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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um arfleiðsluheimild og breytingar sem mögulega þyrftu 

að verða á henni í framtíðinni. Fyrst verður arfleiðsluheimild skoðuð út frá erfðalögum, 

hvernig arfi beri að skipta samkvæmt núgildandi lögum og hversu miklu arfleifandi má 

ráðstafa af frjálsum vilja. Í þessu samhengi þarf að skoða hvað orðið lögerfðir þýðir og 

þá sérstaklega ein tegund lögerfða, skylduarfur og hverjir það eru sem hljóta hann, eða 

skylduerfingjar. Því næst verður stiklað á stóru varðandi hinn stjórnarskrárvarða 

eignarétt og hvaða áhrif erfðalög hafa á þann sterka rétt. Í framhaldi af því verður rýnt 

vel ofan í svokallaða ráðstöfunarheimild og þá verndarreglu sem erfðalögin hafa að 

geyma fyrir áðurnefnda skylduerfingja. Þar verða einnig skoðaðir tveir dómar til 

glöggvunar. Því næst verður litið til nágrannaríkja til að sjá hlutina í stærra samhengi 

og bera arfleiðsluheimildina eins og hún er í íslenskum erfðalögum saman við 

arfleiðsluheimildina í lögum hinna Norðurlandanna og þróun hennar þar. Þá verður 

komið að fjölskyldunni, þ.e. hvað felst í því hugtaki og sérstaklega verður skoðaður 

munurinn á hjúskap og sambúð í sambandi við arfleiðsluheimild og skylduarf og það 

öryggi sem til staðar er í hjúskap nú sem hvergi er að finna í sambúð. Fræðimenn fá 

síðan að láta ljós sitt skína og að lokum verður ýmsum möguleikum velt upp um hvernig 

breyta megi arfleiðsluheimild og bæta hana, bæði innan hjúskapar og fyrir fólk sem kýs 

að vera í sambúð. 
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2 Arfleiðsluheimild 

2.1 Almennt 

Að ýmsu þarf að huga í þessu lífi, ekki síst þegar síga fer á seinni hlutann. Er eðlilegt 

að fólk hugsi um hvað verði eftir sinn dag, sérstaklega gagnvart sínum nánustu, og hvað 

muni verða um allt það sem eftir stendur af ævistarfinu, bæði fjármuni og aðrar eigur. 

Þó erfitt geti reynst að hugsa sér að kveðja þetta líf getur verið ákveðin huggun í því að 

geta um leið stutt við og styrkt þá sem eftir standa með því að arfleifa þá af því sem 

maður hefur eignast í gegnum lífið. Það getur verið breytilegt hverjir það eru sem standa 

manni næst og ekki er sjálfgefið að það séu þeir sem eru blóðskyldir viðkomandi. Lögin 

gera hins vegar ráð fyrir því að fólk vilji arfleiða afkomendur sína og maka og er það 

eflaust svo í flestum tilfellum. Í 1. mgr. 3. gr. erfðalaga nr. 8/1962 (hér eftir 

skammstöfuð el.) segir að ef arfleifandi á enga niðja á lífi taki maki allan arf. Sama 

gildir samkvæmt 1. mgr. 2. gr. el. að ef maka er ekki til að dreifa, taka börn og aðrir 

niðjar allan arf. Skilji arfleifandi hins vegar bæði maka og börn á lífi eftir sig, erfir 

makinn 1/3 hluta eigna hans og börnin 2/3 hluta að jöfnu. Með þessum reglum er því 

öllum eignum arfleifanda ráðstafað sjálfkrafa að honum látnum. Þetta gildir þó aðeins 

hafi hann ekki gert aðrar ráðstafanir sjálfur. Arfleifandi hefur nefnilega heimild til að 

ráðstafa hluta eigna sinna á hvern þann hátt sem hann kýs, en sú heimild er 

takmörkunum háð. Í 35. gr. el. segir að þegar niðjar, þar á meðal kjörniðjar (ættleidd 

börn), eða maki taka arf, er arfleifanda óheimilt að ráðstafa meira en 1/3 hluta eigna 

sinna. Hugtakið arfleiðsluheimild lýtur þannig að þeim hagsmunum þriðja manns sem 

kunna að standa í vegi fyrir því að arfleifandi geti ráðstafað öllum eignum sínum að 

vild.1 Þessi grein hefur verið kölluð verndarregla, enda eiga niðjar og maki viðkomandi 

þar lögverndaðan rétt til 2/3 hluta eigna arfleifanda í arf sem þeim er ætlað. 2 Reglum 

erfðalaga um arfleiðsluheimild er þannig fyrst og fremst ætlað að vernda hagsmuni 

þessara nánustu aðila arfleifanda, sem samkvæmt lögum kallast skylduerfingjar.3 

2.2 Skylduerfingjar 

Í íslenskum rétti eru tveir meginstofnar erfða, þ.e. erfðir stofnast aðallega með tvennum 

hætti, bréferfðum eða lögerfðum. Bréferfðir byggja á svokölluðum arfleiðslugerningi, 

                                                 
1 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 221. 
2 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 222. 
3 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 221. 
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þ.e. erfðaskrá eða dánargjöf, en sú meginregla, að arfleifanda sé heimilt að ráðstafa 

eignum sínum með löggerningi sem ætlunin er að komi ekki til framkvæmda fyrr en 

eftir lát hans, hefur lengi verið viðurkennd í íslenskum rétti. Ef erfðaheimild byggir hins 

vegar einungis á ákvæðum settra laga, en ekki á löggerningi, kallast arfurinn lögarfur. 

Fyrsti kafli erfðalaganna fjallar um lögarf eða lögerfðir og eru þar tæmandi talin þau 

tengsl við arfleifanda, sem lögerfðareglur byggjast á, og einnig þær hlutfallstölur arfs 

sem lögerfingjum ber að fá úr dánarbúi arfleifanda.4 

 Lögerfingjar skiptast niður í fyrstu, aðra og þriðju erfð samkvæmt 2., 3. og 4. gr. el. 

Skylduerfingjar er þar fremstir í röðinni, þ.e. þeir taka fyrstu erfð, en undir skyldu-

erfingja falla niðjar, þar á meðal kjörniðjar, og maki arfleifanda og er sá hópur með 

sterkari réttarstöðu en aðrir lögerfingjar. Arfleifanda er samkvæmt lögum skylt að 

arfleiða skylduerfingja að áðurgreindan hluta eigna sinna og verður erfðahlutur þeirra 

ekki rýrður nema að ákveðnu marki og þá með arfleiðslugerningi. Það er því réttur niðja 

og maka arfleifanda að fá sinn lögverndaða hluta eigna í arf, hvort sem arfleifanda líkar 

það betur eða verr. 5  

2.3 Eignaréttur 

Áður en lengra er haldið er rétt að fjalla stuttlega um eignaréttinn, en hann er friðhelgur 

samkvæmt 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Í greininni 

segir ennfremur að engan megi skylda til að láta af hendi eign sína nema almennings-

þörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og fullt verð skal koma fyrir. Í bók sinni Kaflar 

úr eignarétti I skilgreinir Þorgeir Örlygsson eignaréttarhugtakið þannig að um sé að 

ræða einkarétt tiltekins aðila til þess að ráða yfir tilteknu verðmæti, þó innan þeirra 

marka sem réttinum eru sett með lögum og eignaréttindum annarra sem stofnast hafa 

yfir verðmætinu. Þetta er svokölluð neikvæð skilgreining á hugtakinu eignaréttur og 

gerir hún ráð fyrir að eigandi verðmætisins njóti allra heimilda, nema þeirra sem eru 

beinlínis undanskildar eignaráðum hans, hvort sem það er vegna laga eða samninga. 

Eigandi tiltekins verðmætis hefur þannig bæði réttarleg og raunveruleg yfirráð yfir því. 

Réttarleg yfirráð þýðir að eigandi getur ráðstafað verðmætum með löggerningi og 

jafnframt meinað öðrum að ráðstafa þeim með löggerningi. Með raunverulegum 

yfirráðum er hins vegar átt við rétt eiganda til að hagnýta verðmætin og jafnframt 

                                                 
4 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 97 og 179. 
5 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 297. 
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bannað öðrum að nýta þau.6 Einnig kemur fram í 58. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 að 

maki hafi ráðstöfunarrétt yfir sinni eign. Styður þetta enn frekar við rétt einstaklingsins 

til að ráða yfir sínu og ráðstafa því á þann hátt sem hann vill. 

 Eignarétturinn er vissulega sterkur og þarf mikið til að koma til þess að honum verði 

vikið til hliðar, en þó er hann ekki sterkari en svo að almennar lagagreinar erfðalaga 

trompa hann án þess að skilyrði stjórnarskrárinnar séu með öllu uppfyllt. Erfðalögin 

stjórna þannig því að skylduerfingjar hljóta sinn hluta eigna viðkomandi fyrir það eitt 

að vera blóðtengdir (eða kjörniðjar) arfleifanda, þótt upp á vanti jafnvel öll raunveruleg 

tengsl í lifanda lífi. 

2.4 Ráðstöfunarheimild 

Verndarreglur af sama tagi og áðurnefnd 35. gr. el. eru fornar að stofni og þekkjast í 

einhverri mynd víða um lönd.7 Í eldri erfðalögum, nr. 42/1949, var heimild arfleifanda 

þrengri en nú, en samkvæmt 20. gr. þeirra laga var arfleifanda heimilt að ráðstafa aðeins 

fjórðungi eigna sinna, þegar niðjar voru á lífi, en helmingi, ef maka naut, en ekki niðja. 

Í frumvarpinu sem fór fyrir núgildandi erfðalögum nr. 8/1962 er tekið fram að hvergi á 

Norðurlöndunum hafi ráðstöfunarheimild þessi verið jafn þröng og hér á landi. Þar segir 

einnig að tilhneiging nágrannaríkjanna hafi verið að rýmka þessa heimild, bæði ef litið 

er til eldri erfðalaga (þ.e. fyrir árið 1960 þegar frumvarpið var skrifað) og nýrra 

erfðalagafrumvarpa. Að því sögðu var lagt til að arfleiðsluheimild samkvæmt 35. gr. 

eldri erfðalaga nr. 42/1949 yrði rýmkuð með nýju erfðalögunum þannig að skylduarfur 

niðja og maka væri hinn sami, eða ákveðið hlutfall af eignum arfleifanda. Þannig var 

heimildin rýmkuð að því er tekur til niðja en þrengd gagnvart maka, enda með 

frumvarpinu yfirleitt stefnt að því að gera hlut maka betri en hann var með áður gildandi 

lögum.8 Þessi viðleitni í rétti Norðurlandaþjóðanna að rýmka arfleiðsluheimildina er þó 

ekki að kostnaðarlausu, heldur er um leið dregið úr þeirri sérstöku vernd sem 

skylduerfingjar bjuggu við áður og þurfa þeir þar með að gefa eftir af sínum hluta til að 

hægt sé að rýmka þann hluta sem arfleiðandi má ráðstafa sjálfur með erfðaskrá.9 

 Innan þeirra heimilda sem arfleifandi hefur getur hann samkvæmt 2. mgr. 36. gr. el. 

mælt svo fyrir í erfðaskrá að tiltekinn skyluderfingi hans skuli fá ákveðna muni úr 

                                                 
6 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 23-24. 
7 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 222. 
8 Alþt. 1960, A, bls. 823. 
9 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 222. 
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séreign hans eða hjúskapareign í sinn hlut, enda fari verð munanna ekki fram úr 

skylduerfðahluta erfingjans að viðbættum eignarhlutanum, sem arfleifanda er heimilt 

að ráðstafa að vild samkv. 35. gr. el. Af þessu er ljóst að skylduerfingjar geta orðið fyrir 

hagsmunaskerðingu, hafi arfleifandi nýtt sér þessa heimild.10 Er áhugavert að líta á dóm 

Hæstaréttar Hrd. 19. mars 2004 (25/2004) en þar stóð deila málsaðila um það að hve 

miklu leyti arfi hafi verið ráðstafað samkvæmt 35. gr. el. og þá hvort farið hafi verið út 

fyrir heimildir greinarinnar. Aðilar málsins voru allir skylduerfingjar og höfðu fengið 

arf samkvæmt tveimur erfðaskrám sem gerðar höfðu verið af arfleifendum á árunum 

1988 og 1989. Í seinni erfðarskránni var svohljóðandi ákvæði: 

 

„... Jafnframt heldur gildi sínu erfðaskrá okkar frá 16. september 1988 að 

öðru leyti en því, að 2. mgr. 2. gr. þeirrar erfðaskrár breytist þannig, að 

arfur til skylduerfingja okkar samkvæmt þeirri erfðaskrá og þessari 

teljum við jafnan, en að því marki sem hann væri það ekki telst hann falla 

undir heimild okkar til að ráðstafa eigum okkar með erfðaskrá samkvæmt 

2. mgr. 36. gr. erfðalaga sbr. 35. gr.“ 

 

 Aðilar málsins báru fyrir sig sitthvora skýringuna á þessu ákvæði. Sóknaraðilar fyrir 

Hæstarétti byggðu á því að við gerð síðari erfðaskrárinnar hafi arfleifendur talið 

tilgreindan arf til erfingja sinna jafnverðmætar eignir. Það hafi verið skýr vilji 

arfleifenda að umræddar eignir skyldu falla til þeirra erfingja sem þeir tilgreindu. 

Einnig að það hafi verið ótvíræður viji arfleifenda að hugsanlegur mismunur á vermati 

eignanna, þegar arfur félli eða væri reiknaður út, skyldi teljast bréfarfur samkvæmt 35. 

gr. el. og mismunurinn skyldi ekki koma til frádráttar skylderfðahlut þessa erfingja. 

Tekið skal fram að í fyrri erfðaskránni var sérstaklega vísað til 35. gr. el. og tilgreint að 

eign (hlutafé) sem annar sóknaraðili fengi í arf skyldi ekki skerða lögarf hans 

samkvæmt áðurnefndri 2. gr. el. Hins vegar byggðu varnaraðilar á því að allur arfur 

sem tilgreindur var í erfðaskránum tveimur, sé bréfarfur sem ráðstafað hafi verið 

samkvæmt 35. gr. el. Óheimilt sé samkvæmt ákvæðinu að rástafa meira en 1/3 hluta 

eigna búsins með erfðaskrá og því ljóst að arfleifendur hafi farið verulega fram úr 

arfleiðsluheimild sinni. Þar með hafi hluti þess arfs, sem var fyrirfram greiddur 

sóknaraðilum, verið skylduarfur og því beri að draga þann hluta frá erfðahlut 

sóknaraðila við uppgjör búsins. Hæstiréttur sagði hin umdeildu ákvæði vera afar óljós 

og að vafi væri um að hvaða leyti rástöfun ákveðinna eigna skyldi hafa áhrif á umfang 

                                                 
10 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 224. 
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heildararfs sem í hlut hvers og eins erfingja skyldi falla. Í áðurgreindu ákvæði síðari 

erfðaskrárinnar sagði svo að „að því marki” sem arfshlutarnir myndu ekki reynast 

jafnverðmætir teldist sá arfur falla undir heimild arfleifenda samkvæmt 2. mgr. 36. gr., 

sbr. 35. gr. el. Niðurstaða Hæstaréttar var því að mismunur verðmats eignanna sem 

arfleifendur höfðu látið renna til sóknaraðila myndi teljast arfur til þeirra samkvæmt 

35. gr. el. og því koma til viðbótar skylduerfðahlutum sóknaraðila. 

 Einnig má líta til dóms Hæstaréttar Hrd. 9. nóvember 2000 (263/2000) en þar hafði 

kona að nafni Hildur tekið allan arf eftir eiginmann sinn er hann lést, enda voru þau 

hjónin barnlaus. Hildur átti hins vegar tvö börn sem voru lögerfingjar (skylduerfingjar) 

hennar. Hún hafði látið gera erfðaskrá þar sem hún lét mæla svo fyrir að systurdóttir 

hennar fengi þriðjung eigna hennar í arf eða hærra hlutfall ef reglum um 

arfleiðsluheimild yrði breytt en þessi ráðstöfun var sögð vera gerð vegna aðstoðar og 

stuðnings sem hún hafði veitt Hildi eftir að eiginmaður hennar féll frá. Hér er ljóst að 

réttur Hildar sem arfleifanda er skertur þar sem hún hafði hug á að arfleifa systurdóttur 

sína að hærra hlutfalli en lögin leyfa eins og staðan er í dag. Áhugavert er þó að sjá að 

hún bindur vonir um að löggjöfin muni breytast áður en hún kveður og óskar eftir hærra 

hlutfalli til systurdóttur sinnar, verði það í boði lagalega á þeim tíma. Hefði svo verið, 

hefði það skert arf til skylduerfingja Hildar enn frekar á móti. Þessi réttur niðja og maka 

er þannig um leið skerðing á frjálsræði einstaklinga en það getur aðeins átt sér stað 

samkvæmt lögum eða heimild í lögum, líkt og áður hefur komið fram.11 

3 Nágrannaríkin 

Ef litið er til greinagerðar sem fylgdi með frumvarpi núgildandi erfðalaga, hafði 

arfleifandi samkvæmt 20. gr. þágildandi erfðalaga nr. 42/1949 heimild til að ráðstafa 

fjórðungi eigna sinna, er niðjar voru á lífi, annars helmingi ef aðeins maka naut, en ekki 

niðja. Jafnframt stóð að ráðstöfunarheimild þessi hafi hvergi á Norðurlöndunum verið 

jafn þröng sem hér á landi. Rétt rúmri öld fyrr, eða árið 1845, tók gildi erfðatilskipun í 

Danmörku sem heimilaði jafn rúma heimild, eða fjórðungs fjár, er niðja naut, og var sú 

heimild svo rýmkuð upp í þriðjung fjár með lögum frá 1857. Því má með sanni segja 

að Ísland hafi verið heilli öld á eftir þeirri þróun sem átti sér stað í Danmörku er varðar 

arfleiðsluheimildina. Noregur var svo rétt á undan okkur, en þar var heimild þessi 

rýmkuð upp í þriðjung eigna með lögum árið 1937 en Svíar voru komnir lengra, því í 

                                                 
11 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 297. 
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sænskum lögum um erfðaskrár frá 1930 tók ráðstöfunarheimildin til helmings eigna 

arfleifanda og hið sama mun vera eftir finnskum lögum.12 

 Norræn erfðaréttarráðstefna var haldin í Osló árið 2012. Þar voru saman komnir 

fræðimenn, dómarar og aðrir sem störfuðu í stjórnsýslu landanna og vinna með einum 

eða öðrum hætti við framkvæmd erfðalaga, kennslu á því sviði eða fræðistörf. Tilefni 

ráðstefnunnar var m.a. að skapa umræðu um lagabreytingar á sviði erfða. Þegar 

ráðstefnan fór fram höfðu erfðalög nýlega verið endurskoðuð bæði í Danmörku og 

Noregi. Við þá endurskoðun var lögð áhersla á að langt væri um liðið frá því erfðalög 

voru sett, í Danmörku árið 1963 og 1972 í Noregi.13 Er því um að ræða sambærilegan 

tíma og liðinn var frá setningu íslensku erfðalaganna. Var talin vera þörf á nýrri löggjöf 

sem tæki tillit til þeirra miklu samfélagsbreytinga sem orðið höfðu á um hálfrar aldar 

tímabili. Ef litið er til Danmerkur var með nýjum erfðalögum réttarstaða maka styrkt 

með því að auka lögarf maka úr 1/3 upp í helming arfs og var ráðstöfunarheimild 

arfleifanda einnig aukin og getur hann nú ráðstafað helmingi eigna sinna með erfðaskrá. 

Sérstaklega er tekið fram í athugasemdum með lögunum að með þessum breytingum 

sé fólki sem er í samsettum fjölskyldum gefinn sá kostur að jafna barna sinna, hvort 

sem um er að ræða sérbörn eða sameiginleg.14 

4 Fjölskyldan 

4.1 Ólík fjölskylduform 

Hugtakið „fjölskylda“ hefur breyst mikið undanfarna áratugi með nýjum 

fjölskyldugerðum. Áður var fjölskylduhugtakið nokkurn veginn bundið við hjón og 

þeirra börn. Nú á tíðum giftir fólk sig oftar en vanalegt var, á börn með fleiri en einum 

aðila og er óvígð sambúð einnig mun algengari nú til dags. Segja má að félagslegur 

hreyfanleiki sé meiri í dag og hefur einnig lífaldur manna hækkað.15 Fjölskyldumynstur 

er því orðið mjög flókið oft og tíðum og verður ekki sagt að erfðalögin komi fyllilega 

til móts við þarfir þær sem myndast hafa vegna þess. Má nefna m.a. réttarstöðu fólks í 

                                                 
12 Alþt. 1960, A, bls. 823. 
13 Birna Salóme Björnsdóttir, „Norræn erfðaréttarráðstefna“ 
14 Birna Salóme Björnsdóttir, „Norræn erfðaréttarráðstefna“ 
15 Birna Salóme Björnsdóttir, „Norræn erfðaréttarráðstefna“ 
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óvígðri sambúð og stöðu stjúpbarna og fósturbarna arfleifanda, sem ekki njóta 

lögerfðaréttar samkvæmt núgildandi lögum.16 

4.2 Hjónaband eða sambúð 

Varðandi skylduarf til maka, sem telst vera skylduerfingi samkvæmt áðurnefndri 35. 

gr. erl., þá skiptir höfuðmáli hvort um sé að ræða maka í hjónabandi eða sambúðarmaka. 

Skylduarfur til maka á aðeins við ef um hjónaband er að ræða og er því sjálfkrafa 

gagnkvæmur arfsréttur hjóna á milli. Það er þó einnig hægt að tryggja gagnkvæman 

erfðarétt milli sambýlisaðila, ef hvorugur aðili á börn á lífi, en ekki er hægt að gera 

þann rétt sambýlisaðila jafn sterkan og hann er í hjónabandinu, eigi hinn látni börn á 

lífi sem eru þá skylduerfingjar hans samkvæmt lögum. Þar með er komin takmörkun á 

arfleiðsluheimildinni því, líkt og áður hefur komið fram, renna tveir þriðju hlutar til 

skylduerfingja, í þessu tilviki barna hins látna, og því aðeins hægt að ráðstafa einum 

þriðja með erfðaskrá. Þarna skiptir heldur engu máli hvort börn hins látna eru 

sameiginleg börn sambýlisaðilanna, eða sérbörn hins látna.17 Til að sjá svart á hvítu 

hversu mikinn mun getur verið um að ræða er gott að setja fram raunhæft dæmi: Kona 

og maður eru gift og er eiginmaðurinn skráður fyrir öllum eignum þeirra. Við andlát 

mannsins skiptast hreinar eignir til heilminga. Konan fær því fyrst helming eigna þeirra 

hjóna og er hinn helmingurinn sá sem kemur til arfs skylduerfingja mannsins.18 Af þeim 

helmingi fær konan svo einnig í sínar hendur a.m.k. einn þriðja af eignum mannsins, 

eigi hinn látni börn á lífi. Ef hinn látni skilur ekki eftir sig börn myndi konan eignast 

aukalega a.m.k. tvo þriðju af arfi eiginmannsins. Ef konan og maðurinn hefðu ekki 

verið í hjónabandi, heldur aðeins óvígðri sambúð, og sambýlismaðurinn félli frá, kemur 

ekki til helmingaskipta eigna í sambúð. 19  Eigi hinn látni börn eða aðra erfingja 

samkvæmt lögum, fá þau tvo þriðju af öllum eignunum í arf, en konan ekkert, nema 

hinn látni hafi gert erfðaskrá yfir allt að því þriðjung eigna sinna sem arfleiðsluheimild 

laganna heimilar. Svo jafnvel þó um væri að ræða tvo fjárhagslega sjáflstæða 

einstaklinga sem meðvitaðir eru um réttarstöðu sína og ganga frá öllum sínum málum, 

eru þeir þó aldrei eins settir og þeir sem ganga í vígða sambúð er varðar bæði erfðarétt 

sem og lífeyrisrétt eftir fráfall annars aðilans. Valið stendur því á milli hjónabands, með 

                                                 
16 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 370. 
17 Ingibjörg Bjarnadóttir: „Réttaröryggi meira í vígðri sambúð en óvígðri“, bls. 17 
18 Ingibjörg Bjarnadóttir: „Réttaröryggi meira í vígðri sambúð en óvígðri“, bls. 17 
19 Ingibjörg Bjarnadóttir: „Réttaröryggi meira í vígðri sambúð en óvígðri“, bls. 17 
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mikið réttaröryggi, eða sambúðar, sem hefur lítið sem ekkert réttaröryggi þegar kemur 

að arfi maka. 

 Í gegnum tíðina er ljóst að það hefur verið ákveðin tilhneiging til að standa vörð um 

hjónabandið sem stofnun. Rökin fyrir því að ekki hefur verið gengið lengra í að jafna 

stöðu sambúðarfólks og hjóna eru af tvennum toga. Annars vegar eru rökin þau að 

ástæða hefur þótt til að marka hjúskap skýra sérstöðu í lögum og með þeim hætti hvetja 

að einhverju marki til þess lífsforms. Hin rökin eru þau að fólk hefur raunverulegan 

valkost um hvernig það kýs að haga lífssambandi sínu og hefur því verið litið á þennan 

mun sem eðlilegan á milli hjóna og sambúðarfólks.20
 Löggjafinn hlúir hér lagalega að 

hjónabandinu sem lífsformi og reynir með því að hafa meiri röð og reglu á hlutunum. 

Einnig má segja að með lögum um réttindi og skyldur hjóna sé réttur veikari aðila 

hinnar vígðu sambúðar tryggður, sérstaklega fjárhgaslega. Þess konar lagavernd er ekki 

til um óvígðra sambúð. Raunin er því miður oft sú að yfirleitt gengur fólk í óvígðri 

sambúð ekki nægilega vel frá málum sínum og stendur því veikari aðilinn oft verr 

heldur en ef hann hefði verið í hjónabandi. Löggjafinn hvetur þannig fólk til að ganga 

í hjúskap og samfélagið umbunar þeim sem gifta sig.21 

 Hvers vegna kýs fólk frekar að vera í sambúð en að ganga í hjónaband? Segja má 

að munurinn á milli lífsformanna tveggja liggi aðallega í eignaskiputunum þegar til 

slita kemur. Hjón sem sækja um skilnað að borði og sæng þurfa að skipta eignum sínum 

og með því er skorið á formlegu tengslin milli þeirra. Sambúðarfólk getur hins vegar 

slitið sambúð án þess að eignaskipti hafi farið fram. Eigi fólk hins vegar börn saman þá 

gilda sömu reglur í báum lífsformum, þ.e. vígðri sambúð eða óvígðri, þar sem leysa 

þarf úr um hvor aðila sambandsins fari með forsjá barna, hvernig umgengisrétti skuli 

háttað og semja þarf um meðlagsgreiðslur, eigi þær að vera hærri en meðal meðlag. 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að sjálf eignaskiptin eru ekki það sem skiptir höfuðmáli 

við slit. Er það miklu frekar hin sálræna og félagslega hlið þess að ákveða að slíta 

sambandinu sem vegur hvað þyngst og er hún oftast nær erfið, sama hvort um er að 

ræða skilnað eða sambúðarslit.22 

                                                 
20 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 3950. 
21 Ingibjörg Bjarnadóttir: „Réttaröryggi meira í vígðri sambúð en óvígðri“, bls. 17 
22 Ingibjörg Bjarnadóttir: „Réttaröryggi meira í vígðri sambúð en óvígðri“, bls. 17 
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4.3 Hvað segja fræðimenn 

Ef rýnt er í skrif fræðimanna má sjá að þeir eru á sama máli, að þörf sé fyrir nýmæli í 

lögum sem bæta myndu réttarstöðu aðila í óvígðri sambúð. Ármann Snævarr segir í riti 

sínu Hjúskapar- og sambúðarréttur óvígða sambúð vera viðurkennda í þjóðfélaginu sem 

hliðstæða við hjúskap og staðfesta samvist. Lagalega virt telur hann þó að enn vanti 

talsvert upp á að aðilar í óvígðri sambúð njóti réttinda til jafns við aðra sambúðarflokka, 

þ.e. hjúskap og staðfest samvist. Í ritinu, sem kom út árið 2008, eða fyrir tíu árum síðan, 

skrifar hann um hugsanleg lög um óvígða sambúð og að í þeim lögum yrði þá sett 

almenn skilgreining á hugtakinu „óvígðri sambúð“ sem hægt væri að miða við, nema 

önnur lög mæltu fyrir öðru. Hann vísar til atriða sem kæmi til greina að miða hugtakið 

við og nefnir þar að réttaráhrif laganna gætu verið bundin við skráða sambúð, þar sem 

þróun reglna varðandi óvígða sambúð stefnir mjög í þá átt. Þá kæmi einnig til greina að 

líta til Noregs, en í norskum lögum er áskilið að um sé að ræða sameiginlegt 

heimilishald. Skráning sambúðar sé þannig ekki einhlít, ef ekki er raunverulegri samvist 

til að dreifa, en íslenska orðið „sambúð“ mun fela þetta í sér. Ármann telur öruggt 

greinimark að einskorða hugsanleg lög um óvígða sambúð við skráða sambúð og að 

eðlilegt sé að gagnvirk lögerfðatengsl verði lögfest á milli sambúðarmaka þegar óvígð 

sambúð hefur náð nokkurri festu, þá miðað við tiltekna lengd hennar. Mætti samkvæmt 

honum miða réttaráhrif laganna við sambúð í eitt ár, nema einstök lög kveði á um annað. 

Hann telur því að það sé ekki fullnægjandi að sambúðaraðilar geti einungis arfleitt hvor 

annan með gagnkvæmri erfðaskrá.23 

 Páll Sigurðsson tekur í sama streng og Ármann, en hann nefnir í riti sínu Erfðaréttur 

að vel mætti hugsa sér að það yrðu tekin upp í erfðalögum ákvæði sem myndu bæta 

erfðaréttarstöðu aðila í óvígðri sambúð, t.d. að lögerfðir myndu stofnast þegar sambúð 

hefur varað um tiltekinn tíma. Hann nefnir einnig að óvígð sambúð sé bæði rótgróið 

fjölskylduform hér á landi og mun algengara en í nágrannalöndum okkar. Páll telur að 

miðað við stöðuna í dag skipti máli að brýna fyrir fólki í óvígðri sambúð að gera 

viðeigandi ráðstafanir í erfðaskrá, ef vilji standi til að bæta stöðu þessa fólks frá því 

sem annars verður óhjákvæmilega niðurstaðan ef slíkri ráðstöfun er ekki fyrir að fara.24 

 Í grein sinni Óvígð sambúð og erfðaréttur telur Hrefna Friðriksdóttir mikilvægt að 

hugað verði að breytingum varðandi réttarstöðu sambúðarfólks á sviði erfðaréttar. Ef 

                                                 
23 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 956-957. 
24 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 369 -370. 
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sambúðarfólki verður tryggður lögerfðaréttur þarf þó að afmarka þann hóp sem myndi 

njóta þess réttar, því ekki er víst að allir sem eru í sambúð kæri sig um að búa við 

lögbundinn erfðarétt. Hrefna mælir í greininni eindregið með að réttarstaða 

sambúðarfólks sé bætt á sviði erfðaréttar hér á landi.25 

 Birna Salóme Björnsdóttir, sem sótti og ritaði um áðurnefndu Norrænu 

erfðaréttarráðstefnuna, nefnir að á öðrum Norðurlöndum en á Íslandi megi finna reglur 

sem gilda um sambúðarfólk. Hún telur án efa tímabært að huga að endurskoðun á 

ýmsum reglum íslensku erfðalaganna sem hafa ekki sætt efnislegum breytingum síðan 

árið 1989.26 

 Ef litið er á tölur frá Hagstofu Íslands áttar maður sig á hvernig fjöldi hjónavígslna 

hefur þróast. Miðað er við frá því hvernig staðan var um það leyti sem erfðalögin voru 

sett, árið 1962. Í framhaldi af setningu erfðalaganna virðast hjónavígslur bæði vera 

algengar og á uppleið á þessum tíma. Gildið hrapar svo meira og minna frá 1974 fram 

til ársins 1980 og nær lágmarki um áratug síðar.27 Þótt hjónvígslugildið falli, þýðir það 

ekki að fólk hafi hætt að rugla saman reitum. Það hlýtur þá að segja til um að fólki í 

óvígðri sambúð hafi fjölgað þar á móti. Ef tekin eru svo saman gildin fyrir hjónabönd, 

með eða án barna, og það sama gert með óvígða sambúð kemur í ljós að óvígð sambúð 

er um 1/5 hluti af heildinni allri.28 Það verður að teljast nokkuð stór hluti, sem ekki býr 

við sömu réttindi og vernd og þeir sem hafa gengið í hjónaband. Þannig getur sambúð 

sem stofnað var til með jafnrétti að leiðarljósi leitt til mikils ójafnréttis. 

5 Betur má ef duga skal 

Líkt og áður hefur verið nefnt má bæta um betur varðandi frelsi þeirra sem eru í hjúskap 

til að ráða því hvernig eignum þeirra verði skipað eftir þeirra dag. Einnig er ljóst að það 

vantar talsvert upp á að aðilar í óvígðri sambúð njóti réttinda til jafns við hjúskap. Með 

öðrum orðum mætti auka frelsi þeirra sem kjósa að vera í hjúskap í átt til þess frelsis 

sem sambúðaraðilar hafa til arfleiðslu og mætti auka öryggi aðila í sambúð er varðar 

arfleiðslu í átt til þess öryggis sem hjúskapur veitir. Þetta má skoða frá ýmsum 

sjónarhornum og um leið og nokkur þeirra verða rakin hér í framhaldi verða færð rök 

                                                 
25 Hrefna Friðriksdóttir: „Óvígð sambúð og erfðaréttur“, bls. 343 og 354. 
26 Birna Salóme Björnsdóttir, „Norræn erfðaréttarráðstefna“ 
27 Vefsíða Hagstofu Íslands, http://www.hagstofa.is/talnaefni/ibuar/fjolskyldan/giftingar/ 
28 Vefsíða Hagstofu Íslands, http://www.hagstofa.is/talnaefni/ibuar/fjolskyldan/fjolskyldan/ 
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með og á móti, enda hefur meira og minna allt í þessu lífi, og í þessu tilfelli eftir lífið, 

bæði sína kosti og sína galla. 

 Fyrst er að líta til arfleiðsluheimildarinnar sem er til staðar í hjúskap og áður hefur 

verið ritað um í þaula. Samhljómur er um að við þurfum að færa okkur úr þeim sporum 

sem við stöndum í núna og höfum staðið í að mætti segja heila eilífð. Skoðum hvernig 

staðan væri ef arfleifandi hefði fullkomna (100%) heimild til að ráða sínum arfi. Það 

þýðir um leið ekkert öryggi um arf fyrir maka eða börn viðkomandi. En þurfa þau 

raunverulega þetta öryggi? Er það ekki hvers um sig að standa sig í lífinu og vinna fyrir 

því sem það ætlar sér að eignast, en ekki að reikna með að fá eitthvað aukalega frá 

öðrum? Eðlilegast væri að hver og einn fengi að ráða yfir og ráðstafa öllu sem hann 

hefur eignast á þann hátt sem viðkomandi kýs hverju sinni. Einnig eru líkur til þess að 

fólk kjósi að arfleiða sína nánustu, sem oftast hlýtur að vera fjölskylda viðkomandi, 

maki og börn. Það sem styður þessa ráðstöfun enn frekar er að ekki er sjálfgefið að 

fjölskyldutengsl einkennist af vináttu og veljvilja. Staðan getur verið þveröfug og 

þannig að fólk hafi jafnvel engan áhuga á að láta ákveðinn fjölskyldumeðlim fá nokkuð 

í arf. Þess í stað gæti fólk viljað arfleiða vini og samferðamenn, fjölskylduna sem við 

veljum okkur sjálf, sem sýnt hafa kærleika og stuðning í gegnum jafnvel langt og 

strangt lífið. Allt ætti þetta að vera fólki í sjlálfval sett. Ekki er víst að við við breytingu 

á arfleiðsluheimild verði gengið svona langt, þ.e. alla leið í fullkomið frelsi arfleifanda, 

þó að vissulega sé ljóst að þróunin annars staðar færist nær og nær því marki. Ef það 

myndi þó hafast, fyrr eða síðar, er ljóst að sama þyrfti þá að gilda um fólk í sambúð, 

þ.e. að þeim sé heldur ekki skylt að arfleifa börn sín, því takmarkið er jú að jafnt standi 

á um báðar tegundir sambúðarforma. 

 Þótt einhverjum kunni að finnast fullkomið fresli fýsilegasti kosturinn væri það ansi 

stórt stökk úr þeirri stöðu sem við erum í núna. Því er vert að skoða hvort til sé hinn 

gullni meðalvegur, sem oft vill reynast vel. Það væri hægt að líta til þess möguleika að 

fella niður skylduarf til barna og þannig auka við frjálsræði arfleifanda um þann hlut 

sem börnin annars erfðu. Börn viðkomandi gætu þá ekki reitt sig á auka innkomu við 

fráfall foreldris heldur þyrftu að vinna að allri sinni eignamyndun sjálf, nema auðvitað 

arfleifandi kjósi að nýta ríkari heimild sína til þess að styðja við börn sín samt sem áður. 

Sú staða arfleifanda, að hafa frelsi gagnvart þeim hlut sem núgildandi lög ætla börnum 

hans, getur verið misnotuð, eins og svo margt annað. Viðkomandi gæti notað aðstöðu 

sína til þess að stýra og stjórna börnum sínum, heitið þeim arfi hagi þau sér samkvæmt 

því sem hann vill og öfugt. Hann getur þannig notað andlegt ofbeldi til þess að fá vilja 
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sínum framgengt, jafnvel þvert á vilja barna sinna. Þannig getur þetta verið tvíbent, allt 

eftir því hver það er sem hefur valdið (peningana/eignirnar) í höndum sér. Öll erum við 

dætur og synir einhvers og í langflestum tilvikum fara foreldrarnir á undan yfir móðuna 

miklu. Erum við tilbúin að stíga þetta skref, að afsala okkur þeim arfi sem hingað til 

hefur verið eyrnamerktur okkur og í staðinn fá frelsi til að ráðstafa meiru þegar kemur 

að okkur sjálfum að arfleiða? 

 Annar möguleiki væri að halda skylduarfi til barna en fella niður skylduarf til maka 

viðkomandi. Þannig yrðu hjúskaparaðilar í nákvæmlega sömu stöðu og sambúðaraðilar 

una við núna. Miðað við umfjöllun að ofan um að auka þurfi á öryggi maka í sambúð, 

getur þetta ekki talist vænlegur kostur. Arfleifandi gæti hér notað loforð um arf sem 

stjórnunartæki gagnvart maka sínum, líkt og í fyrri kosti gagnvart börnum sínum. Aftur 

væri líka hægt að segja að hver og einn ætti að vinna fyrir eignum sínum og halda utan 

um það sem hann á og mun eignast, en það er hægara sagt en gert í hjúskap þar sem 

samkvæmt 54. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 verða eignir fólks að hjúskapareignum 

nema heimildir standi til annars. Þar segir jafnframt að þetta eigi við um eignir sem 

maki flytur í búið við hjúskaparstofnun eða öðlast síðar og gegnir einu með hverjum 

hætti eigna er aflað að lögum. Eftirlifandi makar ættu heldur ekki að þurfa að hafa 

áhyggjur af því hvort þeim hlotnist einhver arfur frá fráföllnum maka sínum eða ekki. 

Viðkomandi gæti endað snauður og átt erfitt með að sjá fyrir sér. Ólíklegt verður þó að 

teljast að aðili í hjúskap myndi velja að arfleiða ekki maka sinn, því þau eru nú einu 

sinni hjón og væntanlega einhver væntumþykja til staðar gagnvart maka, a.m.k. nógu 

mikil til að vilja styðja við hann með arfi eftir fráfall sitt. Yrði þessi leið fyrir valinu 

væri vissulega um aukið frelsi til handa arfleifanda að ræða en fátt annað mælir með 

því að taka skref í þess átt og um leið opna fyrir þann möguleika að eftirlifandi maki 

standi eftir algjörlega arflaus og með lítið sem ekkert á milli handanna, en hingað til 

hafa lögin stefnt að því að bæta stöðu maka en ekki að gera hana verri. 

 Ef ákveðið yrði að halda áfram skylduarfi bæði til maka og barna arfleifanda, væri 

enn einn möguleikinn sá að minnka við þá hlutdeild sem skyldan nær til, til að auka við 

þá arfleiðsluheimild sem arfleifandi hefur. Þannig mætti leika sér með tölurnar fram og 

til baka og finna það hlutfall sem kemur best út fyrir alla. Gæti t.d. arfleiðsluheimild 

arfleifanda náð til helmings eigna hans ef hlutdeild skylduarfs til maka væri 1/4 og 

jafnstór hluti skiptist niður á milli barna hans. Ef passað yrði hins vegar upp á að 

skylduarfur til maka minnki ekki, mætti þó færa hluta af skylduarfi barna viðkomandi 

yfir til frjálsra umráða fyrir arfleifanda og jafnvel skipta honum þannig að hluti bættist 
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við skylduarf makans, og myndi þannig styrkja öryggi hans enn frekar. Segja má einnig 

að börnin hafi yfirleitt meiri tíma og tækifæri til að afla sér tekna og eigna, enda almennt 

yngri en maki arfleifanda. Þessi leið verður að teljast vænlegust af þeim sem hér hafa 

verið raknar, miðað við stöðu mála í dag. Hún er skref, en ekki stökk. Hún er millivegur 

og aðeins hliðrun á núverandi skipulagi. Allt er víst breytingum háð, en breytingar 

venjast yfirleitt betur þegar þær eru minni í sniðum í hvert sinn. 

 Verður að segjast að síðastnefndi möguleikinn hljóti um leið að vera besta formið 

fyrir sambúðaraðila. Eðlilegt verður að teljast, miðað við áður yfirfarna stöðu 

sambúðaraðila í dag, að sama öryggi skuli gilda um maka sambúðaraðila og um maka 

hjúskaparaðila. 
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6 Lokaorð 

Það eru margar ástæður sem mæla með því að breyting verði gerð á núgildandi 

erfðalögum, einkum varðandi arfleiðsluheimild og rýmkun hennar og ekki síður að 

koma á jafnrétti þar varðandi frelsi aðila til að ráðstafa sínum eignum hvort sem þeir 

eru í hjónabandi og eigi börn, eða ekki. Sama gildir um réttarstöðu sambúðaraðila, 

sérstaklega hafi þeir haft sameiginlegt heimilishald um nokkurt skeið, að öryggi þar á 

milli verði aukið að svipuðu, ef ekki sama marki og hjóna. Yfirleitt er það hinn gullni 

meðalvegur, jafnvægið, sem leiðir fram bestu niðurstöðuna. Hér er um mikilvæg 

grundvallarréttindi að ræða sem koma við alla sem kjósa að vera annað hvort í 

hjónabandi eða sambúð. Eftir að hafa litið til nágranna okkar á Norðurlöndunum og 

rýnt í orð fræðimanna sem hafa hvatt til breytinga á þessu sviði um þó nokkurt skeið 

núna, er illskiljanlegt að þetta hafi setið á hakanum eins lengi og raun ber vitni. Hér á 

landi hefur orðið ákveðin stöðnun en það gildir eins um þessi lög og önnur, að þau þurfa 

að þróast með samfélaginu og breyttum háttum þess og siðum. 
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