. Ákvæðið miðar við að 

einstaklingur sé orðinn 18 ára gamall, en það dugar ekki til að verða 18 ára á árinu sem 

erfðaskráin er gerð heldur verður afmælisdagurinn að vera runninn upp. Þó getur einstaklingur 

undir 18 ára gert erfðaskrá ef hann er genginn í hjúskap og rökin að baki því eru að fyrst 

einstaklingnum er treystandi til þess að ganga í hjúskap þá er honum einnig treystandi fyrir 

fjármálum sínum.57 

                                                
56 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 234. 
57 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 199.  
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Í 2. mgr. 34. gr. el. er svo fjallað um andlegt hæfi en þar segir að erfðaskrá sé aðeins gild ef 

sá sem gerir hana sé svo heill andlega að hann sé fær um að gera þá ráðstöfun á skynsamlegan 

hátt. Ákvæðið tekur aðeins til andlegs heilbrigðis.  

 

3.4.3 Ógilding erfðaskrár 

Erfðaskrá kemur ekki alltaf til framkvæmda. Getur það ýmist stafað af því að hún uppfylli ekki 

formskilyrði eða þá að hún sé haldin efnisgalla.58  

Ágalli á erfðaskrá vegna formskilyrða leiðir ekki sjálfkrafa til þess að hún verði ógild, en 

hann gerir það að verkum að þeir sem hafa hagsmuna að gæta geta véfengt hana sbr. 2. mgr. 

45. gr. el.59 Þeir sem hafa hagsmuna að gæta eru þeir sem myndu hagnast á því að erfðaskráin 

yrði ógild, þá lögerfingjar eða erfingjar samkvæmt eldri erfðaskrá. Ekki er nauðsynlegt að allir 

erfingjarnir véfengi erfðaskránna heldur nægir að einungis einn geri það og ef ógildingin nær 

fram að ganga þá er erfðaskráin einnig ógild gagnvart þeim sem ekki véfengdu hana.60 Gæti vel 

hugsast að börn arfleifanda úr fyrra sambandi véfengi erfðaskrá þar sem sambúðarmaka er 

getið, þ.e. ef ástæða er til véfengingar. 

Formbrestir eru mismiklir en sé brýnustu formreglna ekki gætt verður ekki komist hjá því 

að erfðaskráin verði véfengd og nánast ómögulegt að verjast því að hún verði ógild. Grundvallar 

formskilyrðin eru að erfðaskrá sé undirrituð af arfleifanda eða að hann hafi kennst við efni 

hennar fyrir vottum eða lögbókanda, þá þarf hún einnig að bera með sér áritun votta eða 

lögbókanda. Um þetta var fjallað í H 1959, bls. 681, þar sem erfðaskrá sem sætti véfengingu, 

var metin ógild þar sem áritun votta eða lögbókanda vantaði á skjalið um undirskrift arfleiðanda 

eða um viðurkenningu hans á efni þess.61 

Aðrir formbrestir verða að teljast minni háttar en erfðaskrá getur samt sem áður verið 

véfengd og ræðst það af ýmsu hvort þeir valdi ógildingu. Ef formbresturinn lítur að hæfi 

arfleifanda þá verður að athuga hvort fram komi í arfleiðsluvottorði hvort arfleifandi hafi verið 

svo heill heilsu að hann hafi verið hæfur til að gera erfðaskrá. Komi hins vegar ekkert fram í 

arfleiðsluvottorði getur sá sem véfengir fellt sönnunarbyrðina á gagnaðila, fyrir því að 

arfleifandi hafi fullnægt hæfisskilyrðum.62 Má í dæmaskyni benda á Hrd. 5. mars 2012 

(70/2012), þar sem A sem átti enga lögerfingja hafði gert erfðaskrá árið 2003 þar sem hann 

arfleiddi C að öllum eignum sínum. Árið 2009 gerði hann svo nýja erfðaskrá þar sem hann 

                                                
58 Ármann Snævarr: Fyrirlestrar í íszlenskum erfðarétti, bls. 172. 
59 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 260. 
60 Ármann Snævarr: Fyrirlestrar í íslenzkum erfðarétti, bls. 272. 
61 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 260. 
62 Ármann Snævarr: Fyrirlestrar í íslenzkum erfðarétti, bls. 276. 
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arfleiddi B að öllum eignum sínum en dó svo stuttu seinna. Deila aðilanna laut að því hvort A 

hefði fullnægt hæfisskilyrðum 2. mgr. 34. gr. el. þegar hann gerði síðari erfðaskránna. Sló 

Hæstiréttur því föstu að seinni erfðaskráin hefði ekki fullnægt formskilyrðum erfðalaga þar sem 

ekki var getið um það í arfleiðsluvottorði lögbókanda hvort A hefði verið svo heill heilsu 

andlega að hann væri hæfur til að gera erfðaskrá, þurfti B því að bera sönnunarbyrðina fyrir 

því. Var talið að sýnt hefði verið fram á að hann hefði verið heill heilsu andlega og því fær um 

að gera þá ráðstöfun sem fólst í síðari erfðaskránni.  

Um ógildingu erfðaskráa vegna efniságalla er fjallað um í 37.-39. gr. el. en ákvæðin geyma 

ekki tæmandi talningu á þeim tilvikum sem geta leitt til þess að erfðaskrá verði ógild.63 Má hér 

sem dæmi nefna nýlegan dóm, Hérd. Vestl. 10. júlí 2018 (Q-2/2017) þar sem erfðaskrá var felld 

úr gildi vegna þess að hún stafaði af misskilning hjá arfleifanda sbr. 38. gr. el. Hafði maðurinn 

arfleitt ættingja og vini að öllum eignum sínum og tekið sérstaklega fram í erfðaskránni að hann 

ætti enga skylduerfingja. Hins vegar kom það síðar í ljós og var staðfest með dómsátt að 

maðurinn átti einkason. Var talið að hann hefði ekki hagað arfleiðslunni með þeim hætti sem 

hann gerði hefði hann haft vitneskju um soninn, ,,enda ráðstöfunin honum beinlínis óheimil 

skv. 35. gr. el.“ eins og segir í dómnum. Fékk sonurinn því allan arf á meðan ættingjarnir og 

vinir mannsins sátu eftir með sárt ennið. 

Verður að telja að sé eftirlifandi maka í óvígðri sambúð getið í erfðaskrá þá er það heldur 

ólíklegt að arfleifandi hafi verið beittur nauðung, svikum eða misneytingu við gerð hennar og 

hún ógild af þeim sökum sbr. 1. mgr. 37. gr. el.  

 

4 Réttarstaðan á hinum Norðurlöndunum  
Mikið og metnaðarfullt samstarf átti sér stað á Norðurlöndunum við setningu erfðalagana í 

kringum miðja síðustu öld. Þar var markmiðið að stefna að sömu meginreglum og breytingum 

á erfðalöggjöf landanna. Hvað mesta samstaðan var í skylduerfingjum en þó var ekki alger 

samstað um makaerfðir. Hér á landi, í Danmörku og Noregi hafði það lengi tíðkast að ekkja eða 

ekkill sæti í óskiptu búi en Svíþjóð og Finnland voru ekki tilbúin að heimila setu í óskiptu búi 

í sínum erfðalögum. Heilt yfir náðist þó ágætis samstaða milli þjóðanna.64  

Norræn erfðaréttarráðstaefna var haldin í Ósló árið 2012 þar sem umræður um 

lagabreytingar á réttarreglum erfðalaga fóru fram ásamt því að réttarreglur landanna voru bornar 

                                                
63 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 262.  
64 Ármann Snævarr: Erfðalögin nýju frá 1962, bls. 11-12.  
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saman. Á Norðurlöndunum að Íslandi undanskyldu eru reglur í erfðalögum sem varða 

sambúðarfólk svo ljóst er að þróunin virðist vera meiri þar en hér á landi.65  

Í Danmörku voru sett ný erfðalög nr. 515 árið 2007 sem tóku gildi þann 1. janúar 2008 en 

þau tóku við af lögunum frá árinu 1963. Markmiðið með nýju lögunum var að ná betur til ólíkra 

fjölskylduforma, þá sérstaklega hins nýja fjölskyldumynsturs þar sem fólk, sem á sameiginleg 

börn, býr saman í óvígðri sambúð.66 Helstu breytingarnar sem urðu með setningu á nýju 

lögunum voru þær að nú er skylduarfurinn einungis ¼ og því heimilt að ráðstafa ¾ af eignum 

og fjármunum sínum með erfðaskrá.67 Með þessu er mikilvægt skref tekið í átt að því að jafna 

stöðu hjúskapar- og sambúðarmaka.68 Réttarstaðan í Danmörku hjá fólki í óvígðri sambúð er 

þó ekki jöfn þeim sem eru í hjúskap en fólk í óvígðri sambúð erfir ekkert eftir hvort annað, ef 

það hefur ekki gert erfðaskrá. Er því nauðsynlegt að gera erfðaskrá ef maður ætlar að arfleifa 

maka sinn að einhverju, eins og á Íslandi.  Þá á eftirlifandi maki í óvígðri sambúð ekki rétt á að 

sitja í óskiptu búi eins og ef um hjónaband væri að ræða.69  

Í Noregi var erfðalögunum breytt með lögum nr. 112/2008, sem tóku gildi 1. júní 2009. 

Heimila lögin að sambúðarfólk geti ef sameiginlegt barn eða börn séu til staðar, fengið að sitja 

í óskiptu búi og njóta ákveðin lögerfðaréttar að vissum skilyrðum uppfylltum.70 Þá var gerð 

skýrsla um ný erfðalög í Noregi árið 2014, þar átti að gera erfðarétt sambúðarmaka hin sama 

og hjúskaparmaka. Nú fjórum árum seinna hafa nýju lögin ekki enn tekið gildi og erfðalögin 

nr. 122/2008 því enn í gildi.71 

Í Svíþjóð var því hafnað að breyta erfðalögum með tilliti til sambúðarfólks en sænsku 

sambúðarlögin veita sambúðarmaka tilkall til helmings af ákveðnum eignum sem verða til við 

sambúð. Þá á langlífari sambúðarmaki einnig rétt á að fá greidda tiltekna fjárhæð við andlát.  

Finnsku sambúðarlögin nr. 26/2011 kveða ekki á um lögerfðarétt sambúðarfólks. 

Sambúðarmaki getur hins vegar eftir breytingar á finnsku erfðalögunum átt rétt á sanngjörnu 

framlagi úr dánarbúi.72 

                                                
65 Birna Salóme Björnsdóttir: ,,Norræn erfðaréttarráðstefna“, bls. 42. 
66 Rasmus Kristian Feldthusen: ,,Væsentlige udviklingstræk og udfordringer í dansk arveret 1963-2013“, bls. 11. 
67 Rasmus Kristian Feldthusen: ,,Væsentlige udviklingstræk og udfordringer í dansk arveret 1963-2013“, bls. 12. 
68 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Óvígð sambúð og erfðaréttur“, bls. 335. 
69 Rasmus Kristian Feldthusen: ,,Væsentlige udviklingstræk og udfordringer í dansk arveret 1963-2013“, bls. 12. 
70 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Óvígð sambúð og erfðaréttur“, bls. 335. – Torstein Frantzen: ,,Arverettslige 
utviklingstrekk i Norge de siste 50 år“, bls. 34.  
71 NOU 2014:1 
72 Hrefna Friðriksdóttir: ,,Óvígð sambúð og erfðaréttur, bls. 335-336.  
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5 Niðurstaða 
Ljóst er að erfðalögin á Íslandi eru barn síns tíma. Engar breytingar hafa átt sér stað sem tryggja 

rétt eftirlifandi sambúðarmaka í erfðalögum en hin Norðurlöndin eru með erfðalög sem voru 

endurnýjuð á síðustu árum og taka til sambúðarmaka, þó mismikið sé. Þá verður að telja það 

ruglandi að þó svo að ákveðin réttindi séu til staðar fyrir eftirlifandi maka í óvígðri sambúð þá 

eru þau á víð og dreif um löggjöfina svo erfitt er að ná utan um þau.  

Ef tryggja á rétt eftirlifandi maka þarf að geta hans í erfðaskrá eins og áður hefur komið 

fram. Það eitt og sér er ekki nóg heldur verður einstaklingur að uppfylla ströng skilyrði um form 

erfðaskrárinnar og hæfi. Þá virðist það heyra til undantekninga að einstaklingar geri erfðaskrá, 

ýmist vegna þess að þeir telja dauðann fjarstæðan, þeir gera sér ekki grein fyrir mikilvægi 

hennar ef um óvígða sambúð er að ræða eða þeir láta það ógert af öðrum ástæðum.  

Þó svo að eftirlifandi maki erfi allt sé engum skylduerfingjum til að dreifa, er það aldrei 

öruggt að enginn skylduerfingi sé til staðar eða þá að erfðaskráin verði ekki véfengd. Verður 

því ekki talið að réttarstaða eftirlifandi maka sé tryggð með erfðaskrá. Einn helsti munurinn á 

réttarstöðu einstaklinga í hjúskap og óvígðri sambúð við andlát maka er réttur til setu í óskiptu 

búi. Seta í óskiptu búi getur skipt aðila gríðarlegu máli, þá sérstaklega ef um er að ræða pör sem 

eiga sameiginlegt barn eða börn.  

Telur höfundur að breytinga sé þörf á íslensku erfðalögunum sem eru frá 1962, tímarnir 

breytast og mennirnir með og verður löggjöfin að fylgja þar á eftir. Hins vegar verður að líta til 

þess að óvígð sambúð getur verið í mismunandi formi og verður að taka tillit til þess þegar horft 

er á það hvernig ný og betrumbætt erfðalög geti tekið til sambúðarmaka. Það getur verið fólk á 

besta aldri sem jafnvel á börn fyrir og kýs því að ganga ekki í hjónaband. Aftur á móti getur 

einnig verið um að ræða ungt fólk sem þykir sjálfsagt að eftirlifandi maki sitji í óskiptu búi. 

Ekki væri því hentugt að skráning sambúðar í þjóðskrá ein og sér myndi duga til þess að 

eftirlifandi sambúðarmaki myndi erfði fráfallin maka eins og um hjón væri að ræða.  

Verður að telja að besta leiðin væri að breyta lögunum í þá veru sem lögin eru í Noregi, þ.e. 

að ákveðnum skilyrðum uppfylltum gæti aðili átt rétt á setu í óskiptu búi og lögarfi.  

 
 



 

20 
 

Heimildaskrá 
 

Alþingistíðindi 

Ármann Snævarr: ,,Hugleiðingar um erfðarétt einstaklinga og nokkur stefnumið í erfðarétti“. 
Úlfljótur, 3. tbl. 1978, bls. 163-170.   

Ármann Snævarr: Erfðalögin nýju frá 1962. Reykjavík 1965. 

Ármann Snævarr: Fyrirlestrar í íslenzkum erfðarétti. Almenn atriði. Lögerfðir. Reykjavík 1979. 

Ármann Snævarr: Fyrirlestrar í íslenzkum erfðarétti. Bréferfðir. Erfðaskrár. Reykjavík 1979. 

Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur. Reykjavík 2008.  

Bodil Selmer og Marianne Holdgaard: ,,Refleksioner efter den danske arvelovsreform af 2007“. 
Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Bergen 2013, bls. 79-97. 

Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II. Vátryggingarréttur og bótareglur 
félagsmálaréttar. Reykjavík 2015. 

Guðrún Erlendsdóttir: ,,Fjármál hjóna og sambúðarfólks“. Tímarit lögfræðinga, 3. tbl. 1981, 
bls. 118-149. 

Guðrún Erlendsdóttir: ,,Óvígð sambúð“. Úlfljótur, 1. tbl. 1977, bls. 5-16.  

Guðrún Erlendsdóttir: Óvígð sambúð. Samanburður á reglum um hjúskap og óvígða sambúð. 
Reykjavík 1988.  

Hrefna Friðriksdóttir: ,,Arverettslige utviklingstrekk i Island“. Samfunnsutvikling og 
arverettslige utfordringer. Bergen 2013, bls. 40. 

Hrefna Friðriksdóttir: ,,Munur á hjúskap og óvígðri sambúð“. Úlfljótur, 2. tbl. 2012, bls. 149-
189.  

Hrefna Friðriksdóttir: ,,Óvígð sambúð og erfðaréttur“. Afmælisrit. Páll Sigurðsson sjötugur. 
Reykjavík 2014, bls. 319-358. 

http://www.hagstofa.is 

NOU 2104:1 Ny arvelov.  

Ragnar Halldór Hall: ,,Er ástæða til að breyta skylduerfðareglum?“. Guðrúnarbók. Guðrún 
Erlendsdóttir sjötug. Reykjavík 2006, bls. 387-392.  

Rasmus Kristin Feldthusen: ,,Væsentlige udviklingstræk og udfordringer í dansk arveret 1963-
21013“. Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Bergen 2013, bls. 11-19.  

Birna Salóme Björnsdóttir: „Norræn erfðaréttarráðstefna“. Morgunblaðið, 15. desember 2012, 
bls. 42.  



 

21 
 

Torstein Frantzen: ,,Arverettslige utviklingstrekk i Norge de siste 50 år“. Samfunnsutvikling og 
arverettslige utfordringer. Bergen 2013, bls. 21-38. 

 


