
 

 

 

 
 

 

 
ML í lögfræði 

 

 
Fjárskipti milli sambúðarfólks 

Hvað þarf til svo að dómstólar beiti  

helmingaskiptareglu? 

 
 
 

 

 

 

 

Júní 2019 

Nafn nemanda: Sveinn Ævar Sveinsson 

Kennitala: 060388-2379 

Leiðbeinandi: Dögg Pálsdóttir



 i 

Útdráttur 
Viðfangsefni ritgerðar þessarar er fjárskipti sambúðarfólks við slit óvígðrar sambúðar. 
Rannsóknarspurningin snýr að helmingaskiptareglu dómstóla. Spurt er hvað þurfi til svo að 
dómstólar beiti reglunni við uppgjör fjárskipta sambúðarfólks? Engin sérstök lög gilda hér á 
landi um fjármál fólks í óvígðri sambúð. Því hefur það komið í hlut dómstóla að móta þær 
efnisreglur sem gilda um fjárskipti við sambúðarslit sambúðarfólks. Markmið ritgerðarinnar er 
að taka til skoðunar hvað þurfi til svo að dómstólar beita helmingaskiptum við fjárskipti 
sambúðarfólks. Dómaframkvæmd var því skoðuð til að greina þann grundvöll sem 
helmingaskipti hafa miðast við. Úrlausnir dómstóla hafa tekið breytingum og með tímanum 
þróast tilteknar viðmiðunarreglur um fjárskipti við sambúðarslit sambúðarfólks. Af 
dómaframkvæmd má ráða að dómstólar leggja heildstætt mat á atvik máls hverju sinni. Helstu 
niðurstöður ritgerðarinnar benda þannig til þess að mat á helmingaskiptum er atvikabundið og 
við matið virðist ekki stuðst við einn almennan og hlutlægan mælikvarða. Þannig hafa 
dómstólar ekki mótað algilda reglu eða einhlít viðmið um það hvenær eða með hvaða hætti slík 
helmingaskipti koma til greina. Við úrlausn þessara mála er tekið tillit til þeirra fjölmörgu þátta 
og sjónarmiða sem einkenna hvert og eitt samband. Hæstiréttur hefur nýlega afmarkað þau 
atriði sem ráða oft úrslitum og tekið er tillit til við mat á myndun sameignar. Þau atriði eru af 
margvíslegum toga svo sem lengd sambúðar, eignastaða aðila við upphaf sambúðar, 
eignamyndun á sambúðartíma, fjölskylduhagir, þar með talið tilkoma sameiginlegra barna, svo 
og hvort aðilar hafi haft fjárhagslega samstöðu á sambúðartíma. Af dómum virðist ótvírætt 
mega ráða að eftir því sem fleiri atriði eru uppfyllt í sambúðinni þá aukist líkurnar á 
helmingaskiptum.  
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Abstract 
The subject of this thesis is the financial division between cohabiters upon the conclusion of 
their union. The research question pertains to the court’s principle of equal division. The 
question is what is needed for the courts to exercise this principle upon the settlement of the 
financial division between cohabiters? No special law prevails in Iceland regarding the finances 
of cohabiters. Hence, it has fallen into the hands of the courts to formulate such principles 
regarding the financial division upon the dissolution of cohabitation. The objective of this 
thesis is to examine what is needed in order for the courts to exercise a principal of equal 
division upon the dissolution of cohabitation. Hence, case law was examined for the purpose 
of defining the grounds upon which the principal of equal division has been based. The court’s 
solutions have developed and time has seen the development of certain criteria regarding the 
financial division upon the dissolution of cohabitation. Case law shows that the courts place an 
overall assessment on the circumstances of every single instance. The main conclusions of this 
thesis thus indicate that assessing equal division is circumstantial and that upon assessment 
there is not focus on any single general and objective criteria. Thus the courts have not 
formulated any absolute principle or any clear criteria on when or how such equal division may 
be considered. In resolving such matters, consideration is shown to the various factors and 
views that characterize each and every instance of cohabitation. The Supreme Court recently 
defined the factors that are frequently important when resolving cases, taking into account an 
assessment of the formulation of joint property. Such factors are of various nature, including 
the length of cohabitation, the parties asset position at the beginning of their cohabitation, the 
formulation of assets during the period of cohabitation, the family situation, including the 
existence of their joint children, as well as whether there was financial solidarity between the 
parties during their time of union. It may be clearly determined on grounds of court rulings that 
the more factors that are fulfilled during the cohabitation renders it more likely for the principle 
of equal division being exercised.  
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Formáli 
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1 Inngangur 

Óvígð sambúð er ef til vill ekki frábrugðin hjúskap að því er varðar tilfinningatengsl, 

gagnkvæman trúnað og efnahagslega samstöðu. Oft stendur óvígð sambúð svo áratugum 

skiptir og allar eignir aðila verða til á þeim tíma. Við slit óvígðrar sambúðar skapast því iðulega 

vafi um eignarétt að eignum enda hafa einstaklingar sem búa saman báðir lagt til vinnu og 

fjármuni til kaupa þeirra og telja sig báða eigendur í samræmi við það. Við athugun höfundar 

á dómasafni Hæstaréttar blasir við að margir virðast vakna upp við vondan draum þegar kemur 

að slitum á óvígðri sambúð einkum þegar kemur að fjárskiptum. Snúast deilumálin oftast um 

fasteignir bæði þegar aðeins annar aðilinn er skráður eigandi hennar og eins þegar báðir eru 

skráðir jafnir eigendur. Er þá ýmist deilt um framlög hvors um sig eða hvaða réttaráhrif þau 

eigi að hafa. Engar efnisreglur er þó að finna í settum lögum hér á landi um skiptingu eigna 

sambúðarfólks við lok sambúðar hliðstætt því sem á við um fjárskipti við hjónaskilnað. Sú 

afstaða hefur á hinn bóginn mótast í dómaframkvæmd að litið er á sambúðarfólk sem tvo 

sjálfstæða einstaklinga í fjárhagslegu tilliti. Meginreglan er sú að um fjármál þeirra fer eftir 

almennum reglum fjármunaréttar. Hvor aðili tekur þær eignir sem hann átti við upphaf 

sambúðar eða eignaðist meðan á sambúðinni stóð og ber ábyrgð á þeim skuldum sem hann 

kom með sér í sambúðina eða hefur stofnað til í henni nema sérstaklega sé samið um annað. 

Þegar kemur að fasteignum eru þinglýst eignarhlutföll jafnan lögð til grundvallar og fasteignum 

skipt í samræmi við það. Þetta er þó ekki algilt. Í sumum tilvikum hefur verið talið ósanngjarnt 

að fara eingöngu eftir skráðum eignarheimildum við skiptingu fasteigna sambúðarfólks. Í þeirri 

viðleitni að draga úr misrétti sem oft skapast við framangreindar aðstæður hafa dómstólar oft 

dæmt aðila hlutdeild í fasteign, sem skráð er á hinn aðilann, eða breytt þinglýstum 

eignarhlutföllum. Þess eru dæmi að dómstólar hafa meira að segja viðurkennt að fasteign skuli 

teljast sameign að jöfnu þó skráningu sé háttað á annan veg. Af dómaframkvæmd má þannig 

ráða að við sérstakar aðstæður er helmingaskiptum beitt við uppgjör fjárskipta sambúðarfólks. 

Opinber skráning fasteigna girðir því ekki fyrir að annað eignarhlutfall teljist rétt miðað við 

framlög aðila til fasteigna takist sönnun um það.1 

 

1.1 Afmörkun efnis 

Markmið þessarar ritgerðar er að gefa greinargóða og heildstæða mynd af fjárskiptum 

sambúðarfólks við sambúðarslit. Rannsóknarspurningin er: Hvað þarf til svo að dómstólar beiti 

helmingaskiptareglu? Til að svara spurningunni verður leitast við að greina þau grunnviðmið 

sem dómstólar hafa mótað í úrlausnum sínum. Þar mun höfundur beina sjónum sínum að 

                                                        
1 Hrd. 10. september 2014 í máli nr. 472/2014, kafli IV, mgr. 2. 
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eignum sem háðar eru opinberri skráningu, einkum fasteignum. Umfjöllunin mun því ekki taka 

til annars konar verðmæta nema að takmörkuðu leyti. Með þessa takmörkun efnisins í huga er 

markmiðið að greina þann grundvöll sem helmingaskipti miðast við þegar þeim hefur verið 

beitt. Sem áður segir eru dæmi um að dómstólar hafi viðurkennt að fasteign skuli teljast 

sameign að jöfnu þó opinberri skráningu sé öðruvísi háttað. Verður fjallað um þau atriði sem 

ráða úrslitum um niðurstöðuna í þeim efnum. Til upplýsinga og samanburðar verður jafnframt 

getið um atriði sem virðast mæla gegn þessari niðurstöðu. 

 

Hér er ætlunin að taka dómaframkvæmd til skoðunar og þá einkum dóma Hæstaréttar þar sem 

á fjárskipti hefur reynt allt frá gildistöku laga um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 20/1991, en á 

þessum tíma hafa fjölmargir dómar gengið sem varpa ljósi á fjárskipti sambúðarfólks. Í 

sögulegu samhengi verður einnig hugað að dómaframkvæmd fram til þess tíma og að því marki 

sem hún telst að mati höfundar hafa þýðingu við skýringu á efninu. Í ritgerðinni verður fjallað 

um niðurstöður Landsréttar á þessu sviði allt frá stofnun réttarins. Einnig verða settar fram 

hugleiðingar höfundar um helstu ályktanir sem unnt er að draga af nýlegri dómaframkvæmd 

og þeirri spurningu velt upp hvort stefnubreytinga sé að vænta hjá dómstólum. Þótt ekki sé 

unnt að gera með tæmandi hætti grein fyrir dómum og álitaefnum sem tengjast fjárskiptum 

sambúðarfólks er það von höfundar að ritgerðin gefi glögga innsýn í þetta tiltekna réttarsvið.  

 

2 Hugtakið fjölskylda og viðurkennd sambúðarform 

2.1 Hugtakið fjölskylda 

Umfjöllun um þær réttarreglur sem varða ýmis konar fjölskyldusambönd heyrir venju 

samkvæmt undir réttarsviðið sifjarétt.2 Hefur fjölskyldu verið lýst sem hornsteini samfélagsins, 

uppsprettu lífsgilda og hinu eðlilega umhverfi til vaxtar og velfarnaðar.3 Réttur til að stofna 

fjölskyldu og friðhelgi hennar eru talin til grundvallarmannréttinda hér á landi og er varin af 

ákvæði 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, eins og henni var breytt með 9. 

gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995. Með hliðstæðum hætti er fjallað um réttinn til að stofna 

hjúskap og fjölskyldu í 12. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sem lögfestur var hér á landi 30. 

maí 1994 með lögum nr. 62/1994.4 Hugtakið fjölskylda hefur þó ekki verið skilgreint 

                                                        
2 Ármann Snævarr, Hjúskapar og sambúðarréttur (Bókaútgáfan Codex 2008) 25-26. 
3 Hrefna Friðriksdóttir, „Fjölskyldu og erfðaréttur“ í Björg Thorarensen (ritstj.), Um lög og rétt: Helstu greinar 
íslenskrar lögfræði (Bókaútgáfan Codex 3. útg. 2017) 421. 
4 Ármann Snævarr (n. 2) 184-185. 
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sérstaklega í íslenskum rétti5 enda er fyrst og fremst um félagslegt hugtak að ræða.6 Lög hafa 

af þeim sökum ekki fjallað um fjölskyldu sem heildstætt hugtak heldur fremur um einstaklinga 

innan fjölskyldunnar.7 Löggjafinn hefur svo bundið tiltekin réttaráhrif við ákveðnar gerðir 

fjölskyldna sem falla undir svonefnd viðurkennd sambúðarform.8 

 

2.2 Viðurkennd sambúðarform 

Samkvæmt íslenskum sifjarétti eiga einstaklingar val um mismunandi sambúðarform. Stendur 

valið fyrst og fremst á milli þess að stofna til óvígðrar sambúðar eða ganga í hjúskap með þeirri 

réttarvernd sem fylgir honum.9 Löggjafinn gerir skýran greinarmun á hjúskap og óvígðri 

sambúð sem fjallað verður um hér á eftir. Hvort tveggja er þó talið til viðurkenndra 

sambúðarforma hér á landi.10 

 

2.2.1 Hjúskapur sem sambúðarform 

Í aldanna rás hefur löggjafinn lagt höfuðáherslu á lagasetningu um hjónabandið.11 Um hjúskap 

gilda nú hjúskaparlög nr. 31/1993 með áorðnum breytingum (hjúskaparlög), sem tóku gildi 1. 

júlí 1993.12 Engin heildarlög hafa verið sett hér á landi um óvígða sambúð.13  

 

Hjúskaparlög voru byggð á norrænni samvinnu á sviði sifjalaga sem hafði það að markmiði að 

samræma lagaframkvæmd um hjúskaparrétt. Með frumvarpi því sem varð að hjúskaparlögum 

voru eldri lög um stofnun og slit hjúskapar nr. 60/1972, sem og lög um réttindi og skyldur 

hjóna nr. 20/1923 felld í ein lög að tillögu sifjalaganefndar. Talið var að með því móti fengist 

gleggri yfirsýn yfir löggjöf á þessu sviði og frá lagatæknilegu sjónarmiði væri ýmislegt unnið 

við þetta.14 Í hjúskaparlögum er fjallað um stofnun, slit og helstu réttaráhrif hjúskapar, svo sem 

réttindi og fjármál, bæði meðan hjúskapur varir og við skilnað. Í I. kafla hjúskaparlaga er fjallað 

um ýmis grunnatriði sem varða réttindi og skyldur hjóna sem binda hendur þeirra á ýmsum 

                                                        
5 Hugtakið fjölskylda er ekki skýrt í lögum um námsstyrki nr. 79/2003 en í IV. kafla í frumvarpi því sem varð að 
lögunum er hugtakið skýrt með eftirfarandi hætti: „Með hugtakinu „fjölskylda“ er átt við foreldra nemanda, nánar 
tiltekið kynforeldra, kjörforeldra, fósturforeldra og stjúpforeldra, svo og ömmur og afa nemandans; maka 
samkvæmt hjúskap aðila eða maka samkvæmt staðfestri samvist; sambúðaraðila í óvígðri sambúð og svo börn 
nemanda, þ.m.t kynbörn, kjörbörn, stjúpbörn eða fósturbörn.“  
6 Hrefna Friðriksdóttir, „Munur á hjúskap og óvígðri sambúð” (2012) 65(2) Úlfljótur, 149, 153. 
7 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 629 – 446. mál, kafli IV.  
8 Hrefna Friðriksdóttir (n. 6) 
9 Steinunn Guðbjartsdóttir, „Óvígð sambúð” í Þórhildur Líndal (ritstj.), Heiðursrit: Ármann Snævarr 1919-2010 
(Bókaútgáfan Codex 2010) 427. 
10 Hrefna Friðriksdóttir (n. 6) 
11 Ármann Snævarr (n. 2) 375. 
12 Um hjúskap gilda ennfremur: Reglugerð um stjórnsýslumeðferð hjúskaparmála nr. 230/1992, reglugerð um 
vistun allsherjarskrár kaupmála nr. 1126/2006 og reglugerð um könnun hjónavígsluskilyrða nr. 55/2013. 
13 Hrefna Friðriksdóttir (n. 3) 443. 
14 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 369 – 273. mál, athugasemdir við endurskoðun laga, mgr. 1. 
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sviðum. Er þar lögð rík áhersla á samábyrgð hjóna á efnahag og afkomu auk framfærslu barna 

og samheldni innan fjölskyldunnar.15 Hjúskapur teygir jafnframt anga sína á önnur réttarsvið 

og hefur umtalsverð réttaráhrif svo sem á sviði skattaréttar sem vikið verður að hér á eftir. 

Hugtakið hjúskapur er þó hvergi skilgreint í íslenskum lögum. Með hliðsjón af framansögðu 

og ákvæðum 1., 24. og 25. gr. hjúskaparlaga er hins vegar nærtækt að lýsa hjúskap sem 

lífssambandi „tveggja einstaklinga sem stofnað er til með formlegum yfirlýsingum fyrir 

löggiltum vígslumanni og sem hann staðfestir með formlegum hætti.”16 

 

2.2.2 Óvígð sambúð sem sambúðarform 

Óvígð sambúð hefur færst mikið í vöxt hér á landi á liðnum áratugum.17 Sama gildir á öðrum 

Norðurlöndum og víðar í hinum vestræna heimi.18 Margir hafna hefðbundnu hjúskaparformi, 

kjósa fremur frjálsara sambúðarform og telja að þeir geti fremur ráðið persónulegum högum 

sínum í óvígðri sambúð.19 Líkt og að framan greinir gilda engin heildarlög um óvígða sambúð 

hér á landi. Í 1. gr. hjúskaparlaga er sérstaklega áréttað að lögin taki ekki til óvígðrar sambúðar. 

Stefnuviðmið síðustu áratuga hafa þó ótvírætt verið í þá átt að leggja óvígða sambúð án vígslu 

í auknum mæli til jafns við hjúskap í einstökum lagasamböndum einkum ef aðilar eiga barn 

saman.20 Í sérstökum tilvikum og á vissum réttarsviðum er óvígð sambúð þannig lögð að jöfnu 

við hjúskap. Á þetta fyrst og fremst um regluverk á sviði opinbers réttar þar sem reynir á 

félagsleg málefni svo sem þegar stjórnvöld útdeila félagslegum réttindum. Af handahófi má 

nefna skattarétt, almannatryggingar og félagslega aðstoð.21 Skyldur hafa þó ekki verið tengdar 

óvígðri sambúð með hliðstæðum hætti og við hjúskap. Sem dæmi má nefna að sambúðarfólk 

ber ekki sjálfkrafa ábyrgð á opinberum gjöldum hvors annars. Ábyrgð á framfærslu 

fjölskyldunnar og gagnkvæm framfærsluskylda sambúðarfólks er heldur ekki fyrir hendi á 

meðan sambúð stendur.22 Á móti kemur að sambúðarfólk nýtur ekki ýmissa réttinda, svo sem 

gagnkvæms erfðaréttar nema erfðakrá sé fyrir hendi og hlutdeildar eftir helmingaskiptareglu 

við fjárskipti23 nema dómstóll komist að þeirri niðurstöðu að henni skuli beita. Þýðingarmikið 

er að fólk geri sér grein fyrir þeim lagalega mun sem er á hjónbandi og óvígðri sambúð. Verður 

því stiklað á stóru varðandi helstu atriði í þessu sambandi. 

                                                        
15 Ármann Snævarr (n. 2) 317. 
16 Hrefna Friðriksdóttir (n. 3) 425. 
17 sama heimild 443. 
18 Hrefna Friðriksdóttir (n. 6) 153. 
19 Guðrún Erlendsdóttir, Óvígð sambúð: Samanburður á reglum um hjúskap og óvígða sambúð (Hið íslenska 
bókmenntafélag 1988) 14. 
20 Hrefna Friðriksdóttir (n. 3) 444. 
21 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 935 – 88. mál, kafli 1.1, mgr. 4. 
22 Hrefna Friðriksdóttir (n. 3) 444. 
23 Guðrún Erlendsdóttir, „Réttarreglur um stöðu langlífari maka eða sambýlismanns við búskipti“ (1986) 36 
Tímarit lögfræðinga 223, 236. 
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2.3 Munur á óvígðri sambúð og hjúskap 

Eins og áður er vikið að er sérstaklega tilgreint í 1. gr. hjúskaparlaga að lögin gildi ekki um 

óvígða sambúð. Þótt stefnuviðmið síðustu ára hafi ótvírætt verið í þá átt að leggja óvígða 

sambúð í auknum mæli til jafns við hjúskap í einstökum lagasamböndum er enn verulegur 

munur á réttarstöðu fólks í hjónabandi annars vegar og óvígðri sambúð hins vegar.  

 

Í fyrsta lagi gildir reglan um helmingaskipti eigna almennt ekki í óvígðri sambúð.24 

Meginreglan við fjárskipti milli hjóna er á hinn bóginn hin svonefnda helmingaskiptaregla sem 

á sér lagastoð í 6. og 103. gr. hjúskaparlaga. Reglan er rótgróin í norrænum hjúskaparrétti. 

Markmið hennar er að veita hvorum maka um sig hlutdeild í eignum hins og stuðla að jafnstöðu 

hjóna við hjúskaparlok.25 Í ákvæðunum er mörkuð sú mikilvæga meginregla að við skilnað og 

andlát skuli haga fjárskiptum svo að skírri hjúskapareign hvors um sig verði skipt til helminga 

nema annað leiði af ákvæðum laga. Auk helmingaskiptareglunnar eru í hjúskaparlögum ýmis 

konar reglur um fjárskipti hjóna, þar á meðal reglur um frávik frá helmingaskiptareglunni og 

svonefndar endurgjaldskröfur. Um það er nánar fjallað í XIV. kafla laganna og geta verðmæti 

verið undanþegin skiptum, svo sem séreignir, sbr. 99. gr. hjúskaparlaga. Í óvígðri sambúð gildir 

aftur á móti sú meginregla að hvor aðili heldur þeim eignum sem hann átti við upphaf sambúðar 

og því sem hann eignast á meðan á sambúð stóð.26 Sú meginregla er hins vegar ekki fortakslaus 

eins og fjallað verður um hér á eftir.  

 

Í öðru lagi er gagnkvæmur erfðaréttur milli hjóna samkvæmt 1. gr. erfðalaga nr. 8/1962 

(erfðalög) en þar segir að hvort hjóna sé lögerfingi hins. Enginn erfðaréttur er á hinn bóginn 

milli fólks í óvígðri sambúð.27 Af því leiðir að sambúðarfólk verður að gera með sér 

gagnkvæma erfðaskrá í því skyni að arfleiða hvort annað að eignum sínum.28 Við gerð 

erfðaskrár milli sambúðarfólks þarf hins vegar að huga að réttindum skylduerfingja séu þeir til 

staðar. Í þeim tilvikum er arfleiðanda óheimilt að ráðstafa meira en 1/3 hluta eigna sinna með 

erfðaskrá, sbr. 35. gr. erfðalaga.  

 

Í þriðja lagi getur eftirlifandi maki sem var í hjúskap sótt um leyfi til setu í óskiptu búi að 

uppfylltum tilteknum skilyrðum.29 Hjón eiga því að jafnaði rétt á setu í óskiptu búi með 

                                                        
24 Steinunn Guðbjartsdóttir (n. 9) 430. 
25 Alþt. (n. 14) athugasemdir við 103. gr. og XIV. kafla. 
26 Steinunn Guðbjartsdóttir (n. 9) 430. 
27 sama heimild. 
28 Páll Sigurðsson, Erfðaréttur: Yfirlit um meginefni erfðareglna (Háskólaútgáfan Reykjavík 1998) 293. 
29 sama heimild 139. 
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sameiginlegum niðjum sínum samkvæmt heimild í 7. gr. erfðalaga. Felur það í sér að eignum 

og skuldum hins látna verður ekki skipt milli erfingja heldur tekur eftirlifandi maki við þeim 

og ber ábyrgð á þeim eins og um hans eigin eignir og skuldir væri að ræða, sbr. 12. gr. erfðalaga. 

Þetta á ekki við hafi hinn látni mælt svo fyrir í erfðaskrá að skipti skuli fara fram, sbr. 7. gr. 

erfðalaga. Óvígð sambúð skapar á hinn bóginn ekki rétt til setu í óskiptu búi, hvorki á 

grundvelli erfðalaga né samnings milli sambúðarfólks.30  

 

Í fjórða lagi er gagnkvæm framfærsluskylda hjá hjónum bæði í hjónabandinu á meðan það varir 

og eftir samvistarslit allt fram að lögskilnaði, sbr. 46. og 50. gr. hjúskaparlaga. Til framfærslu 

telst það sem með sanngirni verður krafist til sameiginlegs heimilishalds og annarra 

sameiginlegra þarfa, uppeldis og menntunar barna og sérþarfa hvors hjóna. Við skilnað hjóna 

þarf að taka afstöðu til þess hvort skylt sé að greiða framfærslueyri eftir samvistarslit og lífeyri 

eftir að leyfi er veitt til skilnaðar að borði og sæng. Engin gagnkvæm framfærsluskylda er hins 

vegar hjá fólki í óvígðri sambúð, hvorki á sambúðartíma né eftir að sambúð er slitið.31 Á hinn 

bóginn er talið að á hvoru þeirra hvílir almennt skylda til vissra framlaga vegna stofnunar 

heimilis og heimilisrekstrar þótt slíkt fari ávallt eftir aðstæðum þeirra og fjármálum.32  

 

Í fimmta lagi gilda reglur um takmarkað forræði eigna, sem hugsaðar eru fyrir heimili 

fjölskyldunnar, ekki í óvígðri sambúð eins og í hjúskap.33 Eftir skýlausu ákvæði 1. mgr. 60. gr. 

hjúskaparlaga er öðru hjóna óheimilt án skriflegs samþykkis hins að afhenda eða veðsetja 

fasteign sína, þar á meðal sumarbústað, leigja hana eða byggja, ef hún er ætluð til bústaðar fyrir 

fjölskylduna. Öðru hjóna er jafnframt óheimilt án skriflega samþykkis hins að afhenda, 

veðsetja eða leigja innbú á sameiginlegu heimili þeirra eða annað lausafé sem ætlað er til 

persónulegra nota fyrir hinn makann eða börn þeirra eða fyrir sameiginlegan atvinnurekstur 

þeirra, sbr. 61. gr. hjúskaparlaga. Ef óskað er þinglýsingar á löggerningum eða 

viðskiptabréfum, svo sem veðskuldabréfum, er greinir í 60. gr. hjúskaparlaga verður skjalið að 

geyma yfirlýsingu um hvort útgefandi þess sé í hjúskap og hvort um fasteign sé að ræða sem 

um getur í ákvæðinu, sbr. 64. gr. sömu laga. Ef annað hjóna gerir samning án samþykkis hins 

þar sem þessa var þörf þá getur hitt fengið samningnum hrundið með dómi að nánari skilyrðum 

                                                        
30 sama heimild 143. 
31 Steinunn Guðbjartsdóttir (n. 9) 430-431. 
32 Ármann Snævarr (n. 2) 926. 
33 Steinunn Guðbjartsdóttir (n. 9) 431. 
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uppfylltum, sbr. 65. hjúskaparlaga.34 Engum sambærilegum reglum er til að dreifa í óvígðri 

sambúð.35 

 

Samkvæmt framansögðu er ljóst að grundvallarmunur er á réttarstöðu fólks í óvígðri sambúð 

og hjúskap. Í íslenskum rétti hefur ekki þótt ástæða til að ganga lengra í þessum efnum. Rök 

fyrir því hafa fyrst og fremst verið tvenns konar. Annars vegar að marka hjónabandinu skýrari 

stöðu í lagalegu tilliti og að nokkru leyti hvetja til hjúskaparstofnunar. Hins vegar hefur verið 

lögð áhersla á að munur á réttarstöðu fólks í mismunandi fjölskyldugerðum sé eðlilegur í ljósi 

þess að fólk eigi val um hvernig það vilji haga lífssambandi sínu.36 Forsenda þess hlýtur þó að 

vera sú að fólk geri sér grein fyrir þeim mun sem er á þessum lífsformum. Nokkuð hefur hins 

vegar borið á að svo sé ekki sem vikið verður að hér að neðan. 

 

3 Óvígð sambúð  

3.1 Almennt 

Þrátt fyrir að óvígð sambúð hafi notið vaxandi viðurkenningar í íslensku samfélagi virðist hafa 

verið meðvituð stefna að setja ekki heildarlög um óvígða sambúð.37 Þess í stað hefur löggjafinn 

búið svo um hnútana að sérstök lagaákvæði eru á víð og dreif í lögum á afmörkuðum 

réttarsviðum þar sem sett eru ákveðin skilyrði fyrir því að sambúðarfólk njóti réttinda eða beri 

vissar skyldur.38 Löggjafinn gerir því ráð fyrir og viðurkennir tilvist óvígðrar sambúðar að því 

marki sem fjallað er um hana í sérlögum. Þetta skapar ákveðna réttaróvissu í íslenskum rétti 

um réttarstöðu sambúðarfólks. Svo virðist sem fólk geri sér ekki grein fyrir þeirri lagalegu 

stöðu sem óvígðri sambúð fylgir. Sumir eru í þeirri trú að réttaráhrif óvígðrar sambúðar séu 

hinu sömu og hjúskapar og telja að sambúðarfólk öðlist sjálfkrafa sömu réttindi og hjón við 

ákveðnar aðstæður.39 Í grundvallaratriðum er það rangt40 þrátt fyrir að löggjafinn hafi að 

undanförnu lagt óvígða sambúð að jöfnu við hjúskap undir vissum aðstæðum.41 

 

                                                        
34 Þorgeir Örlygsson, Veðréttur (Bókaútgáfa Orators 2002) 128. 
35 Steinunn Guðbjartsdóttir (n. 9) 431. 
36 Alþt. (n. 21) kafli 1.1, mgr. 5. 
37 sama heimild. 
38 Ármann Snævarr (n. 2) 908. 
39 Hrefna Friðriksdóttir (n. 6) 149 og 152. 
40 Sigríður Logadóttir, Lög á bók: Yfirlitsrit um lögfræði (Mál og menning 2016) 581. 
41 Alþt. (n. 21) 
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3.2 Hugtakið óvígð sambúð 

Svohljóðandi er skilgreining á óvígðri sambúð samkvæmt lögfræðiorðabók: „Það að karl og 

kona búa saman eins og hjón en eru ekki í hjúskap.“42 Þrátt fyrir að ekki verði bornar brigður 

á réttmæti þessarar skilgreiningar þá lætur hún liggja á milli hluta að varpa ljósi á þá réttarþróun 

sem hefur orðið í íslenskum rétti.  

 

Hinn 27. júní 2006 tóku gildi lög um breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu 

samkynhneigðra nr. 65/2006. Meginmarkmið laganna var að tryggja réttarstöðu 

samkynhneigðra í óvígðri sambúð.43 Það þótti óeðlilegt að samkynhneigð pör ættu þess kost 

að staðfesta samvist sína með lögum nr. 87/1996 með tilheyrandi réttaráhrifum en ættu ekki 

kost á því að velja sambúðarform sem almennt fylgdu takmarkaðri réttaráhrif. Með lögunum 

var gerð sú breyting að heimila tveimur einstaklingum óháð kyni að stofna til óvígðrar 

sambúðar með því að skrá sambúð sína í þjóðskrá. Til þess að ná því markmiði var þágildandi 

lögum um lögheimili nr. 21/1990 breytt þannig að tveir einstaklingar gætu fengið sambúð sína 

skráða á sameiginlegu lögheimili að uppfylltum hjónavígsluskilyrðum hjúskaparlaga 

samkvæmt II. kafla laganna, sbr. 7.-12. gr. þeirra. Í greinargerð með því frumvarpi sem varð 

að lögum nr. 65/2006 kemur fram að ætlun löggjafans hafi verið að taka af öll tvímæli um að 

einstaklingar af sama kyni gætu stofnað til óvígðrar sambúðar.44  

 

Samkvæmt þessu má því segja að óvígð sambúð sé samband milli tveggja einstaklinga af 

gagnstæðu eða sama kyni sem búa saman sem hjón, halda sameiginlegt heimili og hafa vissa 

fjárhagslega samstöðu án þess að hafa gengið í hjúskap.45 Utan þessarar skilgreiningar fellur 

því eðli málsins samkvæmt sambúð barns við annan einstakling, systkinasambúð46 og sambúð 

tveggja einstaklinga inni á heimili foreldra annars þeirra.47 

 

3.3 Óvígð sambúð í lagalegu tilliti 

Hugtakið óvígð sambúð er hvergi skilgreint í íslenskri löggjöf en í réttarframkvæmd hafa 

mótast ákveðnar lágmarkskröfur til sambúðar svo hún hafi réttaráhrif. Hafa verið lögfest 

allnokkur ákvæði sem veita fólki ákveðin réttindi eða leggja tilteknar skyldur á sambúðarfólk.48 

Sem dæmi má nefna lagaákvæði sem varða eingöngu óvígða sambúð, ákvæði þar sem óvígð 

                                                        
42 Páll Sigurðsson, Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfan Codex 2008) 322. 
43 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 374 – 340. mál, athugasemdir við lagafrumvarp.  
44 sama heimild, athugasemdir við réttarstöðu samkynhneigðra í sambúð. 
45 Steinunn Guðbjartsdóttir (n. 9) 427. 
46 Ármann Snævarr (n. 2) 927. 
47 Hrd. 24. febrúar 1994 í máli nr. 461/1991, kafli II. 
48 Hrefna Friðriksdóttir (n. 6) 154. 
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sambúð er lögð að jöfnu við hjúskap og ákvæði sem beinlínis undanskilja óvígða sambúð 

sérstaklega í umræddri lagasetningu, til dæmis 1. gr. hjúskaparlaga. Er þýðingarmikið að skoða 

í hverju einstöku tilviki hvort sambúð uppfylli þau skilyrði sem bundin eru í viðkomandi 

lögum. Í eftirfarandi umfjöllun verða nokkur ákvæði rakin í dæmaskyni.  

 

3.4 Skilyrði þess að óvígð sambúð hafi réttaráhrif að lögum 

3.4.1 Barnalög nr. 76/2003 

Af dæmum um að óvígð sambúð sé lögð að jöfnu við hjúskap má nefna 2. gr. barnalaga nr. 

76/2003 (barnalög) sem tóku gildi 1. nóvember 2003. Þar er að finna sérstakar feðrunarreglur 

sem gilda sjálfkrafa um börn hjóna og foreldra sem eru í sambúð sem skráð hefur verið í 

þjóðskrá.49 Í 1. mgr. 2. gr. barnalaga kemur fram sú grundvallarregla að eiginmaður móður 

teljist faðir barns hennar ef það er alið í hjúskap þeirra. Sama gildir ef móðir barns og maður 

sem hún lýsir föður þess hafa skráð sambúð sína í þjóðskrá við fæðingu þess, sbr. 3. mgr. 2. 

gr. sömu laga. Eru þannig tekin af öll tvímæli um að það er sá maður sem er í skráðri sambúð 

með móður þegar barnið fæðist sem telst sjálfkrafa faðir þess.50 Hins vegar telst 

sambúðarmaður móður ekki sjálfkrafa faðir barns nema þau hafi skráð sambúð sína í þjóðskrá. 

Þá er skilyrði að sambúðarfólk hafi sama lögheimili og uppfylli hjónavígsluskilyrði 

hjúskaparlaga, sbr. 3. mgr. 5. gr. laga um lögheimili og aðsetur nr. 80/2018 (lögheimilislög). 

Af öðrum dæmum um að skráð sambúð sé lögð að jöfnu við hjúskap má nefna 29. gr. barnalaga 

um að foreldrar barns sem eru í hjúskap eða í skráðri sambúð fara bæði sjálfkrafa með forsjá 

barnsins. Sama gildir eftir skilnað eða slit skráðrar sambúðar nema annað sé beinlínis ákveðið, 

sbr. 31. gr. barnalaga. Loks gilda svipaðar reglur í barnarétti um framfærslu barna óháð því 

hvort foreldrar eru í hjúskap eða óvígðri sambúð, sbr. 2. mgr. 53. gr. barnalaga. 

 

3.4.2 Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 

Samkvæmt 3. mgr. 62. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 (tekjuskattslög) eiga einstaklingar í 

óvígðri sambúð rétt á að vera skattlagðir sem hjón enda óski þeir þess báðir skriflega við 

skattyfirvöld. Með óvígðri sambúð í skilningi ákvæðisins er átt við sambúð tveggja 

einstaklinga sem skráð er eða skrá má í þjóðskrá samkvæmt 3. mgr. 5. gr. lögheimilislaga enda 

eigi sambúðarfólk barn saman eða von á barni saman eða hafi verið í samvistum í samfellt eitt 

ár hið skemmsta. Um beitingu reglu 3. mgr. 62. gr. tekjuskattslaga er rétt að árétta að ekki er 

hægt að fá sambúðina skráða í þjóðskrá nema sambúðarfólk hafi sama lögheimili og uppfylli 

                                                        
49 Hrefna Friðriksdóttir (n. 3) 448. 
50 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 181 – 180. mál, athugasemdir við 2. gr., mgr. 1. 
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hjónavígsluskilyrði hjúskaparlaga. Af orðalagi 3. mgr. 62. gr. tekjuskattslaga er ljóst að um 

heimildarákvæði er að ræða sem hefur þau réttaráhrif að sambúðarfólk beri óskipta 

sjálfskuldarábyrgð á sköttum hvors annars eins og hjón, sbr. 1. mgr. 116. gr. tekjuskattslaga. Í 

henni felst að innheimtumanni ríkissjóðs er heimilt að krefja annan sambúðarmaka um fullar 

efndir án þess að honum sé skylt að ganga að hinum fyrst. Ennfremur stendur lagaheimild til 

að krefjast fjárnáms fyrir vangoldnum sköttum án undangengins dóms eða réttarsáttar með stoð 

í 9. tl. 1. mgr. 1. gr. laga um aðför nr. 90/1989, sbr. Hrd. 28. ágúst 2017 í máli nr. 426/2017. Í 

dóminum var talið að K og M hefðu verið samsköttuð á tilteknu tímabili að eigin ósk. Þau bæru 

því óskipta ábyrgð á greiðslu skatta sem á þau hefðu verið lagðir og gæti innheimtumaður 

ríkissjóðs gengið að hvoru um sig til greiðslu á sköttum þeirra beggja á grundvelli 1. mgr. 116. 

gr. tekjuskattslaga, sbr. 9. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989. Ólíkt framansögðu gilda um 

barnabætur samkvæmt tekjuskattslögum sjálfkrafa sömu lagareglur um hjón og sambúðarfólk, 

sbr. 1. mgr. 68. gr. laganna.  

 

3.4.3 Lög um almannatryggingar nr. 100/2007 

Einnig eru dæmi um að sameiginlegt lögheimili eða sambúð eftir öðrum ótvíræðum gögnum 

sé lagt að jöfnu við skráningu sambúðar í þjóðskrá. Í þessu sambandi má benda á að samkvæmt 

1. mgr. 49. gr. laga um almannatryggingar nr. 100/2007 njóta einstaklingar sem eru í óvígðri 

sambúð sömu réttinda til bóta og hjón. Í lögunum er miðað við sambúð tveggja einstaklinga 

sem skráð er í þjóðskrá enda eigi þeir barn saman, eiga von á barni saman eða hafi verið í 

sambúð samfleytt lengur en eitt ár, sbr. 7. tl. 2. gr. sömu laga. Í 2. mgr. 49. gr. laganna er hins 

vegar gengið út frá því að sameiginlegt lögheimili eða sambúð eftir öðrum ótvíræðum gögnum 

og sem varað hefur lengur en eitt ár jafngildi skráningu í þjóðskrá. Þannig er skilyrði að 

sambúðin hafi staðið í eitt ár hið skemmsta nema þegar sameiginlegu barni er til að dreifa eða 

þegar aðilar eiga von er á barni líkt og leiðir beinlínis af orðalagi 7. tl. 2. gr. laganna. Að 

síðastgreindu skilyrði uppfylltu má þannig víkja frá áskilnaði ákvæðisins um tímalengd 

sambúðar. 

 

3.4.4 Lög um skyldutryggingu lífeyrissréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 

Ennfremur er nokkuð algengt skilyrði til viðbótar við skráningu, svo sambúð hafi réttaráhrif 

samkvæmt framansögðu, að einstaklingar eigi barn saman eða eigi von á barni. Ef þessi 

hlutlægu skilyrði eru ekki fyrir hendi þá hefur óvígð sambúð ekki réttaráhrif nema þegar 
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sambúðin hefur varað í tiltekinn tíma.51 Sem dæmi má nefna lög um skyldutryggingu 

lífeyrissréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 en þar er gerð krafa um að sambúð hafi 

varað samfleytt í að minnsta kosti tvö ár, sbr. 3. mgr. 16. gr. laganna. Í ákvæðinu, eins og því 

var breytt með lögum nr. 65/2010, er fjallað um rétt eftirlifandi sambúðarmaka til lífeyris og 

skilyrði fyrir greiðslu hans. Segir þar að maki teljist vera sá eða sú sem við andlátið var í 

hjúskap eða óvígðri sambúð með sjóðfélaga enda hafi fjárfélagi ekki verið slitið fyrir andlát 

sjóðfélagans. Segir síðan að með óvígðri sambúð sé átt við sambúð tveggja einstaklinga sem 

eiga sameiginlegt lögheimili, eru samvistum, eiga barn saman eða konan er þunguð eða 

sambúðin hefur varað í að minnsta kosti tvö ár. Rétt er að geta þess að réttur til makalífeyris 

fellur niður ef makinn gengur í hjónaband á ný eða stofnar til sambúðar sem jafna má til 

hjúskapar, sbr. 3. mgr. 16. gr. laganna. Um beitingu ákvæðisins má einkum nefna Hrd. 2. 

október 1997 í máli nr. 440/1996. Þar þótti sannað að eftirlifandi maki hefði stofnað til 

sambúðar á ný fljótlega eftir andlát fyrri maka sem var sjóðfélagi í lífeyrissjóði. Var því litið 

svo á að réttur makans til greiðslu lífeyris úr sjóðnum væri fallinn niður. Að öðru leyti vísast 

til umfjöllunar um dóminn í kafla 3.5.2 hér að neðan. 

 

3.4.5 Lög um ættleiðingar nr. 130/1999 

Kröfur um tímalengd sambúðar má einnig finna í öðrum lögum sem víkja nokkuð frá 

hefðbundnum áskilnaði um eins eða tveggja ára samfelldan sambúðartíma. Af handahófi má 

nefna lög um ættleiðingar nr. 130/1999. Í 1. mgr. 2. gr. laganna er gerð krafa um að sambúð 

hafi staðið samfleytt í að minnsta kosti fimm ár til þess að fá leyfi til að ættleiða barn. Um þessi 

mál er eðli málsins samkvæmt ekki skilyrði að aðilar eigi barn saman eða eiga von á barni 

heldur er gerð sú krafa að sambúð hafi varað í fimm ár, sé skráð í þjóðskrá eða hana megi að 

öðru leyti ráða af ótvíræðum gögnum, sbr. 5. mgr. 2. gr. laganna. 

 

3.4.6 Lög um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 20/1991 

Í lögum um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 20/1991 er gerð krafa um tveggja ára sambúðartíma 

svo sambúðarfólki sé heimilt að krefjast opinberra skipta til fjárslita vegna slita á óvígðri 

sambúð á grundvelli laganna. Hér á eftir verður ítarlega farið yfir þau skilyrði sem þar koma 

fram enda koma lögin einatt til skoðunar við opinber skipti til fjárslita milli aðila við 

sambúðarslit. 

 

                                                        
51 Hrefna Friðriksdóttir, „Sifja- og erfðaréttur“ í Róbert R. Spanó (ritstj.), Um lög og rétt: Helstu greinar íslenskrar 
lögfræði (Bókaútgáfan Codex 2. útg. 2009) 465. 
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3.4.7 Nokkur önnur ákvæði 

Af öðrum dæmum um að óvígð sambúð sé lögð að jöfnu við hjúskap má nefna 2. gr. laga um 

félagslega aðstoð nr. 99/2007. Ákvæðið kveður á um að skrái viðtakandi mæðra- eða 

feðralauna sig í óvígða sambúð eða gangi í hjúskap falli launin strax niður. Í 12. og 13. gr. laga 

um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987 er fjallað um rétt sambúðaraðila í óvígðri sambúð 

til samnýtingar persónuafsláttar. Jafnframt má benda á að samkvæmt 104. gr. laga um 

hlutafélög nr. 2/1995, sem er hliðstæð 79. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994, gilda sömu 

takmarkanir gagnvart lánveitingum félaga hvort heldur um er að ræða lán til maka eða 

sambúðaraðila hlutahafa, stjórnarmanns eða framkvæmdastjóra félags. 

 

3.4.8 Samantekt 

Samkvæmt framansögðu er ljóst að ýmis skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo óvígð sambúð hafi 

réttaráhrif að lögum. Í sumum tilvikum er það skilyrði réttaráhrifa að sambúð sé skráð í 

þjóðskrá en einnig eru dæmi um að sameiginlegt lögheimili eða sambúð eftir öðrum ótvíræðum 

gögnum sé lagt að jöfnu við skráningu í þjóðskrá. Þá er oft gerð krafa um að sambúð hafi varað 

í ákveðinn lágmarkstíma sem er mislangur eftir því hvaða löggjöf á í hlut. Er þetta nauðsynlegt 

skilyrði enda veitir tímalengd ákveðnar vísbendingar um festu í sambúðinni sem um leið dregur 

úr málamyndasambúð.52 Þar af leiðandi dugar ekki að „tjalda til einnar nætur“53 ef svo má að 

orði komast. Ennfremur er litið til þess hvort aðilar eiga barn saman eða eiga von á barni. Ljóst 

er að hér er til að dreifa hlutlægu atriði sem leiðir til þess að að því uppfylltu verða ákveðin 

réttaráhrif virk óháð því hvort skilyrði um tímalengd sambúðar séu uppfyllt.  

 

Hugtakið óvígð sambúð er því breytilegt og er þýðingarmikið sem endranær að skoða skilyrðin 

í hverju einstöku tilviki. Framangreind upptalning segir þó ekki alla söguna um réttarstöðu 

fólks í óvígðri sambúð því einnig koma til álita úrlausnir dómstóla um fjárhagsmálefni 

sambúðarfólks. Þeim verða gerð ítarleg skil hér á eftir í kafla 6. 

 

3.5 Stofnun og slit óvígðrar sambúðar 

3.5.1 Almennt 

Þar sem engin heildstæð lög gilda um óvígða sambúð gilda engar sérstakar reglur um stofnun 

þessa sambúðarforms.54 Sama gildir um slit óvígðrar sambúðar.55 Líkt og að framan greinir er 

                                                        
52 Ármann Snævarr (n. 2) 908. 
53 sama heimild 919. 
54 Hrefna Friðriksdóttir (n. 3) 443. 
55 sama heimild 446. 
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eingöngu að finna ýmis ákvæði í lögum sem fjalla með einum eða öðrum hætti um þetta 

sambúðarform. Rétt er að geta þess að framansögð ákvæði fjalla þó ekki beint um stofnun 

sambúðarinnar heldur aðeins hvaða skilyrði hún þarf að uppfylla svo hún hafi réttaráhrif að 

lögum.56 Um stofnun sambúðar fer eftir öðrum sjónarmiðum en um þau gilda almennar reglur 

og sönnunargögn.57 Þar sem sambúð byggist ekki á formbundnum samningi eins og hjúskapur 

hefur reynst snúið að sanna hvort og þá hvenær til sambúðar hafi stofnast einkum ef hún er 

óskráð.58 Af dómum má ráða að stofnun sambúðar ræðst af atvikum og er oft miðað við eitthvað 

hlutlægt.59 Ýmis réttaráhrif tengjast stofnun og lengd sambúðar og getur tímamarkið skipt 

sköpum. Best fer á því að skýra þetta nánar með vísan til nokkurra dóma Hæstaréttar. 

 

3.5.2 Dómaframkvæmd 

Í Hrd. 20. janúar 1994 í máli nr. 15/1994 var ágreiningur hvort stofnast hafi til óvígðrar 

sambúðar og var við úrlausn þess meðal annars litið til framburðar vitna. Í málinu krafðist M 

opinberra skipta til fjárslita milli hans og K. K mótmælti kröfu M og kvaðst aldrei hafa verið í 

sambúð með M þar sem lögheimili þeirra hafi verið á sitthvorum staðnum. Í málinu þótti 

sannað að aðilar hefðu haldið sameiginlegt heimili um átta ára skeið, höfðu fjárhagslega 

samstöðu og voru auk þess með gagnkvæma líftryggingu. Hneig þetta ásamt framburði fjölda 

vitna að þeirri niðurstöðu að aðilarnir voru í óvígðri sambúð um árabil. Til samanburðar má 

benda á Hrd. 24. febrúar 1994 í máli nr. 461/1991. Í málinu deildu aðilar um hvort og þá 

hvenær sambúð hafi stofnast. Af hálfu K var á því byggt að sambúð hennar og M hefði stofnast 

er hún flutti inn á heimili móður M árið 1984. Þá var K aðeins 17 ára gömul og var þar ásamt 

M í fríu fæði og húsnæði. Hæstiréttur taldi að sameiginleg dvöl á heimili móður M yrði ekki 

jafnað til óvígðrar sambúðar enda væri ekki um sameiginlegt heimilishald að ræða.  

 

Í Hrd. 2. október 1997 í máli nr. 440/1996, sem reifaður er að framan reyndi ennfremur á það 

hvort til sambúðar hafi stofnast. Þar hagaði þannig til að eftir andlát M fékk K leyfi til setu í 

óskiptu búi og hóf töku makalífeyris frá L. Síðar hóf hún sambúð með G og sendi þjóðskrá 

tilkynningu þess efnis. L hætti að greiða K makalífeyri samkvæmt reglum sjóðsins um að 

greiðslur makalífeyris falli niður gangi eftirlifandi maki í hjúskap eða taki upp sambúð á ný. K 

og G skráðu sig þá úr sambúð og krafðist K þess aftur að fá greiddan makalífeyri með 

óbreyttum hætti. K studdi mál sitt ýmsum rökum, meðal annars þess efnis að sambúð hennar 

                                                        
56 sama heimild 443. 
57 Ármann Snævarr (n. 2) 193. 
58 Steinunn Guðbjartsdóttir (n. 9) 428. 
59 Hrd. 5. febrúar 2002 í máli nr. 43/2002, kafli V, mgr. 3. 
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og G yrði ekki jafnað til hjúskapar eða óvígðrar sambúðar. Um þá málsástæðu segir í dómi 

Hæstaréttar:  

 
Óvígð sambúð er almennt talin felast í því, að karl og kona flytji saman og fari 
að búa sem hjón væru. Stofnun hennar og slit eru ekki formbundin þannig, að 
opinberan atbeina þurfi til eins og við hjúskap. Hin opinbera skráning óvígðrar 
sambúðar, sem nú er á kostur, hlýtur þó að teljast til meginatriða, þegar huga 
þarf að staðfestingu á tilvist hennar. Gagnkvæmar viljayfirlýsingar 
sambýlisfólks um skrásetningu eða afskráningu sambúðar sín á milli eru því 
mikilvægar, en geta ekki ráðið úrslitum einar og sér um skilgreininguna á 
sambandi aðila eins og við hjónavígslu og skilnað eða um þýðingu þess í hinum 
ýmsu tilvikum, sem á kann að reyna. 
 
Aðdragandinn að sambandi áfrýjanda [K] og [G] og hið fjárhagslega hagræði, 
sem fólgið var í sölu [K] á húseign sinni og kaupum hennar á eignarhlut í húsi 
hans, mæla því hvorugt í gegn eftir almennum mælikvarða, að tilkynning þeirra 
til Þjóðskrár um óvígða sambúð hafi verið gefin í góðri trú og í samræmi við 
raunverulega hagi þeirra ... . Þegar málsgögn eru virt í heild, verður að telja, að 
[K] hafi ekki sýnt fram á, að skráningin á óvígðri sambúð hennar og [G] hafi 
verið röng að efni. Jafnframt hafi hún ekki sýnt fram á, að meta megi ósk þeirra 
um afskráningu sem ótvírætt merki þess, að um sambúð sé ekki að ræða, meðal 
annars þegar litið er til yfirlýsinga þeirra beggja um óbreytta sambýlishætti. 
Enn fremur benda gögnin til þess, að með þeim hafi tekist fjárhagsleg samstaða 
í mikilvægum mæli, þótt fé þeirra hafi ekki runnið saman, þannig, að þau njóti 
stuðnings hvort af öðru. Má fallast á niðurstöðu héraðsdóms um þetta atriði. 
Jafnframt er eðlilegt að horfa til þess, að sambandið hafði varað fast að tveimur 
árum, þegar greiðslur til [K] voru stöðvaðar, en stefndi [L] hefur fallið frá kröfu 
um endurgreiðslu lífeyris fram að þeim tíma. 

 
Af þessum dómi er ljóst að skráning í þjóðskrá telst örugg heimild við mat á tilvist og stofnun 

sambúðar. Þar sem K og G höfðu stofnað til óvígðrar sambúðar var kröfum K á hendur L 

hafnað og réttur K til greiðslu makalífeyris fallinn niður. 

 

Að sama skapi þykir tilkynning um slit sambúðar til þjóðskrá örugg heimild um hvenær 

sambúð telst vera lokið, sbr. Hrd. 15. mars 2018 í máli nr. 217/2017. Málið varðaði kröfu M 

um greiðslu fjárhæðar úr hendi fyrrum sambýliskonu sinnar K er nam þeim hluta svokallaðrar 

leiðréttingarfjárhæðar sem honum hafði verið ákvörðuð á grundvelli laga um leiðréttingu 

verðtryggða fasteignaveðlána nr. 35/2014. Höfðu aðilarnir verið skráð í sambúð á 

leiðréttingartímabilinu. Þau deildu um það hvort K hefði verið heimilt að samþykkja útreikning 

leiðréttingarfjárhæðarinnar fyrir hönd beggja, en M bar því við að sambúð þeirra hefði í raun 

verið slitið á því tímamarki. Ekki var talið að M hefði sannað að sambúð hans og K hefði verið 

slitið fyrir það tímamark er M tilkynnti sambúðarslit til þjóðskrár. Hefði framkvæmd 

leiðréttingarinnar og ráðstöfun hennar því verið í samræmi við ákvæði fyrrgreindra laga.  



 15 

Sama var upp á teningnum í Hrd. 5. júní 1996 í máli nr. 206/1996 þar sem M og K deildu um 

hvenær sambúð þeirra hófst. K taldi að sambúðin hefði staðið frá árinu 1984 en M taldi hana 

frá 1990. Sambúðin var ekki skráð í þjóðskrá og var lögheimilisskráning á sitthvorum staðnum. 

Engu að síður tókst sönnun um stofnun sambúðar. Í dómi héraðsdóms, sem Hæstiréttur 

staðfesti með vísan til forsendna, réði úrslitum að aðilar höfðu verið sammála um að K hafi 

flutt til M á árinu 1990, og stofnaðist sambúðin á því tímamarki. Í Hrd. 19. október 2006 í máli 

nr. 52/2006 staðfesti Hæstiréttur þessa afstöðu og er nokkuð afgerandi í niðurstöðu sinni. K 

flutti í íbúð M á árinu 1997 en var áfram með lögheimili sitt hjá foreldrum sínum. K flutti 

lögheimili sitt til M árið 2001. Af hálfu M var á því byggt að sambúðin hafi stofnast þegar K 

flutti lögheimili sitt til sín. Um þá málsástæðu segir í dómi Hæstaréttar: „Sambúð málsaðila 

hófst þegar stefnda [K] flutti inn til áfrýjanda [M] og verður því ekki á þetta fallist.“ Komst 

Hæstiréttur þannig að þeirri niðurstöðu að sambúðin hefði stofnast þegar K flutti til M árið 

1997 burtséð frá því hvar lögheimili hennar var skráð á þeim tíma.  

 

Jafnvel þótt sambúð sé ekki skráð eru önnur atriði sem hafa sönnunargildi um hvort og hvenær 

sambúð hefur stofnast, sbr. Hrd. 23. mars 2012 í máli nr. 147/2012.  Í málinu krafðist K þess 

að opinber skipti færu fram til fjárslita á milli hennar og M. Þeim bar ekki saman um hvenær 

sambúðin hófst en hún var hvorki skráð í þjóðskrá né var öðrum gögnum til að dreifa um 

samband þeirra. M byggði á því að samband þeirra hefði stofnast árið 2002 og hafi verið slitrótt 

alla tíð. Taldi M að K hefði leigt af honum fasteign og lagði hann fram húsaleigusamning því 

til staðfestingar. K byggði á því að téður samningur væri aðeins til málamynda til að svíkja út 

bætur frá Tryggingastofnun ríkisins. Í dómi Hæstaréttar kom fram að M hefði ekki krafið K 

um leigugreiðslur samkvæmt samningnum fyrr en eftir sambúðarslit. Benti það eindregið til 

þess K hefði búið í húsinu á grundvelli sambúðar við M og að fullyrðingar K um tilurð 

samningsins væru réttar. Þannig féllst Hæstiréttur á að sambúð þeirra hefði staðið í að minnsta 

kosti tvö ár svo uppfyllt væru skilyrði til fjárslita. 

 

3.5.3 Samantekt 

Stofnun sambúðar virðist aðallega miðast við það tímamark þegar aðilar flytja inn saman og 

halda sameiginlegt heimili óháð lögheimilisskráningu ef hún er önnur á sama tíma. Takist sú 

sönnun ekki eru önnur atriði sem skipta máli. Þótt ekki séu beinlínis gerðar ákveðnar 

formkröfur í þessu sambandi fer að sjálfsögðu ekki á milli mála að skráning í þjóðskrá þykir 

örugg heimild fyrir stofnun óvígðrar sambúðar og slit hennar. Jafnvel þó sambúðin sé ekki 

skráð eru önnur atriði sem hafa vægi, svo sem ýmis skjalleg sönnunargögn, framburður vitna 

og aðila fyrir dómi, svo og hvort sambúðarfólk hafi haft fjárhagslega samstöðu, sem er eitt 
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þeirra meginatriða sem skiptir máli við mat á stofnun óvígðrar sambúðar, sbr. Hrd. 23. mars 

2012 í máli nr. 147/2012.  

 

3.6 Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð 

3.6.1 Almennt 

Óvígð sambúð var lengst af litin hornauga hér á landi enda var hún talin grafa undan gildum 

hjónabandsins.60 Nú á tímum þykir sjálfsagt að fólk hafi um það val hvernig það vilji haga 

nánu lífssambandi sínu með mismunandi sambúðarformum.61 Stendur valið á milli hjúskapar 

og óvígðrar sambúðar svo sem að framan greinir. Á þessu tvennu er hins vegar 

grundvallarmunur að því er varðar réttarstöðu við slit og fjárskipti eins og áður hefur verið 

rakið. 

 

Um réttarstöðu einstaklinga í hjúskap hefur verið sett heildstæð löggjöf, hjúskaparlög, sem 

vikið er að í kafla 2.2.1 að framan. Í 1. gr. laganna er það afmarkað til hverra lögin taka. Þau 

eru einskorðuð við hjúskap tveggja einstaklinga sem hafa verið gefnir saman, sbr. 24. og 25. 

gr. laganna. Lögin kveða á um ýmis réttindi og skyldur aðila og hvernig skuli staðið að 

fjárskiptum við hjúskaparslit.62 Öðru máli gegnir á hinn bóginn um óvígða sambúð enda gilda 

hjúskaparlögin ekki um óvígða sambúð, sbr. 2. ml. 1. gr. laganna sem fyrr segir. Um ákvæðið 

segir í athugasemdum með frumvarpi því er varð að hjúskaparlögum að bæði í norrænni og 

evrópskri sifjalöggjöf hafi þeirri hugmynd verið hafnað að fjalla um þessi sambúðarform 

samfellt í sama lagabálki. Segir einnig að það þyki fara betur á því að löggjöf um óvígða 

sambúð taki mið af hverju einstöku lagasambandi.63 Leiðir af þessu að hver og einn 

sambúðarmaki er meðhöndlaður sem einstaklingur í lagalegu tilliti óháð sambúðinni og fer um 

fjármál þeirra eftir reglum fjármunaréttar.64  

 

3.6.2 Réttarstaða frá einkaréttarlegu sjónarmiði 

Hér að framan í kafla 3.4 var tæpt á þeim skilyrðum og reglum sem gilda um sambúðarfólk. 

Sú upptalning er eingöngu á sviði opinbers réttar þar sem ríkisvaldið útdeilir tilteknum 

réttindum. Réttarstaða sambúðarfólks frá einkaréttarlegu sjónarmiði er á hinn bóginn að 

meginstefnu til ólögfest og öðrum þræði frábrugðin. Í því felst þó ekki að sambúðarfólk búi í 

lagalegu tómarúmi. Þvert á móti hefur réttarstaðan frá einkaréttarlegu sjónarmiði mótast af 

                                                        
60 Hörður Einarsson, „Réttarstaða karls og konu, er búa saman í óvígðri sambúð“ (1970) 23 Úlfljótur 295, 295. 
61 Ármann Snævarr (n. 2) 907. 
62 sama heimild 389. 
63 Alþt. (n. 14) athugasemdir við 1. gr. 
64 Sigríður Logadóttir (n. 40) 581. 
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dómafordæmum auk þess sem hún ræðst af reglum fjármunaréttarins.65 Dómsúrlausnir 

Hæstaréttar eru því mikilvægar réttarheimildir um fjárskipti við slit á óvígðri sambúð. 

 

3.6.3 Fjármál einstaklinga í óvígðri sambúð 

3.6.3.1 Forræði eigna 

Engar sérstakar efnisreglur gilda í lögum um fjármál aðila í óvígðri sambúð.66 Stofnun 

sambúðar hefur þannig engin teljandi áhrif á þær heimildir sem í eignaréttinum felast. Meðan 

óvígð sambúð varir hefur hvor sambúðaraðili fyrir sig ótakmarkaðan ráðstöfunarrétt yfir 

eignum sínum og verðmætum og breytir engu hvort um sé að ræða þá íbúð sem fjölskyldan býr 

í. Reglur hjúskaparlaga um takmarkað forræði eigna gilda þannig ekki um sambúðarfólk með 

sama hætti og um fólk í hjúskap.67 Var nánar vikið að þessu hér að framan í kafla 2.3. 

 

3.6.3.2 Skuldaábyrgðin 

Um skuldaábyrgð gilda almennt sömu reglur um hjón og um sambúðarfólk, þ.e. að hvor aðili 

ber ábyrgð á eigin skuldbindingum en ekki á skuldum maka eða sambúðarmanns.68 Sú 

grundvallarregla er hliðstæð reglu 67. gr. hjúskaparlaga sem gildir um hjón. Þar segir að hvor 

maki ber ábyrgð á þeim skuldbindingum sem hann stofnar til eða á honum hvíla. Gildir þetta 

óháð því hvort til skuldar var stofnað fyrir hjúskap eða síðar. Sameiginleg ábyrgð hjóna á 

greiðslu álagðra skatta gildir ekki sjálfkrafa um sambúðarfólk sem fyrr segir. Úr dómasafni 

Hæstaréttar má benda á athyglisverðan dóm þar sem reyndi á samábyrgð sambúðarfólks á 

greiðslu skatta samkvæmt þágildandi lögum um tekjuskatt og eignarskatt nr. 75/1981. Í Hrd. 

9. desember 1996 í máli nr. 437/1996 var um að ræða par í óvígðri sambúð sem hafði óskað 

samsköttunar. Bú M var tekið til gjaldþrotaskipta og kröfuhafar kröfðust fullnustu í eignum K, 

meðal annars vegna skatta M. K mótmælti aðfarargerðinni en sýslumaður ákvað eigi að síður 

að hún skyldi ná fram að ganga. Í dómi héraðsdóms sagði meðal annars: 
 

Á það þykir bera að fallast með sóknaraðila [K], að ákvæði skattalaga, sem 
íþyngja skattþegnum, beri almennt að túlka þröngt og að þessi almenna 
lögskýringarregla eigi við um ákvæði 1. mgr. 114. gr. laga nr. 75/1981, sem 
hafa þessi einkenni. Hin stranga regla um gagnkvæma greiðslubyrði hjóna er 
íþyngjandi, og henni verður ekki beitt um aðra nema á grundvelli skýrrar og 
ótvíræðrar heimildar í settum lögum. Ekki verður fallist á, að fyrirmæli 1. mgr. 
114. gr. fullnægi þessu skilyrði, að því er varðar ábyrgð sambýlisfólks hvors á 
annars skattskuldum.  
 

                                                        
65 Ármann Snævarr (n. 2) 925. 
66 Hrefna Friðriksdóttir (n. 3) 445. 
67 Ármann Snævarr (n. 2) 929. 
68 Hrefna Friðriksdóttir (n. 3) 445. 
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Samkvæmt þessum sjónarmiðum verður að fallast á það með [K], að hvorki 1. 
mgr. 114. gr. laga nr. 75/1981 né ákvæði laga um tekjustofna sveitarfélaga og 
um málefni aldraðra geymi nægilega skýr fyrirmæli um óskipta ábyrgð 
sambýlisfólks á greiðslu skatta hvors annars og að lagaskilyrði skorti þannig til, 
að fallist verði á kröfur varnaraðila. Ábyrgð [K] á sköttum sambýlismanns síns 
verður ekki heldur reist á öðrum réttarheimildum. 
 

Niðurstaða héraðsdóms var staðfest í Hæstarétti og fallist á kröfu K um að fjárnámið yrði fellt 

úr gildi þar sem skýra og ótvíræða lagaheimild skorti. Vakin er athygli á því að dómurinn féll 

í tíð laga nr. 75/1981 sem voru endurútgefin, sbr. 17. gr. laga nr. 22/2003, sem tekjuskattslög.  

Samkvæmt gildandi tekjuskattslögum getur innheimtumaður nú gengið að samsköttuðu 

sambúðarfólki til greiðslu á sköttum beggja, sbr. áðurnefndan Hrd. 28. ágúst 2017 í máli nr. 

426/2017. Öðru máli virðist gilda um gjöld sem eiga rætur að rekja til álags á tekjuskattstofna, 

sbr. Hrd. 16. janúar 2019 í máli nr. 18/2018. Fyrir Hæstarétti laut ágreiningur aðila að ábyrgð 

sambúðarfólks á gjöldum maka sem það er samskattað með að því er varðar gjöld sem eiga 

rætur að rekja til álags á tekjuskattstofna samkvæmt 2. mgr. 108. gr. tekjuskattslaga. Í dómi 

Hæstaréttar var forsaga 108. og 116. gr. laganna rakin og hvaða breytingum reglur um 

álagningu skatts á tekjuskattstofn og gagnkvæma ábyrgð hjóna á skattgreiðslum hefðu tekið í 

tímans rás. Vísað var til þess að samkvæmt 116. gr. tekjuskattslaga bæru hjón og samskattað 

sambúðarfólk gagnkvæma ábyrgð á sköttum hvors annars í formi sjálfskuldarábyrgðar. Beiting 

heimildar samkvæmt 2. mgr. 108. gr. sömu laga fæli á hinn bóginn í sér refsikennd viðurlög 

eða refsiskatt sem yrði beitt gagnvart skattaðila án tillits til sakar hans. Með hliðsjón af 1. mgr. 

69. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 7. gr. mannréttindasáttmála Evrópu um skýrleika 

refsiheimilda, auk þeirra viðmiða sem mótast hefðu í dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls 

Evrópu að þessu leyti, var talið að löggjafanum hefði verið í lófa lagið að kveða á um það með 

afdráttarlausum hætti, ef ætlunin hefði verið að láta ábyrgð maka skattaðila einnig ná til 

afleiðinga af beitingu álags samkvæmt 2. mgr. 108. gr. tekjuskattslaga. Það hefði löggjafinn 

ekki gert. Var því ekki fallist á að 1. mgr. 116. gr. laganna fæli í sér heimild til þess að 

sambúðarmaki yrði látin bera fjárhagslegrar afleiðingar þeirra hlutlægu refsingar sem lögð var 

á fyrrum sambúðarmann hennar í formi álags á skattstofna samkvæmt 2. mgr. 108. gr. sömu 

laga.  

 

3.7 Slit óvígðrar sambúðar 

3.7.1 Réttarstaða fólks við slit sambúðar 

Engar lögfestar efnisreglur er að finna í lögum um skiptingu eigna sambúðarfólks við 

sambúðarslit. Eins og áður sagði er litið á sambúðarfólk sem tvo sjálfstæða einstaklinga og fer 

um fjármál þeirra eftir reglum fjármunaréttar. Meginreglan er sú að við slit sambúðar tekur 
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hvor einstaklingur þær eignir og skuldir sem hann á nema sérstaklega sé samið um annað.69 

Eru þinglýst eignarhlutföll jafnan lögð til grundvallar nema sýnt sé fram á að framlög aðila til 

eigna hafi verið með þeim hætti að eignarhlutföll teljist önnur. Meginreglan, sem er lögð til 

grundvallar, er af þeirri ástæðu ekki fortakslaus enda hafa dómstólar öðru hverju komist að 

öndverðri niðurstöðu.  

 

Alloft stendur óvígð sambúð svo áratugum skiptir og allar eignir aðila verða til á þeim tíma. 

Skapast oft ágreiningur með aðilum um hvernig eigi að skipta fasteign við sambúðarslit einkum 

þegar aðeins annar aðilinn er skráður eigandi hennar. Þetta stafar af því að á sambúðartímanum 

hafa aðilar lagt fram umtalsverð verðmæti til fasteigna ýmist beint, til dæmis þegar báðir hafa 

haft atvinnutekjur, eða óbeint þegar annar vinnur á heimili og stuðlar þannig að bættri aðstöðu 

hins til tekjuöflunar.70 Sundum borgar annar aðilinn af áhvílandi skuldum og annan 

rekstrarkostnað fasteignar á meðan hinn stendur straum af heimilisútgjöldum og framfærslu 

barna í ríkari mæli. Stundum hefur annar aðilinn minnkað starfshlutfall eða jafnvel sagt upp 

vel launuðu starfi til að annast heimilið og börnin á meðan hinn aflar teknanna utan heimilis. 

Það liggur því í augum uppi að þessi fjármálaskipti geta orðið flókin og margvísleg vandamál 

geta komið upp þegar sambúð er slitið einkum eftir langan sambúðartíma.71 Er því ekki að 

undra að upp komi erfið og viðkvæm deilumál milli einstaklinga við slit sambúðar.72 

 

3.7.2 Samningar milli fólks í óvígðri sambúð 

Rétt er að geta þess að fólk í óvígðri sambúð getur tryggt eignaréttarlega stöðu sína að verulegu 

leyti kjósi það svo. Sem dæmi getur fólk gætt þess að eignarhlutur í fasteign sé skráður í 

þinglýsingarbækur í samræmi við framlög hvors um sig og eftir atvikum gert með sér 

gagnkvæma erfðaskrá. Jafnframt er ekkert því til fyrirstöðu að sambúðarfólk geri með sér 

fjárskiptasamninga um hvernig skuli skipta eignum við sambúðarslit til að koma í veg fyrir 

ágreining við sambúðarslit.73 Með hliðsjón af þeim fjölda ágreiningsmála sem hafa ratað til 

dómstóla verður það að teljast æskilegt að sambúðarfólk gæti þess að skráning eigna sé í réttu 

hlutfalli og geri viðeigandi samninga um fjárhagsmálefni sín eftir því sem tilefni gefur til. Slíkir 

samningar eru hins vegar fáséðir í íslenskum rétti og teljast til undantekninga.74 

                                                        
69 Alþt. (n. 21) kafli 3.2, mgr. 1. 
70 Alþt. 1985-1986, A-deild, þskj. 26 – 26. mál, greinargerð. 
71 Guðrún Erlendsdóttir, „Óvígð sambúð“ (1977) 30 Úlfljótur 5, 12. 
72 Hörður Einarsson (n. 60) 301. 
73 Ármann Snævarr (n. 2) 930. 
74 Guðrún Erlendsdóttir (n. 71) 
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3.7.3 Réttaráhrif fjárskiptasamnings við slit sambúðar 

Samkvæmt Lögfræðiorðabók er fjárskiptasamningur „samningur milli hjóna eða fólks í 

sambúð eða staðfestri samvist um skiptingu eigna og skulda þeirra.”75 Í 6. og 95. gr. 

hjúskaparlaga er fjallað nokkuð ítarlega um fjárskiptasamninga milli hjóna enda talið æskilegt 

að hjón ráði skiptum til lykta með skriflegum samningi.76 Í einföldu máli má lýsa 

fjárskiptasamningi sem tilteknu samkomulagi um uppgjör á milli hjóna sem almennt tekur til 

allra eigna þeirra og skulda.77 Ef deilt er um fjárskiptin og komist aðilar ekki að samkomulagi 

verður aðeins skorið úr ágreiningnum með opinberum skiptum samkvæmt 96. gr. 

hjúskaparlaga, sbr. 98. gr. laga um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 20/1991. 

 

Í íslenskum rétti er þó hvergi minnst á fjárskiptasamning milli fólks í óvígðri sambúð.78 

Meginreglan um samningsfrelsi gildir þannig milli sambúðarfólks og eru samningar þeirra að 

meginstefnu til bindandi líkt og samningar milli hjóna.79 Í lögum eru ekki gerðar sérstakar 

kröfur um form samnings um fjárslit við lok óvígðrar sambúðar. Munnlegur samningur er því 

jafngildur skriflegum.80 Sá sem heldur því fram að samningur hafi komist á munnlega ber á 

hinn bóginn samkvæmt almennum reglum sönnunarbyrði fyrir staðhæfingu sinni. Um 

réttaráhrif fjárskiptasamninga milli sambúðarfólks má einkum benda á Hrd. 7. janúar 1998 í 

máli nr. 503/1997. Í málinu krafðist K opinberra skipta til fjárslita vegna slita á óvígðri sambúð. 

M mótmælti kröfunni og taldi að samningur hefði komist á og að samningur sá hefði þegar 

verið efndur. K fullyrti hins vegar að ekki hefði verið gengið frá endanlegu samkomulagi um 

eignaskiptin. Því hafði ekki verið andmælt af hálfu K að við sambúðarslit hafi hún keypt íbúð 

og að M hafi greitt alla útborgun kaupverðs auk þess að taka að sér að greiða afborganir af 

veðskuldum sem hvíldu á eigninni við kaupin. K hafði heldur ekki mótmælt því að hún hafi 

fengið verulegan hluta innanstokksmuna ef frá var talið bókasafn. Héraðsdómur taldi að þótt 

aðilar hefðu að einhverju leyti skipt með sér eignum væri fjárslitum ekki lokið. Var því fallist 

á kröfu K um opinber skipti. M kærði úrskurðinn til Hæstaréttar sem komst að öndverðri 

niðurstöðu með svofelldum rökstuðningi: 

 
Í lögum eru ekki gerðar sérstakar kröfur um form samnings um fjárslit við lok 
óvígðrar sambúðar. Gilda því um það efni almennar reglur. Ljóst er, að 
fyrrnefndar ráðstafanir, sem aðilar gerðu um eignaskipti í beinum tengslum við 
sambúðarslit, hljóta að hafa stuðst við samkomulag þeirra á milli. Af þeim 

                                                        
75 Páll Sigurðsson (n. 42) 128-129. 
76 Alþt. (n. 14) athugasemdir við 95. gr., mgr. 1. 
77 Ármann Snævarr (n. 2) 834. 
78 sama heimild 930. 
79 Guðrún Erlendsdóttir, „Fjármál hjóna og sambúðarfólks“ (1981) 31 Tímarit lögfræðinga 118, 134. 
80 Hrd. 7. janúar 1998 í máli nr. 503/1997. 
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upplýsingum, sem liggja fyrir í málinu um fjármál aðila, verður ekki séð, að 
einhver ákveðin atriði varðandi fjárslitin hafi að þessu gerðu þurft að teljast 
óútkljáð. Þegar þess er gætt, verður að fallast á, að sóknaraðili [M] hafi sýnt 
nægilega fram á, að samningur hafi komist á um fjárslit á milli aðila, enda lét 
varnaraðili [K] ekki sannanlega í ljós fyrr en í desember 1996, að hún teldi 
fjárslitunum ekki hafa verið lokið með þeim ráðstöfunum, sem áður er getið. 

 

Dómurinn er athyglisverður að mörgu leyti. Var leitt í ljós í málinu að bindandi 

fjárskiptasamningur hafi komist á milli M og K án þess að fyrir lægi formlegur samningur. Í 

dóminum sagði að aðilar höfðu sammælst um að skipta eignum með tilteknum hætti. Sú 

skipting væri í samræmi við það sem þau í raun gerðu og fól í sér einhvers konar ígildi 

samnings. Hafði K heldur ekki hreyft mótmælum fyrr en að liðnum tveimur árum frá 

sambúðarslitum sem studdi þá niðurstöðu. Niðurstaðan hafði þau réttaráhrif að kröfu K um 

opinber skipti var hafnað. 

 

3.7.4 Fjárskiptasamningi vikið til hliðar eða ógiltur 

Þrátt fyrir að meginregla samningaréttar sé sú að samninga skuli halda þá eru ýmsar 

undantekningar frá þeirri meginreglu. Líkt og með undanþágur almennt ber að skýra þær þröngt 

eftir almennum lögskýringarreglum.81 Um skuldbindingargildi samninga milli sambúðarfólks 

fer eftir ákvæðum laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 

(samningalög).82 Sérstakar ógildingarreglur er að finna í III. kafla samningalaganna, sem ber 

heitið „Um ógilda löggerninga“ og markar fyrirsögn kaflans ákvæðum hans ákveðið 

gildissvið.83 Samningar milli sambúðarfólks, sem stofnast er allt leikur í lyndi, kunna að vera 

ógildir á grundvelli samningalaga að því leyti sem þeir kveða á um skuldbindingar ef upp úr 

sambúð slitnar. Byggist þetta á því grundvallarsjónarmiði í sifjarétti að samningar um efni sem 

ekki er hægt að hafa yfirsýn yfir við samningsgerð séu yfirleitt ógildir.84  

 

Við mat á ógildingarkröfu aðila kemur einatt til athugunar hvort samningur var bersýnilega 

ósanngjarn á þeim tíma er til hans var stofnað. Sá sem heldur því fram að samningur sé 

bersýnilega ósanngjarn á sönnunarbyrðina þar um.85 Á þetta reyndi í Hrd. 15. desember 2011 

í máli nr. 288/2011. Í málinu höfðu M og K verið í sambúð í tæplega 20 ár er þau slitu 

samvistum í byrjun árs 2008. Aðilar gerðu með sér samning þar sem gengið var frá fjárslitum 

milli þeirra. Komu allar eignir og skuldir í hlut M gegn greiðslu til K að fjárhæð 5.000.000 kr. 

                                                        
81 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (Háskólinn í Reykjavík 2008) 179. 
82 Ármann Snævarr (n. 2) 933. 
83 Páll Sigurðsson, Samningaréttur: Yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar (Orator Reykjavík 1987) 221. 
84 Alþt. (n. 21) kafli 3.1, mgr. 3. 
85 Alþt. (n. 14) athugasemdir við 95. gr., mgr. 3. 
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K höfðaði mál gegn M til að fá fjárslitunum hnekkt. Talið var að samningur aðila væri 

ósanngjarn í skilningi 36. gr. samningalaga. Í forsendum Hæstaréttar kom fram að eignir 

umfram skuldir hefðu verið 31.122.527 kr. við sambúðarslit. Að því gættu og að rík fjárhagsleg 

samstaða var með aðilum var gengið út frá að hrein eign ætti að skiptast að jöfnu milli þeirra. 

Að teknu tilliti til þess að K hafði þegar fengið greiddar 5.000.000 kr. var M gert að greiða 

henni 10.561.263 kr. Önnur niðurstaða varð hins vegar í Hrd. 7. febrúar 2002 í máli nr. 

266/2001. Þar gerðu M og K með sér fjárskiptasamning við sambúðarslit. Höfðaði K síðar mál 

á hendur M og krafðist greiðslu vegna vanefnda hans á samningnum. M krafðist sýknu á 

grundvelli 33. og 36. gr. samningalaga. Hæstiréttur benti á að M vissi vel hvert efni 

samningsins var. M hafði frumkvæði að því að fá mann sem hann treysti til að skjalfesta ákvæði 

samningsins eftir sínum hugmyndum. Var því ekki á það fallist með M að skilyrði væru til að 

ógilda samning hans við K á grundvelli 33. gr. samningalaga. Ekkert benti til annars en að fullt 

jafnræði hefði verið með aðilum við gerð samningsins. Hafði M lýst því yfir að hann vildi með 

samningnum gera vel við K og var ekkert fram komið um að M hafi ekki gengist undir 

samninginn af fúsum og frjálsum vilja. Þótt talið væri að fallast mætti á það með M að hann 

hefði borið skarðan hlut frá borði við sambúðarslitin og ljóst væri að væntingar hans hefðu ekki 

gengið eftir, yrði ekki á það fallist þegar litið var til stöðu aðilanna og atvika við 

samningsgerðina og eftir hana að víkja mætti samningi þeirra til hliðar með stoð í 36. gr. 

samningalaga.  

 

4 Réttarstaða sambúðarfólks á Norðurlöndum 

4.1 Almennt 

Hvergi á Norðurlöndunum hefur verið lögfest heildstæð löggjöf um óvígða sambúð sem svarar 

til hjúskaparlaga.86 Í meginatriðum er réttarstaðan sú sama og á Íslandi einkum þegar hið 

opinbera útdeilir félagslegum réttindum. Á Norðurlöndunum er því almennt fylgt sömu 

hugmyndafræði og hér á landi. Á einstökum lagasviðum hefur lagasetning þó verið 

mismunandi milli Norðurlandanna.87 

 

4.2 Sænskur réttur 

Svíþjóð hefur eitt Norðurlandanna sett sérstök lög um sambúð. Lög um óvígða sambúð hafa 

verið í gildi í Svíþjóð frá árinu 1973. Fyrstu lögin nefndust lag om ogifta samboendes 

                                                        
86 Alþt. (n. 21) kafli 16. 
87 Hrefna Friðriksdóttir (n. 6) 162. 
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gemensamma bostad (1973:651). Samkvæmt þeim hafði annar sambúðaraðilinn rétt á að 

yfirtaka sameiginlegt heimili gegn greiðslu til hins.88 

 

Árið 1987 voru sett ný lög um sameiginlegt heimili einstaklinga í sambúð, lag om sambors 

gemensamma hem (1987:232). Lögin leystu af hólmi lögin frá 1973. Lögin tóku til sambúðar 

ógiftrar konu og karls sem jafna mátti til hjúskapar. Í lögunum var fjallað um skiptingu búslóða 

og fasteigna, sem var sameiginlegt heimili sambúðarfólks. Reglur þessar áttu sér nokkra 

hliðstæðu í reglum um skipti á eignum hjóna en árétta ber að lögin tóku aðeins til tiltekinna 

eigna en ekki allra eigna eins og á við um hjúskap.89 

 

Hinn 1. júlí 2003 tóku í gildi ný lög um sambúðarfólk í Svíþjóð, svonefnd Sambolag 

(2003:376)90 sem felldu úr gildi lögin frá 1987. Lögin voru sett í kjölfar niðurstöðu sérstakrar 

nefndar á réttarstöðu sambúðarfólks í Svíþjóð.91 Lögin kveða á um einskonar helmingaskipti á 

tilteknum eignum sambúðarfólks sem stofnast á sambúðartíma og eru hugsaðar til nota fyrir 

bæði.92 Afmörkun á því hvaða eignir falla undir lögin kemur fram í 3. gr. laganna, en þar segir 

að lögin gilda eingöngu um búslóð og sameiginlegt heimili, ef eignin hefur verið keypt í þágu 

beggja.93 Taka lögin bæði til sambúðar samkynhneigðra og gagnkynhneigðra, sbr. 1. mgr. 1. 

gr. laganna.  

 

Um stofnun sambúðar er meginreglan sú að sambúð stofnast þegar aðilar flytja inn saman á 

sameiginlegt heimili.94 Af sænskri dómaframkvæmd má ráða að sömu sjónarmið gilda í 

Svíþjóð og á Íslandi að þessu leyti, sbr. NJA 1994 s. 256. Málið laut að rétti K til 

tryggingargreiðslna eftir andlát sambúðarmakans M. Tryggingafélagið hafði greitt út 

líftryggingu til K sem það taldi að M væri í sambúð með við andlát. K var stefnt af börnum 

hins látna, M, frá fyrra hjónabandi. Bentu börnin á að M hafi átt aðra íbúð og að lögheimili 

hans og K hafi verið á sitthvorum staðnum. Hæstiréttur Svíþjóðar var þeirrar skoðunar að 

lögheimilisskráning M réði ekki úrslitum. Taldi rétturinn að raunveruleg búseta á sameiginlegu 

                                                        
88 sama heimild 163. 
89 Alþt. (n. 21) kafli 16.3. 
90 Hrefna Friðriksdóttir (n. 6) 163. 
91 Justitiedepartementet, „Nya Samboregler” (SOU 1999:104) <https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/1999/01/sou-1999104/> skoðað 24. apríl 2019. 
92 Hrefna Friðriksdóttir, „Fasteignir og óvígð sambúð: Eignarréttur, tilkall til eigna og endurgjald“ í Helgi 
Birgisson o.fl. (ritn.), Afmælisrit: Viðar Már Matthíasson sextugur 16. ágúst 2014 (Bókaútgáfan Codex 2014) 
229-230. 
93 sama heimild 230. 
94 Sigrún Kristmannsdóttir, „Sambúðarlögin sænsku og reynsla af þeim“ (2012) 18(3) Lögmannablaðið 28, 28. 
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heimili skipti máli auk þess sem aðilarnir áttu barn saman. Þau töldust því hafa verið í sambúð 

þrátt fyrir að M hafi notað eigin íbúð að einhverju leyti.  

 

Sænsku sambúðarlögin mæla einnig fyrir um hvernig fjárskipti skulu fara fram við 

sambúðarslit. Koma þá til skipta þær eignir sem falla undir lögin, þ.e. heimili og innbú (s. 

samboegendom) og tilheyrðu aðilum þegar sambúð var slitið, sbr. 8. gr. laganna. Eins og áður 

sagði telst sameiginlegt heimili sem aðilar hafa aflað sér með sameiginlegri notkun í huga 

sambúðareign í skilningi laganna. Skiptir þá máli hvenær viðkomandi varð eigandi eignarinnar 

og geta tímamörkin skipt máli líkt og ráða má af dómaframkvæmd, sbr. NJA 2004 s. 542.95 

Málið snerist um fasteign sem M hafði keypt áður en til sambúðar var stofnað milli hans og K. 

Á sambúðartímabilinu byggðu M og K viðbyggingu við fasteignina sem var ætluð til 

sameiginlegrar nota. Í kjölfar sambúðarslita var deilt um hvort viðbyggingin eða fasteignin í 

heild kæmi undir skiptin. Hæstiréttur taldi að þar sem fasteignin var ekki keypt með 

sameiginlega notkun í huga yrði reglum sambúðarlaga um eignaskipti ekki beitt. Í þeim efnum 

breytti engu þótt viðbyggingin hafi átt sér stað á sambúðartímanum með sameiginlega notkun 

í huga enda yrði hún ekki skilin frá fasteigninni.  

 

4.3 Danskur réttur 

Engin heildstæð lög gilda um óvígða sambúð í Danmörku. Að meginstefnu til gilda sömu 

sjónarmið í dönskum og íslenskum rétti um fólk í óvígðri sambúð. Ástæðuna má ekki síst rekja 

til afstöðu sérstakrar nefndar sem fékk það hlutverk að fjalla um réttarstöðu sambúðarfólks í 

Danmörku. Nefndin gaf út þrjár skýrslur á árunum 1971-1983 og var niðurstaðan sú að 

hjónabandið ætti að hafa skýra sérstöðu í lagalegu tilliti. Þá var önnur nefnd skipuð sem var 

falið að greina lagalega og félagslega stöðu sambúðarfólks.96 Í skýrslu nefndarinnar frá 1986 

voru auk ýmissa tillagna um lagabreytingar, lagðar til úrbætur á félagslegri aðstoð sem miðuðu 

að því að félagslegur stuðningur ætti að miðast við stöðu og þarfir einstaklings óháð 

fjölskylduformi.97 Í dönskum lögum er þannig ekki gerður sérstakur greinarmunur á hjúskap 

og óvígðri sambúð er varða félagsleg réttindi. Á stöku stað í löggjöfinni eru þó ákvæði sem 

taka ekki til óvígðrar sambúðar. Í danskri skattalöggjöf eru til að mynda fá ákvæði sem veita 

sambúðarfólki sömu réttindi og hjónum.98 Þá höfðu eingöngu hjón heimild til að ættleiða börn 

                                                        
95 sama heimild 29. 
96 Hrefna Friðriksdóttir (n. 6) 162. 
97 Socialministeren, „Betænkning om ligebehandling af samliv med og uden ægteskab inden for den social 
lovgining” (1087/1986). 
98 Nefnd sem forsætisráðherra skipaði til að kanna réttarstöðu samkynhneigðs fólks, „Skýrsla um réttarstöðu 
samkynhneigðra“ (Forsætisráðuneytið ágúst 2004) 38 
<http://forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Rettarstada_samkynhneigdra.pdf> skoðað 24. febrúar 2019. 



 25 

samkvæmt eldri dönsku ættleiðingarlögunum, adoptionsloven nr. 1040 frá 1990.99 Með 

heimild í 5. gr. gildandi laga, adoptionsloven nr. 1821 frá 23. desember 2015, er sambúðarfólki 

almennt heimilt að standa saman að ættleiðingu barns. Samkvæmt dönskum barnalögum, 

børnelov nr. 460 frá 7. júní 2001, telst eiginmaður móður barns faðir þess ef það er getið í 

hjúskapnum. Sé móðir ekki í hjúskap heldur óvígðri sambúð telst sambúðarmaður faðir 

barnsins ef hann ritar undir faðernisyfirlýsingu ásamt móður. Önnur sjónarmið gilda því í 

Danmörku en í íslenskum rétti hvað þetta varðar eins og rakið var að framan. Í 2. gr. laga um 

greiðslu skatta af lífeyrisgreiðslum, pensionsbeskatningsloven nr. 586 frá 24. maí 2013 eru 

reglu um það hvaða lífeyrisgreiðslur falli undir lögin. Þar er kveðið á um makalífeyri og 

sambúðarmakalífeyri (d. samleverpension). Í e-lið 1. mgr. 2. gr. laganna er það afmarkað hver 

teljist sambúðarmaki í skilningi laganna. Segir þar að sambúðarmaki teljist einstaklingur sem 

bjó með hinum látna er hann lést eða einstaklingur sem hefði getað gengið í hjúskap eða stofnað 

til óvígðrar sambúðar með hinum látna. Réttarstaða sambúðarfólks í Danmörku frá 

einkaréttarlegu sjónarmiði hefur á hinn bóginn mótast af dómafordæmdum.100 

 

Í Danmörku hafa gengið margir stefnumarkandi dómar um fjárskipti sambúðarfólks. Áður fyrr 

var tilhneiging hjá dómstólum að viðurkenna sameign milli aðila einkum ef eignir voru keyptar 

á sambúðartíma í þágu beggja.101 Ný viðhorf urðu hins vegar ráðandi árið 1980 í kjölfar dóms 

U 1980.480 H en þar hafnaði Hæstiréttur Danmerkur sjónarmiðum um sameign og myndaði 

nýja dómastefnu.102 Í málinu hófu aðilar sambúð árið 1971 er K flutti til M ásamt barni sínu. 

Bjuggu þau fyrstu árin í leiguhúsnæði þar til þau fluttu í aðra íbúð, sem var skráð á nafn M. 

Deilt var um söluandvirði fasteignar M er þau slitu sambúð í maí 1975, sem M hafði selt ári 

síðar. Krafðist K þess að viðurkenndur yrði helmings eignarréttur í söluandvirðinu. Hæstiréttur 

hafnaði sjónarmiðum K um sameign en taldi með hliðsjón af atvikum og framlagi K til 

sameiginlegs heimilis að hún ætti rétt á að fá vissa greiðslu af söluandvirðinu.103 Danskir 

fræðimenn telja að Hæstiréttur hafi með þessum dómi myndað nýja reglu á þessu sviði og 

horfið frá fyrri dómvenju. Hafa dómstólar á síðari árum fylgt stefnumörkun Hæstaréttar frá 

1980 og dæmt svokallaðar sanngirnisbætur (d. kompensation).104 Eftir að sá dómur gekk felldi 

Hæstiréttur Danmerkur dóm sem er í meginatriðum í samræmi við umrædda stefnubreytingu, 

sbr. U 1984.166 H.105 Á árinu 1963 hófu M, þá 19 ára gamall og K sambúð og áttu þau þrjú 

                                                        
99 sama heimild 39. 
100 Hrefna Friðriksdóttir (n. 90) 228-229. 
101 Ingrid Lund-Andersen, Familieøkonomien (Jurist- og økonomforbundets forlag 2011) 254. 
102 Hrefna Friðriksdóttir (n. 92) 228. 
103 Irene Nørgaard, Domssamling (Jurist- og økonomforbundets forlag 2006) 193. 
104 Ingrid Lund-Andersen og Irene Nørgaard, Familieret (Jurist- og økonomforbundets forlag 2012) 327. 
105 Nørgaard (n. 103) 198. 
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börn. Var K heimavinnandi allan sambúðartímann en M vann utan heimilis. Slitu aðilar sambúð 

í september 1980, eða eftir 17 ár. Á sambúðartímanum samdist svo með aðilum að K skyldi 

annast bú og börn til að stuðla að aðstöðu M til tekjuöflunar og byggingu sameiginlegs heimilis. 

Var því litið svo á að henni bæri nokkur bótagreiðsla úr hendi M. Önnur niðurstaða varð hins 

vegar í U 1985.607 H þar sem kröfu um sanngirnisbætur var hafnað. M og K, sem höfðu verið 

í sambúð í tæplega átta ár, deildu um tiltekna jörð er þau slitu samvistum, en jörðin var skráð 

eign M sem hann hafði keypt áður en aðilar hófu sambúð. Bjuggu aðilar á jörðinni allan 

sambúðartímann með sameiginlegum börnum sínum. M hafði umtalsvert hærri tekjur en K, 

sem þáði örorkulífeyri frá ríkinu. Hæstiréttur taldi að ekki hefði verið sýnt fram á sameiginlega 

eignamyndun á sambúðartímanum. Þá var ekki fallist á að K hefði eignast hlut í eignum M 

með beinum fjárframlögum eða vinnu á heimili aðila. Var kröfu K því hafnað.106 Í þessum 

dómi mótaði Hæstiréttur Danmerkur nánar þá stefnu sem var lögð til grundvallar árið 1980 og 

þau sjónarmið sem krafa um sanngirnisbætur verður að byggjast á. Er lögð áhersla á bein 

framlög til eignamyndunar eða þátttöku í sameiginlegum útgjöldum. Jafnframt kemur til álita 

vinna á sameiginlegu heimili á löngum sambúðartíma ef hún stuðlar að eignamyndun og 

tekjuöflun hins.107 

 

4.4 Norskur réttur 

Eins og í Danmörku gilda engin heildstæð lög um óvígða sambúð í Noregi. Ræðst réttarstaða 

sambúðarfólks af ýmsum ákvæðum í löggjöfinni sem leggja óvígða sambúð að jöfnu við 

hjúskap eða beinlínis undanskilja hana í viðkomandi lagasetningu. Engin lagaleg skilgreining 

er til á hugtakinu sambúð í norskum rétti heldur er það skilgreint út frá lögum hverju sinni. 

Venjulega er hugtakið skilgreint svo að um sé að ræða sambúð sem jafna má til hjúskapar að 

nokkru leyti. Er þá algengt skilyrði að sambúð hafi varað í tiltekin lágmarkstíma og 

einstaklingar eigi barn saman eða eiga von á barni.108  

 

Snemma á níunda áratug síðustu aldar voru sett lög um einstaklinga með sameiginleg heimili, 

lov om husstandsfellesskapsloven 4. júlí 1991 nr. 45. Undir lögin falla þeir einstaklingar sem 

ekki eru í hjúskap, eru eldri en 18 ára og hafa búið saman í að minnsta kosti tvö ár eða eignast 

barn saman eða eiga von á barni. Með heimild í 3. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna getur aðili við 

sambúðarslit krafist þess að fá í sinn hlut sameiginlegt íbúðarhúsnæði og innbú gegn greiðslu 

                                                        
106 sama heimild 204. 
107 Andersen og Nørgaard (n. 104) 331. 
108 Skýrsla um réttarstöðu samkynhneigðra (n. 98) 40-41. 
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til hins.109 Þá var norsku erfðalögunum, lov om arv m.m. (arvelova) 3. mars 1972 nr. 5 breytt 

árið 2009. Markmið breytinganna var að tryggja réttarstöðu sambúðarfólks með því að lögfesta 

lögerfðarétt milli sambúðarfólks, sbr. gr. 28. a.-g. gr. laganna. Með lögunum var jafnframt gerð 

sú breyting að heimila eftirlifandi sambúðarmaka að sækja um leyfi til setu í óskiptu búi ef 

aðilar áttu börn saman, sbr. 28. c. gr. laganna.110 Samkvæmt norskum barnalögum, lov om barn 

og foreldre (barnelova) 8. apríl 1981 nr. 7 telst eiginmaður móður barns faðir þess ef það er 

getið í hjúskapnum. Hins vegar telst sambúðarmaki ekki sjálfkrafa faðir barns þó það fæðist 

meðan sambúð varir heldur er gerð krafa um sérstaka faðernisviðurkenningu, sbr. 4. gr. 

laganna.111 Ný lög um ættleiðingar, lov om adopsjon (adopsjonsloven) 16. júní 2017 nr. 48 

hafa tekið gildi í Noregi. Lögin voru sett í kjölfarið af heildarendurskoðun á eldri 

ættleiðingarlögum frá 1986.112 Samkvæmt eldri lögum var hjónum eingöngu heimilt að 

ættleiða börn.113 Með gildandi ættleiðingarlögum var fólki í óvígðri sambúð heimilað að standa 

saman að ættleiðingu barns, sbr. 1. mgr. 6. gr. laganna. Samkvæmt lögum um tæknifrjóvgun, 

lov om humanmedisinsk bruk af bioteknologi (bioteknologiloven) 5. desember 2003 nr. 100 má 

einungis framkvæma tæknifrjóvgun á konu sem er gift eða í óvígðri sambúð með manni, sem 

jafna má til hjúskapar, sbr. 2. gr. laganna.114  

 

Réttarstaða sambúðarfólks frá einkaréttarlegu sjónarmiði hefur, líkt og í Danmörku mótast af 

dómafordæmdum. Í Noregi hafa þróast reglur um sameign sambúðarfólks með sambærilegum 

hætti og á Íslandi. Á árinu 1975 gekk dómur í Hæstarétti Noregs sem lagði grundvöllinn að 

þeirri stefnu sem er ráðandi í Noregi, sbr. Rt 1975.220. Af dóminum má ráða að tilhneiging er 

til að ætla að sameign geti skapast um fasteign og innbú eða aðrar eignar ef báðir aðilar hafa 

haft tekjur og lagt sitt af mörkum til eignamyndunarinnar.115  

                                                        
109 Ármann Snævarr (n. 2) 954. 
110 Thomas Eeg, „Samboeres arve og uskifterettslige stilling” (2010) Norske og nordiske tidsskriftartikler 25, 46. 
111 Alþt. (n. 21) kafli 16.2. 
112 Lov om adopsjon 28. febrúar 1986 nr. 8. 
113 Alþt. (n. 21) kafli 16.2. 
114 sama heimild. 
115 Hrefna Friðriksdóttir (n. 92) 226-227. 
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5 Opinber skipti til fjárslita við lok óvígðrar sambúðar 

5.1 Almennt 

Þrátt fyrir að ritgerðin sé að grunni til á sviði fjárskipta við lok óvígðrar sambúðar þá skipta 

lög um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 20/1991 (skiptalög) einnig grundvallarmáli en lögin hafa 

að geyma mikilvægar verklagsreglur um fjárslit sambúðarfólks.116 Samhengisins vegna er því 

óhjákvæmilegt að fjalla um skilyrði fyrir opinberum skiptum, málsmeðferð og framkvæmd 

skiptanna. 

 

Opinber skipti er yfirheiti yfir tiltekinn flokk valdbeitingarathafnar hins opinbera sem verður 

hafður á við fjárslit vegna hjónaskilnaðar eða óvígðrar sambúðar. Það er eitt höfuðeinkenni 

opinberra skipta að í raun er um að ræða fullnustugerð sem ríkisvaldið framkvæmir við 

ákveðnar aðstæður.117 Hugtakið fullnustugerð hefur verið skilgreint þannig að hún sé 

valdbeitingarathöfn sem ríkið grípur til í því skyni að þvinga fram efndir á skyldu manns eða 

lögpersónu sem hlutaðeigandi vill ekki verða við af fúsum vilja eða getur ekki orðið við.118 

Gerðin felst öðru fremur í því að það er verið að knýja fram opinber skipti til að koma fram 

fjárslitum án tillits til vilja gagnaðila.119 Valdbeitingarathöfn má á hinn bóginn ekki skilgreina 

bókstaflega enda geta aðilar verið á einu máli að ljúka fjárskiptum sínum með opinberum 

skiptum eins og fjallað verður um hér á eftir. 

 

5.2 Lagaumhverfi 

5.2.1 Lög um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 20/1991 

Af löggjöf sem snýr að fjárskiptum sambúðarfólks má einkum nefna gildandi skiptalög, sem 

tóku gildi 1. júlí 1992 í tilefni af gildistöku laga um framkvæmdarvald ríkisins í héraði nr. 

92/1989. Skiptalögin geyma reglur um skipti á dánarbúum og opinber skipti til fjárslita milli 

sambúðarfólks og hjóna.120 Í 98.-115. gr., sem heyra til XIV. kafla skiptalaga, koma fram reglur 

um opinber skipti til fjárslita milli sambúðarfólks. Í flestum tilvikum þar sem reglum um þetta 

er beitt má rekja ástæðuna til þess að aðilar hafa ekki komið sér saman um fjárhagslegt uppgjör 

við sambúðarslit. Eru reglur skiptalaga einskonar neyðarúrræði vegna tilvika þar sem 

samningur næst ekki með aðilum um fjárhagslegt uppgjör.121 Við slíkar aðstæður er fólki í 

óvígðri sambúð búið sérstakt réttarfarshagræði með 100. gr. skiptalaga en ákvæðið er 

                                                        
116 Dögg Pálsdóttir, „Hjúskaparlög ásamt skýringum og dómareifunum“ (Endurskoðuð bráðabirgðaútgáfa til 
kennslu 2005) 13. 
117 Markús Sigurbjörnsson, Handbók um skipti á dánarbúum o.fl. (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 1992) 15. 
118 Markús Sigurbjörnsson, Aðfarargerðir (Námssjóður Lögmannafélag Íslands 1995) 19. 
119 Markús Sigurbjörnsson (n. 117) 15. 
120 Markús Sigurbjörnsson, Einkamálaréttarfar (Úlfljótur 2003) 6. 
121 Markús Sigurbjörnsson (n. 117) 221. 
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grundvallarheimild til að krefjast opinberra skipta til að koma fram fjárslitum milli 

sambúðarfólks.122 

 

5.2.2 Forsaga núgildandi ákvæðis 

Fyrsta löggjöfin á sviði skiptaréttar sem sett var hér á landi voru lög um skipti á dánarbúum og 

félagsbúum o.fl. nr. 3/1878. Lögin, sem að mörgu leyti áttu sér fyrirmynd í dönskum lögum, 

tóku gildi í apríl 1878 en á þeim tíma var Ísland hluti af danska konungsveldinu samkvæmt 

stöðulögunum svokölluðu frá 1871.123 Fyrstu skiptalögin höfðu að geyma grundvallarreglur 

um opinber skipti til fjárslita en fyrirmæli um skilyrði fyrir opinberum skiptum var að finna í 

6. kapítula og 90. gr. laganna. Frá gildistöku laganna var sambúðarfólki ekki heimilt að leita 

opinberra skipta til fjárslita milli sín. Var því slegið föstu með Hrd. 8. september 1980 í máli 

nr. 116/1980 þar sem Hæstiréttur taldi að ekki væri unnt að fallast á að 90. gr. laganna, sem 

fjallaði um skipti á öðrum búum en dánarbúum, yrði beitt um skipti vegna sambúðarslita. Í 

úrskurði skiptaréttar, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna, segir orðrétt: 

 
Í 90. gr. skiptalaganna nr. 3 frá 1878 er fjallað um skipti á öðrum búum en 
dánarbúum. Ljóst er, að þar eru ekki tæmandi talin þau bú, sem taka má til 
opinberra skipta á grundvelli hennar, en samlagsbú eru nefnd sem dæmi. Talið 
hefur verið, að nefndri 90. gr. skiptalaganna verði beitt um skipti á búum 
formbundinna félaga, svo sem hlutafélaga, samvinnufélaga og félaga með 
ótakmarkaðri ábyrgð. Lagaákvæði um óvígða sambúð eru fá í íslenskum rétti, 
og mikil óvissa ríkir um réttindi og skyldur fólks, sem velur sér það 
sambúðarform. Þegar litið er til þess, hversu eðlisólík óvígð sambúð er þeim 
félögum, sem 90. gr. skiptalaganna tekur ótvírætt til, verður ekki fallist á, að 
henni verði beitt um skipti vegna sambúðarslita málsaðila. 

 

Árið 1986 var með lögum nr. 13/1986, sem breyttu 90. gr. eldri skiptalaga, lögfest heimild til 

að krefjast opinberra skipta á búi sambúðarfólks.124 Markmið breytinganna var að tryggja 

réttarstöðu sambúðarfólks að því er snerti fjármálauppgjör við sambúðarslit. Í athugasemdum 

sem fylgdu frumvarpi til breytingarlaganna er tekið fram að eignamyndun sé oftast 

sameiginlegt framlag beggja ýmist beint eða óbeint. Einnig er fjallað um það misrétti sem 

skapast oft við sambúðarslit sem var ástæða lagabreytingarinnar.125  

 

Eldri skiptalög, eins og þeim var breytt með lögum nr. 13/1986, giltu um ríflega aldarskeið eða 

allt til 1. júlí 1992 þegar öll réttarfarslöggjöf á Íslandi var samræmd og endurskoðuð samhliða 

                                                        
122 Alþt. (n. 21) kafli 3.2, mgr. 5. 
123 Alþt. 1990-1991, A-deild, þskj. 108 – 104. mál, athugasemdir við lagafrumvarp. 
124 Ármann Snævarr (n. 2) 915. 
125 Alþt. (n. 70) greinargerð, mgr. 1. og 2. 
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endurskipulagningu á dómstólaskipan landsins með gildistöku laga nr. 92/1989. Með gildandi 

skiptalögum voru eldri lög nr. 3/1878 felld úr gildi. Í athugasemdum greinargerðar með 

frumvarpi því er varð að skiptalögum kemur fram að sama heimild hafi falist í 1. og 2. mgr. 

90. gr. laga nr. 3/1878 og að ákvæði 100. gr. væri í alla staði sama efnis. Í greinargerðinni er 

jafnframt gerð grein fyrir tilgangi laganna en þar segir eftirfarandi: 
 

Athygli er vakin á þessu hér á ný til að árétta að þegar opinber skipti fara fram 
til fjárslita samkvæmt XIV. kafla er um þá aðstöðu að ræða að hvor aðilinn telst 
eftir sem áður eigandi að sínum munum eða réttindum, en skiptin fara fram til 
að fullnægja því tilkalli sem hinn aðilinn getur talist eiga til hlutdeildar í 
andvirði þeirra muna eða réttinda eftir lagareglum um fjármál hjóna eða 
ólögfestum fordæmisreglum um fjármál fólks í óvígðri sambúð ... .126 
 
Eins og minnst hefur verið á hér áður á hvort hjóna um sig sínar eignir og ber 
sínar skuldbindingar, bæði meðan á hjúskap stendur og þegar honum er slitið, 
og á það sama við um fólk í óvígðri sambúð. Við fjárslit milli hjóna verða hins 
vegar að jafnaði virk gagnkvæm réttindi handa öðru þeirra til að njóta 
hlutdeildar í skuldlausu andvirði eigna hins ... . Lögfestar reglur eru ekki til um 
slík gagnkvæm réttindi við slit óvígðrar sambúðar, en dómaframkvæmd hefur 
beinst í þá átt að viðurkenna viss afbrigði slíkra réttinda þótt reglur í þessum 
efnum séu óljósar. Einn helsti tilgangur opinberra skipta skv. XIV. kafla 
frumvarpsins er að fullnægja þeim gagnkvæmu réttindum sem kunna að vera 
fyrir hendi og hér hefur verið rætt um ... .127 

 

5.2.3 Ákvæði 100. gr. laga um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 20/1991 

Í 100. gr. gildandi skiptalaga, eins og henni var breytt með 12. gr. laga nr. 65/2010, er að finna 

heimild til að krefjast opinberra skipta til að koma fram fjárslitum milli sambúðarfólks. Er þar 

talið með tæmandi hætti af hvaða tilefni ákvæðinu verður beitt, en ákvæðið er svohljóðandi: 

 
Við slit á óvígðri sambúð getur annar sambúðarmaka eða báðir krafist opinberra 
skipta til fjárslita milli þeirra. Með óvígðri sambúð í lögum þessum er átt við 
sambúð tveggja einstaklinga, sem skráð er í þjóðskrá eða sem ráða má af öðrum 
ótvíræðum gögnum, enda eigi sambúðarfólk barn saman eða von á barni saman 
eða hafi búið saman samfleytt í að minnsta kosti tvö ár. 

 

Afmörkun á því hverjir geta farið fram á opinber skipti kemur fram í upphafsorðum ákvæðisins. 

Þar eru tekin af öll tvímæli um að heimild til að krefjast opinberra skipta er í höndum annars 

aðilans eða þeirra beggja í sameiningu ef því er að skipta. Tilefni slíkrar kröfu er að upp úr 

sambúð hafi slitnað og gildir ákvæðið því ekki um virka sambúð. Af orðalaginu er jafnframt 

ljóst að aðilum er aldrei skylt að leita þessa úrræðis enda er um heimildarákvæði að ræða.128 

                                                        
126 Alþt. (n. 123) athugasemdir við 107. og 108. gr., mgr. 2. 
127 sama heimild, athugasemdir við 109.-111. gr., mgr. 1. 
128 Markús Sigurbjörnsson (n. 117) 222. 
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Að sama skapi hvílir engin skylda á sambúðarfólki að leita fyrst annarra úrræða áður en krafist 

verður opinberra skipta ólíkt því sem gildir um opinber skipti milli hjóna, sbr. 1. mgr. 98. gr. 

skiptalaga. Í þessu samhengi má benda á Hrd. 2. september 2004 í máli nr. 297/2004 þar sem 

M hafði uppi kröfu um opinber skipti til fjárslita. K krafðist þess að kröfu M yrði vísað frá 

dómi. Reist K frávísunarkröfu sína á því að krafa um opinber skipti væri ekki tæk til 

efnismeðferðar nema önnur úrræðu hefðu reynst árangurslaus. Af því tilefni vísaði K til 98. gr. 

skiptalaga um opinber skipti til fjárslita milli hjóna. K taldi að ákvæði 100. gr. skiptalaga skyldi 

túlkað með sama hætti og 98. gr. laganna. Með niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur 

staðfesti með vísan til forsendna, var frávísunarkröfu K hrundið með eftirfarandi rökstuðningi: 

 
Í 100. gr. er þannig hvorki að finna það skilyrði fyrir kröfu um opinber skipti 
til fjárslita eftir óvígða sambúð að sammæli hafi ekki tekist um skipti fyrir 
yfirvaldi né er þar vísað til 98. gr. laganna. Því verður ekki fallist á með 
varnaraðila [K] að það verði ráðið af lögum nr. 20/1991 að sambúðarfólk geti 
ekki leitað eftir opinberum skiptum til fjárslita eftir óvígða sambúð án þess að 
leita fyrst annarra leiða til að ná samkomulagi um skiptin. Verður kröfu 
sóknaraðila [M] því ekki hafnað af þessari ástæðu. 

 
 
5.2.4 Skilyrði fyrir opinberum skiptum 

Sem fyrr segir geta sambúðarfólk á grundvelli 100. gr. skiptalaga, annað þeirra eða þau bæði, 

krafist opinberra skipta til fjárslita. Skilyrðin eins og þeim er lýst í tilgreindu ákvæði eru af 

tvennum toga. Þar er að finna skilyrði um að sambúðin hafi varað samfleytt í að minnsta kosti 

tvö ár eða að aðilar hafi búið í skemmri tíma og annaðhvort eignast barn saman eða eiga von á 

barni. Þessum skilyrðum verða gerð frekari skil með vísan til dómafordæma í kafla 5.3.7. Fyrst 

verður í stuttu máli gerð grein fyrir málsmeðferð og framkvæmd opinberra skipta. 

 

5.3 Krafa um opinber skipti og meðferð hennar fyrir dómi 

5.3.1 Hvert verður leitað til að koma fram opinberum skiptum? 

Í 101. skiptalaga eru fyrirmæli um það hvernig krafa um opinber skipti til fjárslita þurfi að vera 

úr garði gerð milli sambúðarfólks. Samkvæmt upphafsorðum 1. mgr. ákvæðisins verður krafa 

um opinber skipti samkvæmt XIV. kafla laganna að vera skrifleg og skal henni beint til 

héraðsdómstólsins í því umdæmi þar sem aðilarnir eiga eða áttu síðast sameiginlegt lögheimili 

samkvæmt þjóðskrá. Frá þessu má víkja með samningi aðilanna sem þarf þó að liggja fyrir 

áður en annar hvor þeirra krefst opinberra skipta.129 Með þessu er gert ráð fyrir afdráttarlausri 

reglu um það undir hvaða dómstól það heyri að leysa úr kröfu um opinber skipti. Vanræksla 

                                                        
129 Markús Sigurbjörnsson (n. 117) 224. 
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að þessu leyti leiðir til þess að kröfunni verður hafnað með úrskurði, sbr. Hrd. 23. ágúst 1999 

í máli nr. 257/1999. Kærður var úrskurður héraðsdóms þar sem hafnað var kröfu K um að fram 

færu opinber skipti til fjárslita milli hennar og M vegna hjónaskilnaðar. Í dómi Hæstaréttar 

sagði að leita yrði opinberra skipta í því umdæmi sem aðilar áttu síðast lögheimili saman. Af 

gögnum málsins væri ljóst að síðasta lögheimili aðilanna hafði verið í Danmörku. Aðilar sömdu 

ekki um að leita úrlausnar héraðsdóms um kröfu K. Gæti K því ekki upp á sitt einsdæmi leitað 

opinberra skipta fyrir þeim dómstól með stoð í 1. mgr. 101. gr. skiptalaga. Var úrskurður 

héraðsdóms staðfestur. 

 

5.3.2 Hvernig verður opinberra skipta krafist? 

Í öðrum ákvæðum 101. gr. skiptalaga er áskilið að skriflegri kröfu sé beint til héraðsdóms um 

opinberu skiptin og að hún geymi tilteknar upplýsingar að efni til. Þessar reglur eru áþekkar 

ákvæðum 42. gr. laganna en eftir eðli máls er efni kröfunnar þó öðrum þræði frábrugðin því 

þegar krafist er opinberra skipta á dánarbúi. Eftir 2. mgr. 101 skiptalaga verður krafan að koma 

frá aðilanum sjálfum, umboðsmanni hans eða eftir atvikum lögráðamanni, þ.e. ef viðkomandi 

er ófær um að gæta hagsmuna sinna sjálfur, svo sem vegna æsku sakir, sbr. 1. mgr. 103. gr. 

laganna. Með kröfunni þurfa að fylgja gögn um að skilyrðum samkvæmt ákvæði 100. gr. 

skiptalaga sé fullnægt auk sönnunargagna um önnur atriði er kunna að skipta máli við mat á 

kröfunni, sbr. 3. mgr. 101. gr., svo sem búsetuvottorð úr þjóðskrá.130 Að öðru leyti þykja 

reglurnar í þessum efnum skýra sig sjálfar. 

 

5.3.3 Upphafsathugun dómara 

Samkvæmt 5. mgr. 101. gr. og 102. gr. skiptalaga fer héraðsdómari með kröfu um opinber 

skipti samkvæmt XIV. kafla á sama hátt og kröfu um opinber skipti á dánarbúi, sbr. 43. gr. og 

1.-5. mgr. 44. gr. sömu laga. Að framkominni beiðni er ráðgert að dómara ákvarði hvort lög 

leiði til þess að henni verði vísað á bug. Um þessa upphafsathugun dómara á kröfunni leiðir af 

1. mgr. 43. gr. skiptalaga. Í athugasemdum með frumvarpi til skiptalaga kemur fram að dómara 

beri að kanna hvort gallar séu á kröfu um opinber skipti sem valda höfnun hennar af 

sjálfsdáðum. Atriði sem geta valdið höfnun með þessum hætti eru af margvíslegum toga, svo 

sem gallar á efni kröfunnar sjálfrar, hvort krafan sé höfð uppi í réttu umdæmi eða af einhverjum 

sem nýtur ekki heimildar til að krefjast opinberra skipta.131 Dómara ber að hafna kröfunni þegar 

í stað ef hann telur bersýnilegt að skilyrðum sé ekki fullnægt til að verða við henni, sbr. 1. mgr. 

                                                        
130 Alþt. (n. 123) athugasemdir við 101. og 102. gr., mgr. 3. 
131 Alþt. (n. 123) athugasemdir við 43. og 44. gr., mgr. 2. 
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43. gr. skiptalaga. Að öðrum kosti ákvarðar dómari stað og stund þinghalds og boðar aðilanna 

eða eftir atvikum umboðsmenn þeirra til þinghalds og tilkynnir það málsaðilum með þeim hætti 

sem ráðgert er í 1. og 2. mgr. 43. gr. skiptalaga. Um efni tilkynningar til aðila segir að koma 

skuli fram auk staðar og stund þinghalds, hver krefjist gerðarinnar og við hverja heimild sú 

krafa styðjist og svo hverju það varði ef ekki verður sótt þing. Dómari skal koma þessari 

tilkynningu á framfæri með símskeyti, ábyrgðarbréfi eða öðrum jafntryggum hætti. Auk þess 

þarf tilkynning að sendast með tilteknum hætti og berast aðilum með ákveðnum fyrirvara, sbr. 

2. mgr. 43. gr. skiptalaga. Reglurnar um þessi atriði eru í flestu tilliti sambærilegar reglum um 

birtingu stefnu í einkamáli og stefnufrest. Þannig skal tilkynning berast viðkomandi eða þeim, 

sem er löghæfur til að taka við stefnubirtingu fyrir hans hönd, sbr. 85. gr. laga um meðferð 

einkamála nr. 91/1991 (einkamálalög) með sama fyrirvara og birta skal stefnu í almennu 

einkamáli, sbr. 91. gr. laganna. Héraðsdómari má þó ákveða skemmri fyrirvara ef hann telur 

brýna hagsmuni í húfi. 

 

5.3.4 Trygging fyrir skiptakostnaði 

5.3.4.1 Hvenær er tryggingar þörf? 

Samkvæmt 4. mgr. 101. gr. skiptalaga verður krafa um opinber skipti til fjárslita vegna 

sambúðarslita aðeins tekin til greina ef sýnt þykir að eignir muni nægja fyrir skiptakostnaði 

eða sá sem leitar skipta setji tryggingu fyrir greiðslu kostnaðar af þeim. Ef kröfu um opinber 

skipti verður ekki vísað þegar á bug samkvæmt framansögðu verður dómari þessu næst að taka 

til athugunar hvort þörf sé á tryggingu úr hendi þess er skiptanna krefst fyrir kostnaði af 

skiptunum. Ef dómari telur framkomin gögn ekki taka af tvímæli um að eignir nægi fyrir 

skiptakostnaði þá krefur hann skiptabeiðanda um tryggingu fyrir greiðslu hans, sbr. 4. mgr. 

101. gr. skiptalaga. Má í þessu sambandi vísa til Hrd. 22. október 2002 í máli nr. 465/2002 þar 

sem ágreiningur reis um hvort K bæri að setja tryggingu við opinber skipti. Héraðsdómur féllst 

á kröfu K um opinber skipti og var henni jafnframt gert að setja tryggingu fyrir greiðslu 

skiptakostnaðar. K skaut málinu til Hæstaréttar og krafðist þess að fellt yrði úr gildi ákvæði 

hins kærða úrskurðar þess efnis að henni bæri að setja tryggingu. Kröfu M um að K yrði gert 

að setja tryggingu fyrir skiptakostnaði var hafnað í Hæstarétti. Í dómi réttarins segir að 

samkvæmt skattframtali aðilanna hafi þau, skömmu áður en K hafi leitað skilnaðar að borð og 

sæng, átt frekari eignir en fasteign, sem M krafðist að haldið yrði utan skipta. Væri því engin 

ástæða til að ætla annað en að þær eignir gætu nægt til greiðslu skiptakostnaðar. Af þeim sökum 

gæti héraðsdómari ekki að réttu lagi úrskurðað um opinber skipti og krafið K um tryggingu 

fyrir skiptakostnaði. Svipaða niðurstöðu má finna í Hrd. 23. mars 2012 í máli nr. 147/2012. Í 

málinu var fallist á kröfu K um opinber skipti til fjárslita með vísan til þess að sýnt væri að 
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sambúð málsaðila hefði staðið samfleytt yfir í að minnsta kosti tvö ár og að uppfyllt væru 

skilyrði 4. mgr. 101. gr. skiptalaga. Að mati dómsins þótti ljóst að eignir aðilanna, sem féllu 

undir skiptin, myndu nægja fyrir greiðslu skiptakostnaðar. Kröfu M um að K yrði gert að setja 

fram tryggingu fyrir skiptakostnaði var því vísað frá dómi með vísan til 4. mgr. 101. gr. 

skiptalaga, sbr. 2. mgr. 25. gr. einkamálalaga, enda hafði M ekki lögvarinna hagsmuna að gæta 

af slíkri kröfu. 

 

Ef trygging er ekki sett fram eftir að dómari hefur krafið skiptabeiðanda um hana, þá að 

undangenginni úttekt um að eignir myndu ekki duga fyrir skiptakostnaði, verður kröfu um 

opinber skipti hafnað.132 Hér má um leið vekja athygli á þeim fyrirmælum í niðurlagi 4. mgr. 

101. gr. skiptalaga að sá sem krefst opinberra skipta ábyrgist greiðslu kostnaðar af framkvæmd 

þeirra án tillits til þess, hvort hann var krafinn um tryggingu í byrjun. Ábyrgist skiptabeiðandi 

á þann hátt greiðslu skiptakostnaðar sem er umfram tryggingu, sbr. Hrd. 23. mars 2012 í máli 

nr. 147/2012. 

 

5.3.4.2 Fjárhæð tryggingar 

Þegar regla 4. mgr. 101. gr. skiptalaga áskilur tryggingu fyrir kostnaði verður að hafa í huga að 

sá kostnaður á rætur að rekja til þess að samkvæmt 102. gr. er óundanþægt að skiptastjóri verði 

skipaður til að annast framkvæmd skiptanna og ber honum þóknun fyrir störf sín, annað hvort 

af eignum búsins eða úr hendi þess sem krefst skiptanna, sbr. 2. mgr. 48. gr. skiptalaga. 

Vandasamt er að setja fram almenn viðhorf um hæfilega fjárhæð til þessara starfa en sú fjárhæð 

hlýtur að taka mið af umfang skiptanna hverju sinni. Sem sagt ef eignir aðila eru óverulegar 

má að jafnaði ganga út frá því að vinnuframlag skiptastjóra verði lítið og þóknun hans að sama 

skapi.133  

 

5.3.5 Afleiðingar útivistar við þingfestingu  

Með hliðstæðum hætti og í almennu einkamáli tekur framvinda málsmeðferðar eftir reglum 

skiptalaga mið af því hvort málsaðilar mæta við þingfestingu málsins eður ei. Í 1. mgr. 44. gr. 

skiptalaga er mælt fyrir um afleiðingar þess ef skiptabeiðandi sækir ekki þing í máli sem er 

rekið eftir XIV. kafla laganna. Útivist hefur þau áhrif að krafan telst niður fallin og gegn kröfu 

getur héraðsdómari úrskurðað skiptaþola ómaksþóknun úr hendi þess sem hafði uppi kröfuna 

um opinberu skiptin, sbr. 1. mgr. 44. gr. skiptalaga. Á hinn bóginn ef sá sem krefst opinberra 

                                                        
132 Markús Sigurbjörnsson (n. 117) 223. 
133 Alþt. (n. 123) athugasemdir við 41. gr. 
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skipta sækir þing og krafan sætir ekki andmælum af hálfu skiptaþola þá tekur héraðsdómari 

kröfuna til úrskurðar eftir að hann hefur gengið úr skugga um að kröfunni verði ekki vísað á 

bug samkvæmt framansögðu, sbr. 2. mgr. 44. gr. skiptalaga. Ef krafan sætir andmælum, meðal 

annars um hvort skilyrði 100. gr. skiptalaga séu uppfyllt, skal farið með slíkan ágreining eftir 

1. mgr. 120. gr., sbr. 3. mgr. 44. gr. skiptalaga. Hvort sem mótmæli eru höfð uppi eða ekki 

tekur dómari afstöðu til kröfunnar í rökstuddum úrskurði sem má kæra til Landsréttar, sbr. 133. 

gr. skiptalaga. Málskot til Landsréttar frestar þó ekki framkvæmd opinberra skipta, sbr. 5. mgr. 

44. gr. skiptalaga. 

 

5.3.6 Ágreiningur um kröfu um opinber skipti 

Í 120. gr. skiptalaga er kveðið á um viðbrögð héraðsdómara við ágreiningi sem rís frammi fyrir 

honum við fyrirtöku á kröfu um opinber skipti. Er gert ráð fyrir að héraðsdómari taki 

ágreininginn rakleitt til efnismeðferðar í sérstöku dómsmáli eftir fyrirmælum XVII. kafla 

laganna milli þess sem hefur krafist opinberra skipta og þess sem mótmælir kröfunni.134 Í máli 

sem verður rekið með þessum hætti gengur úrskurður um hvort skilyrði fyrir opinberum 

skiptum eru uppfyllt. Því skal haldið til haga að bein ágreiningsmál um eignamyndun á 

sambúðartíma og áhöld um hlutdeild hvors aðilans um sig í henni koma ekki til úrlausnar á 

þessu stigi heldur einungis við eftirfarandi skiptameðferð, þ.e. ef fallist verður á kröfu um 

opinber skipti, sbr. Hrd. 23. mars 2012 í máli nr. 147/2012. Sambærilegan rökstuðning má 

finna í Hrd. 15. desember 2006 í máli nr. 621/2006. Í þeim dómi krafðist M opinberra skipta 

til fjárslita milli hans og K vegna sambúðarslita. K mótmælti kröfunni. Hún studdi mál sitt 

ýmsum rökum, meðal annars þess efnis að aldrei hefði stofnast fjárfélag með aðilum og M væri 

eignalaus. Héraðsdómur taldi að skilyrði 100. gr. skiptalaga væru uppfyllt til þess að krafa M 

yrði tekin til greina. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðuna með vísan til forsendna en bætti við í 

rökstuðningi sínum: 
 

Á þessu stigi er heldur ekki tilefni til að taka afstöðu til þess hvaða eignir komi 
til skipta, hvernig þær komi með að skiptast milli aðila eða hvort það hafi áhrif 
við skiptin að nokkur dráttur varð á að opinberra skipta væri krafist. Með 
þessum athugasemdum en að öðru leyti með vísan til forsendna hins kærða 
úrskurðar verður hann staðfestur. 

 
Af þessum dómum verður skýrlega ráðið að það komi ekki að haldi fyrir skiptaþola að byggja 

á því að hafna skuli kröfu um opinber skipti gagngert vegna þess að ekkert fjárfélag hafi 

myndast með aðilum. Í málum sem eru rekin eftir 120. gr. skiptalaga verður því eingöngu úr 

                                                        
134 Alþt. (n. 123) athugasemdir við 120. gr., mgr. 1. 
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því skorið hvort skilyrði 100. gr. séu uppfyllt. Í næsta kafla verður fjallað um skilyrði fyrir 

opinberum skiptum, sem fram koma í ákvæðinu, með hliðsjón af dómaframkvæmd.  

 

5.3.7 Dómaframkvæmd um skilyrði opinberra skipta 

5.3.7.1 Skilyrðið um tveggja ára sambúðartíma 

Sem áður segir er skilyrði að sambúðarfólk hafi búið saman í að minnsta kosti tvö ár. Á 

skilyrðið reyndi í Hrd. 7. febrúar 1996 í máli nr. 59/1996 en í því máli krafðist K opinberra 

skipta til fjárslita á óvígðri sambúð. M mótmælti kröfunni og reisti þau á því að ekkert fjárfélag 

hefði stofnast með þeim. Aðilar hófu sambúð sína árið 1974, en M skráði lögheimili sitt ekki 

hjá K fyrr en 15. ágúst 1990. Aðilar slitu samvistum á árinu 1994 og flutti M lögheimilisfang 

sitt frá K hinn 31. maí 1995. Óumdeilt var að sambúð hafði staðið í 20 ár. Ekki skipti máli á 

þessu stigi hvort fjárfélag hafi stofnast með aðilum. Talið var að fullnægt væri skilyrðum 100. 

gr. skiptalaga til þess að krafa K um opinber skipti yrði tekin til greina. Á skilyrðið reyndi 

ennfremur í Hrd. 17. ágúst 2006 í máli nr. 394/2006. Héraðsdómur féllst á kröfu K um opinber 

skipti til fjárslita á milli hennar og M. Ágreiningslaust var að aðilar bjuggu saman frá árinu 

1994 til 2005. Af framburði vitna og gögnum málsins var ekki annað ráðið en að sambúðin 

hafi verið með áþekkum hætti og hjá hjónum. Þau hefðu haldið sameiginlegt heimili og deilt 

borði og sæng. Staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms með vísan til forsendna.  

 

Í þessu sambandi má ennfremur vísa til Hrd. 23. mars 2012 í máli nr. 147/2012 og Hrd. 5. 

febrúar 2002 í máli nr. 43/2002 en í báðum tilvikum reyndist sönnun örðugri en að framan 

greinir. Í fyrrnefnda dóminum greindi aðila á um hvort fullnægt væri skilyrðum 100. gr. 

skiptalaga til að unnt væri að krefjast opinberra skipta. Þeim bar ekki saman um hvenær 

sambúðin hófst. K hélt því fram að þau hefðu tekið upp samband á árunum 2001 og 2002 til 

ársins 2010, er þau slitu samvistum. M byggði á því að samband þeirra hefði stofnast árið 2002 

og hafi verið slitrótt alla tíð. Sambúðin hafi hvorki verið skráð í þjóðskrá né væri öðrum 

gögnum til að dreifa um hana. K benti á að þau hefðu sameiginlega tekið á leigu fasteign A 

árið 2005, en M byggði á því að K hefði flutt þangað ein. Í málinu var lögð fram yfirlýsing 

eiganda fasteignar A þess efnis að aðilar hefðu leigt saman eignina og búið þar saman til 

marsmánaðar 2007, er þau fluttu í fasteign B á næstu jörð við hliðina. Ekki hafði verið gerður 

skriflegur leigusamningur vegna fasteignar A en það lá fyrir leigusamningur vegna fasteignar 

B. Sannað þótti að M hafði ekki krafið K um leigugreiðslu fyrr en þau slitu samvistum. Benti 

það eindregið til þess að K hefði búið í húsinu á grundvelli sambúðar við M. Fallist var á kröfu 

K um opinber skipti með vísan til þess að sýnt væri að sambúð hefði staðið samfleytt yfir í að 

minnsta kosti tvö ár þannig að skilyrði 100. gr. skiptalaga væru uppfyllt.  
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Í síðarnefnda dóminum var einnig deilt um hvort fullnægt væri skilyrðum til að fram færu 

opinber skipti til fjárslita milli aðila. Kröfu sína byggði M á því að hann og K hefðu flutt inn 

saman í mars 1999 eða nokkru áður en formlegur lögheimilisflutningur hafi átt sér stað. M taldi 

sambúðina hafa staðið yfir samfleytt frá og með þeim tíma fram í apríl 2001 eða ríflega tvö ár. 

K hafnaði kröfu M og taldi að upphaf sambúðarinnar yrði ekki miðuð við fyrra tímamark en 

lok júlí 1999 eða frá lögheimilisskráningu þeirra. Benti hún á að þau hefðu haft sameiginlegt 

lögheimili frá 25. apríl 1999 til 24. apríl 2001. Sambúðin hefði af þeim sökum ekki staðið 

samfleytt yfir í heil tvö ár. Héraðsdómur féllst á kröfu M um opinber skipti með vísan til þess 

að ekki væri varhugavert að telja sannað að sambúðin hefði staðið samfleytt yfir í að minnsta 

kosti tvö ár. Við mat á því hvort uppfyllt væru skilyrði ákvæðisins var litið til yfirlýsingar frá 

þjónustumiðstöð Landssíma Íslands, sem lögð var fram í málinu. Hún staðfesti að símanúmer 

K hefði verið tengt við heimili þeirra 13. mars 1999 og símanúmer M 24. sama mánaðar. Sú 

staðreynd veitti sterkar líkur fyrir því að aðilar hefðu búið saman frá þeim tíma. Einnig var 

gengið út frá því að afhending eignarinnar hefði átt sér stað í samræmi við ákvæði 

kaupsamnings sem studdi ofangreinda niðurstöðu. Að virtu öllu þessu var fallist á að 

upphafstími sambúðar hefði verið sá sem M hélt fram enda hafði K ekki vísað til atvika sem 

stóðu því í vegi. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðuna með vísan til forsendna. 

 

Af þessum dómi virðist mega ráða að sönnunarbyrðinni hafi verið snúið við. M, sem bar 

sönnunarbyrðina í upphafi, tókst að færa fram sterkar líkur fyrir staðhæfingu sinni og var 

þannig litið svo á að K bæri að sýna fram á hið gagnstæða. Sú sönnun tókst ekki og var krafa 

M því tekin til greina.  

 

Sé skilyrðinu ekki fullnægt verður kröfu um opinber skipti til fjárslita hafnað, sbr. Hrd. 27. 

ágúst 2001 í máli nr. 301/2001. Í málinu var deilt um hvort uppfyllt væru skilyrði 100. gr. 

skiptalaga til að fram færu opinber skipti til fjárslita milli M og K. Þótt ýmislegt benti til þess 

að skilyrðið um tveggja ára sambúð væri uppfyllt var með hliðsjón af skráningu lögheimilis M 

og gegn eindreginni neitun K talið að svo væri ekki. Kröfu M var því hafnað. 

 

5.3.7.2 Skilyrðið um að aðilar eigi barn eða eiga von á barni 

Eins og áður sagði er það meginregla í íslenskum sambúðarrétti að réttaráhrif sambúðar verði 

virk ef einstaklingar eiga barn saman eða eiga von á barni. Ákvæði 100. gr. skiptalaga er engin 

undantekning frá þeirri reglu líkt og leiðir beinlínis af orðalagi þess. Að uppfylltu þessu skilyrði 

verður almennt fallist á kröfu um opinber skipti. Skiptir engu í þessu sambandi hvort sambúð 
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hafi ekki varað samfleytt í tvö ár.135 Til marks um þetta má benda á Hrd. 15. desember 2006 í 

máli nr. 621/2006. Í málinu laut ágreiningur málsaðila einkum að því hvenær sambúðin hefði 

stofnast og hvort skilyrði 100. gr. skiptalaga um tveggja ára sambúð væri uppfyllt. 

Héraðsdómur féllst á kröfu M um opinber skipti enda höfðu aðilar verið í sambúð um tveggja 

ára skeið og áttu börn saman. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðuna með þeim rökstuðningi að þar 

sem aðilar áttu börn saman væru skilyrði ákvæðisins uppfyllt. Af þeirri ástæðu væri engin 

nauðsyn að fjalla um það í hinum kærða úrskurði hve sambúðin stóð lengi eða hvenær urðu hlé 

á henni. 

 

5.3.7.3 Viðbótarskilyrði um eignir umfram skuldir 

Af orðalagi 100. gr. skiptalaga virðist í fljótu bragði nærtækt að ætla að ekki séu sett frekari 

skilyrði en þar koma beinlínis fram og fjallað hefur verið um. Það hefur þó verið staðfest í 

dómaframkvæmd að opinber skipti til fjárslita fara ekki fram nema minnst annar aðilanna eigi 

eignir umfram skuldir. Var þetta berum orðum staðfest í Hrd. 2. september 2011 í máli nr. 

476/2011, sbr. einnig Hrd. 29. ágúst 2005 í máli nr. 261/2005 sem fjallar þó um opinber skipti 

til fjárslita milli hjóna.  

 

Í fyrrnefnda dóminum frá 2011 greindi aðila meðal annars á um hvort fullnægt væri skilyrðum 

100. gr. skiptalaga til að unnt væri að krefjast opinberra skipta til fjárslita milli M og K. Þá 

greindi aðila á um hvort skilyrði væru að öðru leyti til þess að fram færu opinber skipti. Í dómi 

Hæstaréttar sagði að með vísan til forsendna hins kærða úrskurðar mætti staðfesta þá 

niðurstöðu að skilyrði 100. gr. skiptalaga um tveggja ára samfellda sambúð væri uppfyllt í 

málinu. Í dóminum sagði því næst að af 109. gr. skiptalaga yrði ráðið að opinber skipti til 

fjárslita færu ekki fram nema minnst annar aðilanna ætti eignir umfram skuldir. Þá sagði í 

dóminum að óumdeilt virtist að við lok sambúðar aðila hefðu ýmsar nánar tilgreindar eignir 

ýmist verið þinglýstar eða skráðar á nafn K. Samkvæmt gögnum málsins hefði M á hinn bóginn 

á umræddu tímamarki ekki átt neinar eignir sem einhverju gætu skipt. Því næst sagði í dómi 

réttarins að ljóst væri, meðal annars af tölvupósti sem farið hefði fram milli aðila í kjölfar 

slitanna, að ágreiningslaust væri milli þeirra að áhvílandi veðskuldir á fasteignum sem skráðar 

væru á K væru töluvert hærri en verðmæti þeirra. Þá bæru gögn málsins með sér að hið sama 

ætti við um aðrar nánar tilgreindar eignir K, svo sem ökutæki. Að öllu þessu virtu hefði M ekki 

sýnt fram á að verðmæti eigna K hefði verið meira en skuldir hennar. Leit Hæstiréttur svo á að 

                                                        
135 Ármann Snævarr (n. 2) 920. 
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sú sönnun hefði ekki tekist og að sönnunarbyrðin hvíldi á M. Var kröfu M um opinber skipti 

því hafnað af þeim sökum. 

 

Svipaða niðurstöðu má finna í Hrd. 19. september 2013 í máli nr. 571/2013 þar sem kröfu um 

opinber skipti var hafnað á þessum grundvelli. Í málinu lá fyrir veðbókarvottorð yfir fasteign 

K og staða áhvílandi veðbanda. Héraðsdómur taldi eignina verulega yfirveðsetta en ekki var 

um aðrar eignir að ræða sem féllu undir skiptin. Kröfu M var því hafnað. Í Hæstarétti var fallist 

á með héraðsdómi að skilyrði 109. gr. skiptalaga, um að opinber skipti færu ekki fram til 

fjárslita nema minnst annar aðilanna ætti eignir umfram skuldir, væri ekki uppfyllt eins og 

ákvæðið hafi verið skýrt með dómi réttarins í máli nr. 261/2005. Mat löggilts fasteignasala á 

söluverði fasteignarinnar sem M aflaði einhliða yrði ekki, gegn andmælum K, lagt til 

grundvallar við úrlausn málsins. Var hinn kærði úrskurður því staðfestur. 

 

Þótt ekki sé tekin bein afstaða til þess í 100. gr. skiptalaga fara opinber skipti til fjárslita ekki 

fram nema eignastaða minnst annars aðilans sé jákvæð. Sé í ljós leitt að eignir hrökkvi ekki 

fyrir skuldum verður kröfu um opinber skipti hafnað og breytir engu hvort skilyrði 100. gr. 

skiptalaga séu uppfyllt. Telja verður að þessi afstaða Hæstaréttar sé rökrétt enda er tilgangur 

opinberra skipta að koma fram uppgjöri á gagnkvæmum kröfuréttindum sem aðilarnir kunna 

að eiga á hendur hvor öðrum.136 Er skiptastjóra eftirlátið það hlutverk samkvæmt fyrirmælum 

109. gr. skiptalaga að ákveða hversu mikil verðmæti eiga að koma í hlut hvors aðilans við 

skiptin.137  

 

5.4 Úrskurður um opinber skipti til fjárslita og réttaráhrif hans 

5.4.1 Uppkvaðning úrskurðar og efni hans 

Samkvæmt 102. gr. skiptalaga, sbr. 4. mgr. 44. gr. kveður héraðsdómari upp úrskurð um hvort 

krafa um opinber skipti til fjárslita sé tekin til greina. Úrskurður verður kveðinn upp hvort sem 

mótmæli hafa komið fram gegn kröfu eða ekki, svo sem segir í 4. mgr. 44. gr. laganna. Í 

ákvæðinu er tekið fram að dómari gæti að lagaskilyrðum að sjálfsdáðum þótt ekki hafi verið 

mótmælt að þau séu fyrir hendi. Úrskurður verður að geyma forsendur líkt og dómur, sbr. 4. 

mgr. 112. gr. einkamálalaga. Í framkvæmd virðist þó að jafnaði nægilegt að rökstyðja 

niðurstöðuna stuttlega nema leyst sé þar úr mótmæltum gegn kröfunni.  

 

                                                        
136 Alþt. (n. 123) athugasemdir við 109.-111. gr., mgr. 1. 
137 Markús Sigurbjörnsson (n. 117) 227. 
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5.4.2 Málskot til æðri dóms 

Landsréttur er áfrýjunardómstóll á Íslandi og hefur aðsetur í Kópavogi þessa stundina. Hann 

var settur á fót með nýjum lögum um dómstóla nr. 50/2016 sem tóku gildi 1. janúar 2018. 

Samkvæmt 133. gr. skiptalaga, eins og ákvæðinu var breytt með lögum nr. 117/2016, er heimilt 

að kæra úrskurð um opinber skipti til Landsréttar. Kæra frestar þó ekki framkvæmd opinberra 

skipta, sbr. 5. mgr. 44. gr. skiptalaga, en þar er þó mælt fyrir um að ekki megi raska réttindum 

málsaðila meira en nauðsyn krefur meðan málið er útkljáð fyrir æðri dómi. Rétt er að geta þess 

að úrskurðir Landsréttar eru að meginstefnu til endanlegir. Í sérstökum tilvikum og að fengnu 

kæruleyfi Hæstaréttar Íslands, sbr. 2. mgr. 167. gr. einkamálalaga má skjóta niðurstöðum 

Landsréttar til Hæstaréttar. Við mat á því hvort Hæstiréttur samþykkir að taka slíkt kæruefni 

til meðferðar er litið til þess hvort efnið varði mikilsverða almannahagsmuni, hafi 

fordæmisgildi eða grundvallarþýðingu fyrir meðferð máls. Þá getur Hæstiréttur jafnframt tekið 

kæruefni til meðferðar ef ástæða er til að ætla að hin kærða dómsathöfn sé bersýnilega röng að 

formi eða efni. Séu þessi skilyrði ekki fyrir hendi synjar Hæstiréttur um kæruleyfi.138 

 

5.4.3 Áhrif úrskurðar um opinber skipti til fjárslita 

Eftir ákvæðum 102. gr. skiptalaga teljast opinberu skiptin byrja við uppkvaðningu úrskurðar 

héraðsdómara þar sem krafa um þau er tekin til greina. Áhrifa af því gætir hvað helst vegna 

ákvæða 108. gr. skiptalaga. Þar kemur fram að skiptastjóri sé einn bær um að ráðstafa eignum 

aðilanna meðan á opinberum skiptum stendur nema þær hafi þegar verið lagðar öðrum 

aðilanum út við skiptin til frjálsrar ráðstöfunar samkvæmt 1. mgr. 110. gr. skiptalaga. Er 

meginreglan því sú að aðilarnir eru sviptir ráðstöfunarrétti á viðkomandi eignum sínum að því 

gefnu að þær falla undir skiptin, sbr. 104. gr. skiptalaga. Til þess að tryggja að þessi regla yrði 

höfð í heiðri kann skiptastjóri eftir atvikum að þurfa að fá þinglýsta kvöð á fasteign aðila um 

skiptin og gera viðeigandi tryggingarráðstafanir varðandi annars konar eignir, sbr. 1. mgr. 54. 

gr. skiptalaga. 

 

5.5 Framkvæmd opinberra skipta 

5.5.1 Almennt 

Sem áður segir er sú regla án undantekninga að héraðsdómari skipar alltaf skiptastjóra til að 

fara með framkvæmd opinberra skipta til fjárslita. Annast skiptastjóri framkvæmdina og ber 

sig að í þeim efnum á áþekkan hátt og skiptastjóri við opinber skipti á dánarbúi eftir V. kafla 

laganna. Skipun skiptastjóra þarf að eiga sér stað um leið og úrskurður hefur verið kveðinn upp 

                                                        
138 Ákvörðun Hæstaréttar nr. 96/2019, 26. mars 2019. 
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um opinber skipti og fer fram með bókun í þingbók, sbr. 102. gr. skiptalaga. Til þess að þoka 

fram skiptunum heldur skiptastjóri skiptafundi með aðilunum eða umboðsmönnum þeirra eftir 

þörfum en um þá fundi gilda almennu reglurnar í 50. gr. skiptalaga.  

 

5.5.2 Til hvaða eigna og skulda verður tekið tillit til við skiptin? 

Í ákvæði 1. mgr. 105. gr. skiptalaga er mælt fyrir um þær upphafsaðgerðir skiptastjóra við 

opinber skipti samkvæmt XIV. kafla laganna. Boðar skiptastjóri aðilanna eða talsmenn þeirra 

á fyrstu stigum til skiptafundar í því skyni að leita upplýsinga um þær eignir og skuldbindingar 

sem falla undir skiptin, sbr. 104. gr. sömu laga. Fundir af þessu tagi geta eftir atvikum orðið 

tveir eða fleiri, sbr. 2. mgr. 105. gr. skiptalaga.  

 

Samkvæmt 104. gr. skiptalaga er tekið af skarið um til hvaða eigna sambúðarfólks verði tekið 

tillit við skiptin. Um ákvæðið segir í athugasemdum með frumvarpi því er varð að skiptalögum 

að það feli í sér afmörkun á því hvaða eignir og skuldbindingar falla undir skiptin.139 Ef ekki 

verða sammæli um annað koma aðeins til skipta þær eignir og þau réttindi aðilanna sem 

tilheyrðu þeim þegar óvígðri sambúð var slitið, auk þess sem til skipta skulu koma arður, vextir 

og annars konar tekjur sem hafa fengist síðan af þeim eignum og réttindum. Hið sama hefur 

verið talið gilda um skuldir aðilanna sem höfðu stofnast og voru ekki greiddar á sama 

tímamarki, sbr. Hrd. 2. september 2011 í máli nr. 476/2011.  

 

Um eignirnar sem falla undir skiptin eftir reglum 104. gr. skiptalaga þarf skiptastjóri samkvæmt 

105. gr. laganna að fá úr því skorið hvorum aðilanum þær tilheyri, hvert verðmæti þeirra sé, 

hvar eignirnar séu að finna, hver fari með umráð þeirra og hvort séreignir séu fyrir hendi.140 

Auk þess ber skiptastjóra að leita upplýsinga um verðgildi eigna, en ef sammæli verða ekki um 

það með aðilum, verður annar þeirra eða báðir að hlutast til um að skiptastjóri krefjist mats á 

eignunum hjá sýslumanni eftir reglum 17. – 23. gr. skiptalaga. Njóta þá báðir aðilarnir þeirrar 

stöðu sem erfingjum er veitt í þeim ákvæðum.141  

 

5.6 Meðferð ágreiningsmála 

5.6.1 Ágreiningur um framkvæmd opinberra skipta 

Ágreiningur getur risið með ýmsum hætti við framkvæmd opinberra skipta eftir XIV. kafla 

skiptalaga. Sem dæmi getur skapast ágreiningur um tiltekin verðmæti, þar á meðal hvorum 

                                                        
139 Alþt. (n. 123) athugasemdir við 104. gr. 
140 Markús Sigurbjörnsson (n. 117) 226.  
141 Alþt. (n. 123) athugasemdir við 105. gr. 
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aðilanum eign hafi tilheyrt, hvort aðili beri tiltekna skuldbindingu og hversu mikið hvorum ber 

að fá í sinn hlut. Ef ágreiningur rís milli aðila við opinber skipti um þau atriði sem hér hafa 

verið rakin skal skiptastjóri leitast við að jafna hann, sbr. 112. gr. skiptalaga. Takist það ekki 

beinir hann málefninu til héraðsdóms eftir ákvæðum 122. gr. laganna. Í kröfu skiptastjóra um 

úrlausn héraðsdóms skal tilgreina glögglega um hvað ágreiningur standi og hverjar kröfur hafi 

komið fram í því sambandi, sbr. 3. tl. 1. mgr. 122. gr. skiptalaga.142 Með því móti verður 

sakarefni málsins afmarkað og verður ekki leyst úr öðrum ágreiningsefnum í málinu.143 Í 

niðurlagi 112. gr. kemur síðan fram að ágreiningur um þessi málefni verði ekki lagður fyrir 

dómstól á annan hátt. Í greinargerð með frumvarpi til laganna kemur fram að ekki sé hægt að 

höfða einkamál eftir almennum reglum til að fá leyst úr ágreiningsefnum sem kunna að rísa 

við opinberu skiptin.144 Í hefðbundnu einkamáli er þannig ekki hægt að fá úr því skorið hvort 

almenn eignamyndun hafi átt sér stað í óvígðri sambúð, sbr. Hrd. 20. september 2012 í máli 

nr. 67/2012. 

 

5.6.2 Krafa skiptastjóra um úrlausn vegna ágreinings sem rís við opinber skipti 

Eins og áður sagði ber skiptastjóra eftir að hafa reynt að jafna ágreining að afmarka hann 

glögglega og vísa honum til úrlausnar fyrir dómi. Málskot skiptastjóra samkvæmt framansögðu 

leggur grunninn að fyrirhuguðu dómsmáli milli aðilanna. Þeim ágreiningsefnum, sem ekki hafa 

sætt þeirri meðferð sem mælt er fyrir um í 112. og 122. gr. skiptalaga, verður vísað frá dómi 

án kröfu. Má í þessu sambandi vísa til Hrd. 8. maí 2002 í máli nr. 146/2002 og Hrd. 25. janúar 

2016 í máli nr. 811/2015. Í fyrrnefnda dóminum var ágreiningur um skiptalok milli M og K og 

var honum vísað til héraðsdóms. Héraðsdómur sagði að úrlausnarefni málsins réðist af kröfu 

skiptastjóra sem hefði verið beint til dómsins í samræmi við fyrirmæli 1. mgr. 122. gr. 

skiptalaga. Í málinu yrði ekki tekin afstaða til annarra ágreiningsefna en fram kæmu í bréfinu. 

Kröfum sem ekki áttu stoð í bréfinu var vísað frá dómi án kröfu. Hæstiréttur staðfesti 

niðurstöðu héraðsdóms. Í síðarnefnda dóminum taldi Hæstiréttur að aðrar kröfur sem M og K 

deildu um hefðu ekki samkvæmt bréfi skiptastjóra til héraðsdóms, þar sem ágreiningi við 

opinber skipti var vísað til dómsins, sætt þeirri meðferð sem mælt er fyrir um í 112. gr. 

skiptalaga né hefði verið skýrlega getið um þær kröfur í bréfi skiptastjóra samkvæmt 122. gr. 

sömu laga. Var því öðrum kröfum M og K vísað frá héraðsdómi. 

 

                                                        
142 Markús Sigurbjörnsson (n. 117) 234. 
143 Hrd. 10. maí 2016 í máli nr. 237/2016, kafli I, mgr. 3. 
144 Alþt. (n. 123) athugasemdir við 112 gr. 
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5.6.3 Málsmeðferð fyrir héraðsdómi samkvæmt XVII. kafla 

Þegar ágreiningsmál hefur borist héraðsdómara til úrlausnar samkvæmt fyrirmælum XVI. kafla 

skiptalaga og hann hefur staðreynt að skilyrði séu til að fara með málið eftir XVII. kafla 

laganna, ákveður dómari stað og stund þinghalds þar sem málið verður þingfest og sendir 

aðilum málsins sérstaka tilkynningu um það, sbr. 1. mgr. 127. gr. skiptalaga. Mál samkvæmt 

þessum kafla telst höfðað við þingfestingu þess, sbr. 1. mgr. 129. gr. skiptalaga. Ef sóknaraðili 

mætir ekki við þingfestingu eða þingsókn hans fellur niður síðar skal málið fellt niður, sbr. 2. 

mgr. 129. gr. laganna. Gegn kröfu má héraðsdómari þá úrskurða varnaraðila ómaksþóknun úr 

hendi sóknaraðila. Ef varnaraðili sækir ekki þing við þingfestingu eða þingsókn hans fellur 

síðar niður ræðst framvinda málsins eftir almennum reglum um útivist stefnda í einkamáli, sbr. 

96. gr. einkamálalaga. Ef sótt er þing af hálfu beggja aðila við þingfestingu og ekki verður sátt 

í málinu gefur héraðsdómari sóknaraðila kost á að skila greinargerð, sbr. 130. gr. skiptalaga. 

Að framkomnum gögnum sóknaraðila skal varnaraðila jafnframt gefinn kostur á fresti til að 

skila greinargerð af sinni hálfu. Eftirfarandi umfjöllun tekur mið af því þegar dómstólar leysa 

efnislega úr fjárskiptum sambúðarfólks. 

 

6 Fjárskipti við lok óvígðrar sambúðar 

6.1 Almennt um dómaframkvæmd 

Á undanförnum áratugum hafa fjölmargir stefnumarkandi dómar gengið í Hæstarétti um 

fjárskipti sambúðarfólks. Úrlausnir dómstóla hafa í gegnum árin tekið miklum breytingum og 

með tímanum þróast ákveðnar efnisreglur sem gilda um sambúðarfólk.145 Verður gerður 

greinarmunur á milli nokkurra tímabila úr dómasafni Hæstaréttar sem varða fjárskipti 

sambúðarfólks. Fyrst verður fjallað um dóma þar sem dæmd voru svokölluð ráðskonulaun og 

jafnframt gert grein fyrir athyglisverðu sératkvæði sem vék frá þeirri dómvenju. Síðan verður 

fjallað um þá dóma sem viku frá því að dæma ráðskonulaun og mynduðu nýja dómstefnu á 

þessu sviði. Loks verða dómar þar sem Hæstiréttur fellst á að beita helmingaskiptum gerðir að 

sérstöku umtalsefni. Leitast verður við að greina þau atriði sem hafa ráðið úrslitum í því 

sambandi. Til samanburðar verða reifaðir dómar þar sem Hæstiréttur hafnar að beita 

helmingaskiptum. Í lokin verða ályktanir höfundar af dómum dregnar saman.  

 

                                                        
145 Ármann Snævarr (n. 2) 936-937. 
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6.2 Ráðskonutímabilið 

Áður fyrr var við það miðað í dómsúrlausnum Hæstaréttar að sambúðaraðili, oftast konan, ætti 

rétt á tilteknum bótum. Sú krafa var reist á svokölluðum ráðskonulaunum og réðist 

bótafjárhæðin eftir aðstæðum, meðal annars umsvifum sambúðar, verkaskiptingu og lengd 

hennar og svo mætti lengi telja.146 

 

Á árinu 1954 gekk dómur í Hæstarétti þar sem konu var í fyrsta skipti dæmd ráðskonulaun 

vegna sambúðarslita, sbr. Hrd. 5. nóvember 1954 í máli nr. 62/1952.147 Í málinu höfðu M og 

K heitið hvort öðru eiginorði. Hófu þau sambúð í kjölfarið sem stóð samfleytt yfir í rúmlega 

sex ár. Á sambúðartímanum eignuðust þau tvö börn. K taldi M hafa slitið festum að 

tilefnislausu enda hefði hann ekki borið neinar sakir á hana. K krafðist bóta úr hendi M fyrir 

ráðspjöllin. Ekki þótt sannað að M ætti aðallega sök á festaslitum svo að bótakröfu K var 

hrundið. Að teknu tilliti til atvika þótti hins vegar hæfilegt að M greiddi K 9.900 kr. fyrir vinnu 

K á heimilinu og var þá haft í huga að M virtist hafa lagt til fæði, klæði og húsnæði.  

 

Sama niðurstaða varð í Hrd. 11. febrúar 1963 í máli nr. 89/1962 en þar höfðu M og K opinberað 

trúlofun sína og hófu sambúð sem stóð samfleytt í þrjú ár. Ekki töldust nægar sannanir fyrir 

því að K hefði öðlast eignarétt í fasteign M. Hins vegar bæri K laun fyrir störf sín í þágu 

heimilis. Þar sem K hafði unnið fyrir sér og haft tekjur og auk þess með einkaeyðslu hennar í 

huga þóttu laun hennar hæfilega ákveðin 35.000 kr.  

 

Ennfremur má benda á Hrd. 18. nóvember 1964 í máli nr. 106/1964 sem er frábrugðin að því 

leyti að þar var karlmanni, sem hafði búið með konu, dæmd þóknun fyrir vinnu í þágu 

sameiginlegs heimilis, svokölluð ráðsmannskaup, sem hann fékk greitt að óskiptu við skipti á 

dánarbúi K. K fluttist til Vestmannaeyja 1912. Kom hún sér upp íbúðarhúsi á eyjunni og flutti 

M til hennar og bjuggu þau saman í óvígðri sambúð. Þau unnu að ýmsum endurbótum á 

eigninni og sinntu sameiginlegu heimili meðan starfsorka og líf entist. K andaðist hinn 29. 

febrúar 1960. Með hliðsjón af stöðu M á heimili þeirra K og vinnu hans í þágu þess þótti hann 

eiga tilkall til nokkurrar þóknunar af eignum K, meðal annars hússins. Töldust laun M, sem 

voru ófyrnd samkvæmt undirstöðurökum 1. tl. 3. gr. laga nr. 14/1905, hæfileg ákveðin 20.000 

kr. 

 

                                                        
146 sama heimild 937. 
147 Sigurður Líndal, „Þáttur Hæstaréttar í réttarþróun á Íslandi“ (1995) 45 Tímarit lögfræðinga 64, 87. 
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Önnur niðurstaða varð hins vegar í Hrd. 31. október 1969 í máli nr. 18/1969 þar sem kröfu um 

ráðskonukaup var hafnað. K gerði kröfu um ráðskonulaun í bú M og studdi mál sitt ýmsum 

rökum, meðal annars þess efnis að K hefði árum saman haldið heimili fyrir M. Var leitt í ljós 

að M hefði stundum borðað hjá K og gist hjá hennar um helgar. Ekki var talið að með þessu 

hefði stofnast til sambúðar með aðilum sem veitti K rétt til ráðskonulauna úr búi M. Kröfunni 

var því hafnað. 

 

Ný lögfræðiviðhorf litu dagsins ljós í Hrd. 20. júní 1978 í máli nr. 32/1976 í sératkvæði eins 

dómara. Þessi viðhorf urðu síðar ráðandi í íslenskum rétti.148 Í málinu höfðu M og K búið 

saman í óvígðri sambúð í fjögur ár. Eignir M jukust á þessu tímabili, meðal annars íbúðarhús, 

bifreið og sumarbústað. K lagði fram 90.000 kr. til byggingar íbúðarhússins. Þau M og K höfðu 

fjárhag sinn aðskilinn og töldu öll árin sitt í hvoru lagi til skatts. Í apríl 1974 slitu þau samvistum 

og krafðist K þess að M greiddi sér andvirði helmings framangreindra eigna auk heimilismuna 

sem þau eignuðust á sambúðartímanum. Í héraðsdómi var litið svo á að K ætti rétt til greiðslu 

vegna vinnuframlags á sameiginlegu heimili þeirra. Við ákvörðun greiðslunnar bæri að hafa í 

huga að K hafi unnið fulla vinnu utan heimilis, hversu lengi sambúðin hefði staðið, að K hefðu 

sparast útgjöld vegna sambýlis við M og fjárframlaga hans til heimilisins og aðstoðar K við 

smíði framangreinds íbúðarhúss. Þótti hæfileg greiðsla nema 480.000 kr. auk 90.000 kr. láns 

K til húsbyggingarinnar. Í Hæstarétti var héraðsdómur staðfestur nema greiðsla M til K ákveðin 

700.000 kr.  

 

Í sératkvæðinu kemur fram að svo væri að sjá sem M hefði átt mjög litlar eignir þegar sambúð 

þeirra hófst en við lok sambúðar hafi eignirnar verið talsverðar. Leit dómarinn svo á að öll 

eignamyndunin hefði átt sér stað á sambúðartímanum. Síðan sagði orðrétt: 

 
Um eignauppgjör við lok óvígðrar sambúðar eru eigi skráðar lagareglur hér á 
landi. Hins vegar hafa verið lögfest nokkur lagaákvæði, sérstaklega á vettvangi 
félagsmálalöggjafar, er gera hlut sambúðarfólks svipaðan því, sem lögmælt er 
um hjón. Þegar þessa er gætt og höfð er hliðsjón af löggjöf og lagareglum um 
fjárskipti við lok hjúskapar, þykja lagarök standa til þess, að aðaláfrýjandi [K] 
öðlist hlutdeild í þeirri fjármunamyndun, sem varð meðan á sambúð 
málsaðilanna stóð. Hafa ber hér m.a. í huga, að K hafði dóttur sína á heimilinu 
og að K lagði fram fé og vinnu vegna þeirra tveggja eigna, sem að framan 
greinir.  

 

                                                        
148 Hrefna Friðriksdóttir (n. 92) 234-235. 
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Í dómi meirihluta Hæstaréttar er haldið hefðbundinni dómvenju sem fjallað hefur verið um. Í 

sératkvæðinu er mörkuð ný stefna þar sem aðili öðlaðist hlutdeild í eignamyndun hins á 

sambúðartímanum. Þá má loks geta Hrd. 13. mars 1980 í máli nr. 79/1979 þar sem kröfu um 

ráðskonulaun var hafnað. Í málinu hafði sambúð staðið í 45 ár, báðir sambúðaraðilar voru látnir 

og hafði dánarbú K uppi kröfu um ráðskonulaun úr dánarbúi M. Hæstiréttur taldi ekki unnt að 

fallast á það að samband aðila hefði verið þess eðlis, en þau voru barnlaus eða að vinnu- og 

framlag K hefði verið slíkt, að K ætti rétt á greiðslu úr dánarbúi M. Krafan var því ekki tekin 

til greina þrátt fyrir langan sambúðartíma.  

 

6.3 Ný dómstefna nánar mörkuð 

Á áttunda áratug síðustu aldar sneru dómstólar frá því að dæma sambúðaraðilum ráðskonu- 

eða mannslaun. Á árinu 1981 gekk dómur í Hæstarétti þar sem í fyrsta skipti var vikið frá þeirri 

dómvenju.149 Í staðinn var viðkomandi dæmd hlutdeild í eignamyndun hins og fól dómurinn í 

sér verulega stefnubreytingu hjá Hæstarétti en var í samræmi við áðurnefnt sératkvæði frá 

1978. Hér verður stuttlega drepið á efnisatriðum úr dóminum. 

 

Hrd. 4. febrúar 1981 í máli nr. 6/1978 

M og K hófu óvígða sambúð haustið 1970 er slitnaði í apríl 1973. M vann utan heimilis allan 

tímann en K frá því um sumarið 1971. Á sambúðartímanum fékk M úthlutaða lóð og hófst 

handa að reisa fasteign fyrir þau. Bygging hússins var skammt á veg komin er slitnaði upp úr 

sambúðinni og seldi M eignina í skiptum fyrir bifreið. K höfðaði mál á hendur M og reisti 

málatilbúnað sinn á því að allar eignirnar hefðu verið í óskiptri sameign og ættu þau tilkall til 

þeirra að jöfnu. Þau hefðu verið eignalaus í upphafi sambúðar en umtalsverð eignamyndun 

hefði orðið á sambúðartímanum. K kvaðst bæði hafa lagt fram fé og vinnu til byggingar hússins 

en auk þess keypt nær allt til heimilishalds og sinnt heimilisstörfum. Til vara byggði K kröfuna 

á rétti til endurgjalds fyrir vinnu og framlög í þágu sameiginlegs heimilishalds og 

eignamyndunar. M krafðist sýknu á þeim grundvelli að K hefði hvorki lagt fram fé né vinnu til 

byggingar hússins, eignin hafi verið skráð á nafni M og talin eign hans á skattframtali. 

Jafnframt byggði M á því að við sambúðarslitin hefði K fengið nær allt innbú í sinn hlut og 

benti á að heimilishaldið hefði verið smátt í sniðum auk þess sem hann hefði haft hærri tekjur 

en K. Héraðsdómur taldi ekki að K hefði öðlast tilkall til helmingaskipta og hafnaði 

sjónarmiðum K um að sameign hefði stofnast með þeim. Gegn andmælum M var talið ósannað 

                                                        
149 sama heimild 233. 
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að K hafi lagt fram fé í þágu M eða vinnu til byggingarframkvæmdanna. Héraðsdómur taldi 

hins vegar að K ætti rétt á greiðslu vegna vinnu á sameiginlegu heimili sem var ákveðin 80.000 

kr. M áfrýjaði dóminum til Hæstaréttar og krafðist sýknu en K, sem áfrýjaði ekki, krafðist 

staðfestingar héraðsdóms. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms, en á öðrum forsendum. 

Í dómi Hæstaréttar er meðal annars vísað til tímalengdar sambúðar, íbúðarhússins sem M hóf 

að reisa í þágu beggja og skiptingar vinnutekna á sambúðartímanum. Einnig var bent á að í 

lánsumsókn til húsnæðismálastjórnar ríkisins hafi þess verið getið að aðilar væru í sambúð og 

hjúskapur fyrirhugaður. Síðan sagði orðrétt:  
 
Líkur eru að því færðar, að stefnda [K] hafi innt af hendi nokkurt fé vegna 
byggingarstarfsemi þessarar og unnið eitthvað við bygginguna. Þykir henni 
bera nokkur fjárgreiðsla vegna hlutdeildar sinnar í eign þessari, sem áfrýjandi 
[M] ráðstafaði eftir sambúðarslitin. 

 

Þess má geta að tveir dómarar af fimm skiluðu sératkvæði þess efnis að staðfesta bæri 

héraðsdóminn með vísan til forsendna hans. Meirihluti Hæstaréttar var þó á annarri skoðun og 

taldi líkur á að K hefði innt af hendi nokkurt fé og unnið við húsbygginguna og dæmdi K 

hlutdeild í söluandvirði eignarinnar. Í atkvæði meirihlutans er ekki skírskotað til endurgjalds 

vegna framlaga og vinnu við bygginguna eins og gert er í héraðsdómi og minnihluti Hæstaréttar 

vildi staðfesta.150  

 

Eins og áður sagði er þetta fyrsti dómurinn sem víkur frá þeirri dómvenju að dæma 

ráðskonulaun og dæmir aðila hlutdeild í eignamyndun hins sem hafði átt sér stað á 

sambúðartímanum. Ármann Snævarr telur að sératkvæðið sitt í áðurnefndum Hrd. 20. júní 

1978 í máli nr. 32/1976 hafi lagt grunninn að þessari stefnumörkun.151 Í sératkvæðinu taldi 

hann lagarök standa til þess að sambúðarkona öðlaðist hlutdeild í sameiginlegri eignamyndun. 

Fjórir dómarar voru þó ósammála atkvæði dómarans. Sú stefna varð ráðandi í Hæstarétti með 

þeim dómi sem gekk tæpum þremur árum síðar, sbr. Hrd. 4. febrúar 1981 í máli nr. 6/1978 

sem ítarlega er reifaður að framan. Í kjölfar dómsins gengu fjórir hæstaréttardómar um 

fjárskipti sambúðarfólks sem að nokkru leyti styðjast við umrædda stefnubreytingu.152 Hins 

vegar er í tveimur dómana, annars vegna Hrd. 18. júní 1982 í máli nr. 5/1980 og hins vegar 

Hrd. 20. apríl 1983 í máli nr. 45/1981, dæmd heimavinnandi greiðsla vegna vinnuframlags á 

heimili á sambúðartíma. Ljóst má vera að þessir dómar hafa takmarkað fordæmisgildi í þessu 

                                                        
150 Guðrún Erlendsdóttir, „Nokkrar hugleiðingar um Hrd. 1981:128“ (1984) 34 Tímarit lögfræðinga 104, 105-
106. 
151 Hrefna Friðriksdóttir (n. 92) 234-235. 
152 Guðrún Erlendsdóttir (n. 150) 107. 
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sambandi vegna kröfugerðar.153 Ekki var tilefni til í ljósi kröfugerðar að leysa úr því hvort 

stofnast hefði sameign en í hvorugu málinu var höfð uppi krafa um hlutdeild í eignamyndun.  

Jafnframt er þess að gæta að bæði málin voru höfðuð áður en Hæstiréttur felldi dóm sinn sem 

varð tilefni þeirrar stefnubreytingar sem fylgdi í kjölfarið. Í báðum málunum voru K dæmd 

ráðskonulaun vegna vinnuframlags á sameiginlegu heimili. Þess er þó að gæta að í báðum 

þessum dómum voru sératkvæði tveggja dómara.154 

 

Á árinu 1982 gekk dómur í Hæstarétti þar sem framangreind dómstefna var áréttuð, sbr. Hrd. 

21. júní 1982 í máli nr. 1/1980. Í þeim dómi var á hinn bóginn gengið öllu lengra en í fyrsta 

dóminum sem gekk um þetta efni. Þar beitti Hæstiréttur í fyrsta sinn helmingaskiptum við 

fjárskipti sambúðarfólks.155 Í málinu var viðurkennt að fasteign og söluandvirði bifreiðar væri 

sameign aðila að jöfnu, en ekki var ágreiningur um aðrar eignir. M og K hófu óvígða sambúð 

um mitt ár 1973 og bjuggu saman þar til í janúar 1977 er þau slitu samvistum. Sambúð M og 

K hafði staðið í þrjú og hálft ár og bæði unnu fyrir launum utan heimilis. Auk þess fékk M 

greiddan arf og K tók út sparifé sitt sem þau lögðu til sambúðarinnar. Meðan þau voru í sambúð 

keypti M íbúð og bifreið. Í dómi Hæstaréttar sagði meðal annars: 

 
Eignir þær, sem ágreiningur aðila tekur til, voru keyptar á sambúðartímanum í 
þágu beggja. Sýnt er, að fé beggja hefur gengið til kaupa á eignum þessum beint 
eða óbeint, þótt ekki verði séð með vissu, hversu mikið hvort um sig lagði fram. 
Verður því að telja, að eignir þessar hafi orðið sameign þeirra, þó að þær væru 
skráðar á nafni áfrýjanda [M]. Þegar þess er gætt, sem nú er rakið, höfð hliðsjón 
af tekjum aðila á sambúðartímanum og annarri fjáröflun og litið til yfirlýsingar 
M í niðurlagi bréfs hans til stefndu [K] 21. júní 1977, sem greind er í 
héraðsdómi, þykir mega við það miða, að eignarhlutdeild aðila í hinum 
umdeildu eignum sé jöfn. 
 

Af þessum dómi virðist mega ráða að sambúðaraðilar öðlist við sérstakar aðstæður sjálfkrafa 

hlutdeild í eignum sem til verða á sambúðartímanum. Eignarhlutdeildin er síðan fundin með 

könnun á aðstæðum og athugun á framlögum aðila hvors um sig. Í dóminum voru fjárskipti M 

og K því með sambærilegum hætti og milli hjóna.156   

 

                                                        
153 Samkvæmt 1. mgr. 111. gr. laga nr. 91/1991, sem er efnislega samhljóða 113. gr. þágildandi laga nr. 85/1936, 
má dómari ekki fara út fyrir kröfur aðila í dómi sínum eða úrskurði.  
154 Guðrún Erlendsdóttir (n. 150) 107-108. 
155 Hrefna Friðriksdóttir (n. 92) 234. 
156 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði: Grundvöllur laga – réttarheimildir (Hið íslenska bókmenntafélag 2007) 
277. 
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Deila má um niðurstöðu þessa dóms sem virðist ekki í fullu samræmi við síðari 

dómaframkvæmd. Í íslenskum rétti hafa verið gerðar mjög strangar kröfur til sönnunar á því 

að eign sem myndast hefur á sambúðartíma verði talin sameign aðila.157 Í málinu þótti ekki 

ljóst hversu mikið hvort um sig lagði til eignanna sem voru skráðar á M. Sambúðin hafði auk 

þess einungis staðið í þrjú og hálft ár. Engu að síður taldi Hæstiréttur, gegn mótmælum M, að 

sameign hefði myndast sem skipta bæri jafnt á milli aðila. 

 

Loks má nefna Hrd. 25. október 1982 í máli nr. 132/1979 sem er í meginatriðum í samræmi 

við umrædda stefnubreytingu. Í málinu var viðurkennd sameign um fasteign en í öðrum 

hlutföllum. Sambúð aðila hafði staðið árin 1952-1960 og aftur 1962-1973. Á hinu síðara 

sambúðarskeiði reistu aðilar íbúðarhús handa sér og fjölskyldunni. Bygginguna kostuðu þau 

með söluverði íbúðar sem var eign K áður en sambúð hófst og að öðru leyti af tekjum sínum 

og með vinnu sinni. Taldi Hæstiréttur að M hefði öðlast eignarhlutdeild í fasteigninni þótt hún 

væri skráð á nafni K. Var litið svo á að meira en helmingur af byggingarkostnaði hússins hefði 

verið greiddur með söluandvirði íbúðar K en að öðru leyti yrði að gera ráð fyrir að báðir aðilar 

hafi staðið straum af byggingarkostnaðinum. Bæði höfðu tekjur af vinnu utan heimilis og M 

vann töluvert við bygginguna, en K lagði fram vinnu við sameiginlegt heimilishald. Var 

eignarhluti M í fasteigninni talinn 20% en hlutur K 80%. 

 

6.4 Helmingaskiptaregla Hæstaréttar 

Þá er komið að því að rannsaka þá dóma um fjárskipti milli sambúðarfólks þar sem Hæstiréttur 

fellst á að beita helmingaskiptum við uppgjör fjárskipta. Flestir þeirra hafa fallið eftir að 

skiptalögin tóku gildi en einnig verður getið um eldri dóma sem varpa nokkru ljósi á 

viðfangsefnið. Alls eru um að ræða 12 mál sem öll voru rekin í tengslum við opinber skipti til 

fjárslita milli sambúðarfólks að einu máli undanskildu. Deilt var um fasteign í flestum tilvikum 

en þess ber að geta að í sumum þeirra var jafnframt deilt um aðrar eignir. Dómarnir hafa ríkt 

fordæmisgildi í þessu sambandi vegna kröfugerðar. Í öllum málum var krafist viðurkenningar 

á sameign eða höfð uppi krafa um helmingaskipti.  

 

Sem áður segir er við slit sambúðar byggt á þeirri grundvallarreglu að hvor aðili haldi þeim 

eignum sem hann er skráður eigandi að. Þessi dómvenja var meðal annars staðfest í Hrd. 14. 

desember 2012 í máli nr. 704/2012 þar sem deilt var um eignarhlut í fasteign við opinber skipti 

til fjárslita. Í forsendum Hæstaréttar sagði: 

                                                        
157 Steinunn Guðbjartsdóttir (n. 9) 431. 
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Ekki nýtur við lögfestra reglna um skipti eigna og skulda við slit óvígðrar 
sambúðar. Á grundvelli dómvenju, sbr. til dæmis dóma Hæstaréttar 1. júní 2011 
í máli nr. 254/2011 og 11. júní 2008 í máli nr. 302/2008, hefur myndast sú regla, 
að við slit sambúðar beri að líta á sambúðarfólk sem tvo sjálfstæða einstaklinga 
og sú meginregla þá talin gilda að hvor aðila taki sínar eignir og beri ábyrgð á 
sínum skuldum. Opinber skráning eigna og þinglýstar eignarheimildir verða 
lagðar til grundvallar um eignarráðin nema sá, er gerir tilkall til eignaréttar, sem 
ekki fær samrýmst opinberri skráningu, leiði annað í ljós. Í samræmi við þetta 
hvílir á sóknaraðila [K] sönnunarbyrði fyrir því að hún hafi innt af hendi bein 
og óbein framlög til eignamyndunar á sambúðartímanum og er sönnun í þeim 
efnum forsenda þess að fallist verði á kröfu hennar um að skipting eigna við 
samvistarslitin skuli vera á annan veg en eignaskráning ber með sér. 

 

Þrátt fyrir þetta hafa dómstólar öðru hverju og án lagaheimildar vikið frá þinglýstum 

eignarheimildum og viðurkennt sameign að jöfnu við fjárskipti sambúðarfólks. Eins og vikið 

er að framan voru sjónarmið um helmingaskipti fyrst lögð til grundvallar í áðurnefndum Hrd. 

21. júní 1982 í máli nr. 1/1980 og voru áréttuð í kjölfarið með Hrd. 29. nóvember 1990 í máli 

nr. 22/1989. Í þeim dómi voru atvik þau að M og K stofnuðu til sambúðar árið 1950 en hún 

rofnaði síðla árs 1986 eftir 36 ár. Þau áttu saman þrjú börn. K vann á heimilinu allan 

sambúðartímann og hafði litlar tekjur. Ágreiningur aðila laut að eignarhlutdeild í fasteign þar 

sem fjölskyldan bjó, svo og í sumarhúsi og ennfremur varðaði hann bifreið, bankainnistæður 

og verðbréf sem fyrir hendi voru við sambúðarslit. Um skiptin bendir skiptaráðandi á hinn 

óvenjulanga sambúðartíma, rösk 36 ár, svo og að þau hafi óskað þess allt frá 1976 að verða 

samsköttuð sem hjón. Jafnframt var litið til þess að eignir mynduðust eingöngu á 

sambúðartímanum. Þá hafði K annast börn og bú og þannig stuðlað að aðstöðu M til 

eignamyndunar. Segir síðan orðrétt í forsendum skiptaréttar: 
 

Þegar öll gögn málsins eru virt og hliðsjón höfð af hag málsaðila annars vegar 
við upphaf og hins vegar við lok sambúðar þeirra, tímalengd sambúðar þeirra 
og öðrum atriðum, sem máli þykja skipta við úrlausn máls þessa, þykir 
sóknaraðili [K] eiga rétt við skipti á búi hennar og varnaraðila [M] til að fá í 
sinn hlut helming þeirra verðmæta, sem ágreiningur stendur um í máli þessu. 

 

Í málinu þótti K eiga rétt á helmingshlutdeild í þeim verðmætum sem ágreiningur varð um, þar 

á meðal í fasteigninni og sumarhúsinu, sem skyldi verða óskipt sameign aðila. Hið sama 

eignarhlutfall gilti um andvirði bifreiðar M er hann hafði veitt viðtöku og skyldi hann greiða 

helming þess til K. Sama eignarhlutfall gilti um bankainnistæður og verðbréf, þar sem tiltekið 

matsverð var lagt til grundvallar. M kærði úrskurðinn til Hæstaréttar sem staðfesti niðurstöðuna 

með vísan til forsendna.  
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Af dóminum má ráða að dómstólar horfa heildstætt á atvika við mat á því hvort sameign hafi 

myndast. Í málinu var litið til hins óvenjulanga sambúðartíma, en þar skipti ekki síður máli að 

öll eignamyndunin átti sér stað á þeim tíma. Þau voru jafnframt samsköttuð eins og hjón og 

áttu þrjú börn saman, sem K annaðist á meðan M vann utan heimilis. Með því stuðlaði K að 

bættri aðstöðu M til eignamyndunar sem hann hefði að öðrum kosti ekki notið ef ekki hefði 

verið fyrir framlag K.  

 

Hæstiréttur hefur með sama hætti lagt áherslu á eignastöðu aðila við upphaf sambúðar við mat 

á því hvort sameign hafi myndast, sbr. Hrd. 29. mars 1993 í máli nr. 108/1993. Aðilar voru í 

sambúð í stuttan tíma frá febrúar 1988 til nóvember 1990. Eignuðust þau eitt barn á 

sambúðartímanum, fætt 1989. Við upphaf sambúðar keyptu aðilar fasteign í þágu beggja sem 

var þinglýst eign K. Bæði lögðu fram fé til kaupa á fasteigninni, en K lagði þó meira fé til 

útborgunar. M lagði þó til fé með skuldabréfum útgefnum af þriðja aðila. Bæði unnu fyrir 

launum utan heimilis en laun M voru talsvert hærri en K. Niðurstaða héraðsdóms var sú að 

bæði hefðu lagt fé til kaupa á eigninni og bæði hefðu tekið lán til íbúðarkaupanna. Ekki þótt 

sýnt fram á með vissu hversu mikið hvort um sig hefði lagt fram en fjárhagsleg samstaða var 

með aðilum. Var íbúðin talin sameign aðila, þótt hún væri á nafni K. Staðfesti meirihluti 

Hæstaréttar niðurstöðu hins kærða úrskurðar um jafna eignarhlutdeild aðila í íbúðinni.  

 

Sama niðurstaða var í Hrd. 25. maí 1998 í máli nr. 201/1998. Í málinu laut ágreiningur K og 

M að skiptingu á fasteign við lok sambúðar sem M hafði selt eftir sambúðarslit. Aðilar hófu 

sambúð árið 1965 og bjuggu fyrstu árin í leiguhúsnæði. Á sambúðartímanum reistu þau 

fasteign sem þau deildu um er þau slitu sambúð árið 1991. Höfðu aðilar verið í sambúð í 26 ár 

en töldu öll árin sitt í hvoru lagi til skatts. Fasteignin var þinglýst eign M og skráð eign hans 

samkvæmt skattframtölum. Þá áttu aðilar engin börn saman. K taldi að stofnast hefði fjárfélag 

með aðilum og því bæri að skipta eignum jafnt eins um hjónaskilnað væri að ræða. Þá hefði 

hún átt fasteign sem hún seldi fyrir upphaf sambúðar og kvaðst hafa nýtt andvirðið í þágu 

sambúðarinnar. M mótmælti kröfunni og taldi að K hefði hvorki lagt fram fé né vinnu til 

fasteignarinnar, eignin hafi verið skráð á hans nafn og talin eign hans á skattframtölum. Með 

vísan til lengdar sambúðar og framlaga beggja auk þess sem M var eignalaus við upphaf hennar 

taldi héraðsdómur að sanngirnisrök stæðu til þess að hafa hliðsjón af reglum hjúskaparlaga um 

helmingaskipti við úrlausn málsins. Þannig var viðurkenndur réttur K að helmingi 

söluandvirðis fasteignarinnar að frádregnum skuldum. M kærði úrskurðinn til Hæstaréttar. 

Staðfesti Hæstiréttur niðurstöðuna með vísan til forsendna en bætti við í rökstuðningi sínum: 
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Með vísan til þess, sem greinir í hinum kærða úrskurði, verður að leggja til 
grundvallar við opinberu skiptin, að varnaraðili [K] hafi öðlast hlutdeild í 
eignamyndun sóknaraðila [M] á sambúðartíma þeirra, að því er fasteign þessa 
varðar. Þegar litið er til þess, hve lengi sambúð aðila stóð, og með því að 
hvorugt þeirra hefur sýnt fram á sérstök framlög sín til fasteignarinnar, sem 
verði rakin til eigna frá því fyrir upphaf sambúðarinnar, þykir rétt, að andvirði 
hennar komi til jafnra skipta á milli aðila. 

 

Þessi dómur sýnir berlega áherslurnar í dómaframkvæmd Hæstaréttar. Lengd sambúðar skiptir 

höfuðmáli við mat á því hvort helmingaskiptum verði beitt. Í málinu áttu aðilar þó engin börn 

og töldu ekki fram saman til skatts ólíkt því sem var uppi á teningnum í Hrd. 29. nóvember 

1990 í máli nr. 22/1989. Engu að síður öðlaðist K helmingshlutdeild í fasteign M þar sem 

ákveðin festa og varanleiki var í sambúðinni. Þá leit Hæstiréttur til þess að hvorugt þeirra gat 

sýnt fram á sérstök framlög til fasteignarinnar sem hægt var að rekja til eigna sem þau áttu fyrir 

upphaf sambúðar. Með öðrum orðum var litið svo á að öll eignamyndunin hefði átt sér stað á 

löngum sambúðartíma. Niðurstaða Hæstaréttar var því sú að sameign hafi myndast í jöfnum 

hlutföllum. 

 

Sjónarmið um helmingaskipti koma jafnframt fram í Hrd. 1. nóvember 2001 í máli nr. 

112/2001 þar sem viðurkenndur var eignaréttur K að helmingi fasteignar, sem var skráð eign 

M. Aðilar hófu óvígða sambúð á árinu 1983, en slitu henni árið 1999 eða eftir 16 ár. Í málinu 

krafðist K þess að M greiddi sér fjárhæð sem næmi 50% af fasteignamati fasteignar, sem K 

kvað þau hafa keypt á árinu 1986, en til vara að viðurkenndur yrði eignaréttur hennar í eigninni. 

Héraðsdómur féllst á aðalkröfu K með vísan til þess að fjárhagsleg samstaða hefði myndast 

með þeim á löngum sambúðartíma og var M gert að greiða K 1.187.500 kr. Eftir uppkvaðningu 

héraðsdóms óskaði M eftir því að dómkvaddur yrði matsmaður til að meta líklegt söluverðmæti 

fasteignarinnar á almennum markaði. Niðurstaða hans var sú að ástand hússins væri það slæmt 

að vart væri hugsanlegt að nokkru sinni yrði ráðist í að endurgera það. Hvort eitthvað fengist 

fyrir húsið treysti matsmaður sér ekki til að kveða um. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að 

hvorugur aðila hafi sýnt fram á sérstök framlög til fasteignakaupanna, sem verði rakin til eigna 

frá því fyrir upphaf sambúðarinnar, og þá hafi þau bæði lagt til heimilisins eftir þörfum hverju 

sinni. Að þessu virtu og að öðru leyti með vísan til forsendna héraðsdóms yrði staðfest 

niðurstaða hans um að viðurkenna eignarétt K að húsinu til jafns við M. Í ljósi niðurstöðu 

matsmannsins taldi Hæstiréttur hins vegar ekki unnt að leggja fasteignamat eignarinnar til 

grundvallar heldur yrði að taka til greina varakröfu K um viðurkenningu á helmings eignarhlut 

hennar í eigninni. 
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Sömu sjónarmið er að finna í Hrd. 15. desember 2011 í máli nr. 288/2011 sem reifaður er í 

kafla 3.7.4 að framan þó niðurstaðan sé reist á öðrum grundvelli. M og K höfðu verið í sambúð 

í tæplega 20 ár er þau slitu samvistum. Fyrir sambúð áttu aðilar saman eitt barn en þau 

eignuðust þrjú börn eftir að til sambúðar var stofnað. Þegar aðilar tóku upp sambúð hófu þau 

búskap á jörð ásamt foreldrum M. Tóku aðilar síðar við jörðinni og öllum búskap á henni. Í 

málinu lá fyrir að rík fjárhagsleg samstaða var með aðilum og öll eignmyndun varð á 

sambúðartímanum. Er þau slitu samvistum gerðu aðilar með sér fjárskiptasamning. Komu allar 

eignir og skuldir í hlut M gegn greiðslu til K að fjárhæð 5.000.000 kr. K höfðaði mál á hendur 

M til að fá fjárslitunum hnekkt. Að því gættu að rík fjárhagsleg samstaða var með aðilum og 

öll eignamyndun þeirra varð á sambúðartímanum var talið að samningur aðila hafi verið 

ósanngjarn og rétt væri samkvæmt 36. gr. samningalaga að víkja til hliðar ákvæði hans um 

endurgjald til K, sem var aðeins 16,1% af hreinni eign. Miðað var við að hrein eign ætti að 

skiptast að jöfnu milli aðila.  

 

Eitt dæmi til viðbótar má skýrlega finna í Hrd. 25. janúar 2016 í máli nr. 811/2015. M og K 

voru í óvígðri sambúð frá árinu 1989, en við upphaf hennar var K 18 ára, en M 24 ára. 

Sambúðinni lauk á árinu 2013, eftir 24 ár. Eignuðust þau tvö börn á sambúðartímanum. Við 

upphaf sambúðar átti M eina bifreið, en K var eignalaus. Við sambúðarlok 2013 áttu aðilar 

umtalsverðar eignir sem urðu til á sambúðartímanum, þar á meðal fasteign, sem var þinglesin 

eign M. Aðilar höfðu sameiginlegan fjárhag og töldu fram til skatts saman öll árin, að frátöldum 

tveimur árum. Fyrir lá að M aflaði mun meiri launatekna en K. K taldi sig þó hafa aflað 

verulega tekna með vinnu sinni við sameiginlegan rekstur þeirra, þótt launatekjur hennar væru 

lægri. Þá hafi hún haldið heimili fyrir þau bæði og annast börn þeirra. Í dómi Hæstaréttar kom 

fram að sambúð M og K hefði staðið í um 24 ár og að nánast allar eignir þeirra hefðu orðið til 

á sambúðartímanum með framlagi beggja ýmist beint og óbeint. Þá yrðu framlög þeirra til 

öflunar launatekna, eignamyndunar og uppeldis barna og heimilishalds ekki metin svo, 

heildstætt séð, að á annað þeirra hallaði að marki í þeim samanburði. Var með vísan til þess og 

forsendna hins kærða úrskurðar staðfest sú niðurstaða héraðsdóms að skipt yrði að jöfnu þeim 

eignum sem aðilar höfðu átt við sambúðarslit, óháð því hvernig skráningu einstakra eigna var 

háttað. Var því helmingshlutur K í fasteigninni staðfestur.  

 

Athygli vekur að K var eignalaus við upphaf sambúðar og var með lægri launatekjur en M á 

sambúðartímanum. Engu að síður var helmingaskiptum beitt á þeim forsendum að sambúðin 

hefði staðið í 24 ár og nánast öll eignamyndunin hefði myndast á sambúðartímanum, þar á 

meðal sú fasteign sem um var deilt.  
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Í Hrd. 26. ágúst 2016 í máli nr. 472/2016 var uppi ágreiningur milli dánarbús M og eftirlifandi 

maka K um skiptingu eigna eftir andlát M, en allar eignir voru skráðar á hann. Aðilar höfðu 

verið í óvígðri sambúð í hartnær 30 ár. Þau héldu sameiginlegt heimili allan tímann. Nær allar 

eignir sem voru skráðar á M urðu til á sambúðartímanum, að undanskilinni fasteign, sem M 

átti við upphaf sambúðar. Í forsendum að niðurstöðu Hæstaréttar er rakið að við úrlausn 

ágreiningsins yrði að gera greinarmun á því hvort eignirnar hefðu myndast áður en sambúð 

hófst eða eftir þann tíma. Talið var ósannað að K hefði öðlast hlutdeild í fasteign sem M hafði 

eignast áður en hann og K hófu sambúð. Af gögnum málsins mátti hins vegar ráða að nánast 

allar aðrir eignir, sem skráðar voru á M við andlát hans, hefðu orðið til meðan á sambúð hans 

og K stóð yfir í nær 30 ár. Var talið að K hefði tekist að færa sönnur á að með þeim hefði 

skapast fjárhagsleg samstaða á sambúðartímanum. Var þá sérstaklega litið til framburðar K 

fyrir dómi um að þau hefðu búið saman eins og hjón og að hún hefði lagt fram vinnu í þágu 

ýmiss konar atvinnurekstrar M án þess að þiggja laun, svo og þess langa tíma sem sambúðin 

varði og viljayfirlýsingar sem M hafði gefið árið 2005 um að K skyldi ráða yfir eignum hans 

félli hann frá á undan henni. Var því viðurkenndur réttur K til helmings af eignum þeim sem 

runnið höfðu í dánarbúið, að undanskilinni áðurgreindri fasteign.158 

 

Svipaða niðurstöðu má finna í Hrd. 12. desember 2014 í máli nr. 790/2014 sem varðaði einnig 

ágreining við uppgjör á dánarbúi M, en eftirlifandi sambýliskona K hins látna M til 36 ára var 

talin eiga helmingshlut í eignum á móti erfingjum M. Aðilar hófu sambúð á árinu 1976 og stóð 

hún óslitið í 36 ár, allt þar til M lést 2012. Þau áttu ekki sameiginleg börn. Við opinber skipti 

á dánarbúi M kom upp ágreiningur milli málsaðila varðandi eignarhlut K, sambýliskonu M, í 

eignum sem voru skráðar á nafn M. Taldi A, dóttir M að allir eignir ættu að koma til skipta en 

K taldi að hún ætti helming eigna á móti dánarbúi M. Í hinum kærða úrskurði, sem staðfestur 

var með vísan til forsendna í Hæstarétti, var meðal annars horft til hins langa sambúðartíma og 

þess að rík fjárhagsleg samstaða var með aðilum á sambúðartímanum. Var talið að K hefði sýnt 

fram á það að með henni og M hefði verið svo rík fjárhagsleg samtaða að líta yrði á allar eignir 

þeirra sem eina heild í sameign þeirra beggja. Við það mat var einkum horft til þess að eignir 

þær sem skráðar voru á nafn M við andlát hans mynduðust nánar allar á 36 ára sambúðartíma 

þeirra en engar eignir voru skráðar á nafn K. Þá var litið til þess að K ritaði í tvígang undir 

                                                        
158 Þrátt fyrir þessar lyktir í þrætu aðila og ágreining um skiptingu eigna, hélt málið áfram við opinber skipti á 
dánarbúi M, sem endaði með úrskurði Landsréttar 27. ágúst 2018 í máli nr. 556/2018 þar sem deilt var um uppgjör 
á hlutdeild K í eignum dánarbúsins. Í úrskurði héraðsdóms sem Landsréttur staðfesti með vísan til forsendna var 
fallist á að helmingur eftirstöðva veðlána, sem hvíldu á fasteigninni og stofnað var til á sambúðartímanum og voru 
grundvöllur að sameiginlegri eignamyndun K og M, kæmi til frádráttar kröfu K í búið. Þá var fallist á að K 
skuldaði dánarbúinu leigu fyrir tilgreint tímabil sem hún bjó í fasteigninni eftir andlát M.  
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veðskjöl sem maki, hún tók í eigin nafni lán hjá lífeyrissjóði sínum með veði í fasteign M og 

að þau gerðu sameiginlega og gagnkvæma erfðaskrá. Kröfu A var því hafnað og þess í stað 

viðurkennt að skipta bæri eignum til jafns milli K og erfingja M. 

 

Í þessu sambandi þykir einnig rétt að vísa til Hrd. 15. september 2016 í máli nr. 511/2016 þar 

sem fallist var á við opinber skipti til fjárslita milli M og K við lok óvígðrar sambúðar að eignir 

skyldu skiptast jafnt á milli þeirra á viðmiðunardegi skiptanna, án tillits til þess hvernig 

skráningu þeirra var háttað. M og K voru í óvígðri sambúð sem hófst haustið 1998. Sambúð 

aðila stóð í rúm 16 ár og eignuðust þau þrjú börn á sambúðartímanum. Þau héldu sameiginlegt 

heimili allan sambúðartímann og töldu fram saman til skatts frá árinu 2001 til 2014. M vann 

utan heimilis allan tímann og hafði umtalsverðar tekjur, en K hvarf af vinnumarkaði vorið 

1999. Í forsendum Hæstaréttar var horft heildsætt til atvika á sambúðartíma. Þar var höfð 

hliðsjón af skattframtali M og óverulegrar eignastöðu hans við upphaf sambúðar. Einnig var 

litið til þess að sambúð aðila stóð í rúm 16 ár og á þeim tíma eignuðust þau þrjú börn. Var 

jafnframt litið til þess að rík samstaða var með aðilum og fjárhagur þeirra samofinn þannig að 

M gat ráðstafað fjármunum í eigu K. Þrátt fyrir að K hefði ekki haft launtekjur frá 1999 heldur 

sinn heimilisstörfum, yrði að taka mið af því að hún átti eignir í upphafi sambúðar, fékk 

verulegar fjárhæðir í arf frá foreldrum sínum og hafði fjármagnstekjur. Auk þess hefði M lengst 

af sambúðartímanum starfað hjá fyrirtæki í eigu fjölskyldu K og því notið hagræðis af tengslum 

við K. Samkvæmt því og að öðru leyti með vísan til forsendna hins kærða úrskurðar var sú 

niðurstaða staðfest að skipta eignum jafnt á milli þeirra.  

 

Þá gekk nýverið dómur í Hæstarétti sem afmarkar framangreind sjónarmið enn frekar. Í 

forsendum Hæstaréttar eru talin upp atriði sem litið er til við fjárskipti sambúðarfólks. Nánar 

tiltekið er um að ræða Hrd. 5. apríl 2017 í máli nr. 152/2017. Ágreiningur aðila laut að 

skiptingu hlutafjár M í félaginu A ehf., sem M stofnaði og var eigandi að. Aðilar áttu fleiri 

eignir, svo sem fjórar fasteignir og tvö ökutæki, en voru sammála um að andvirði þeirra skyldi 

skiptast jafnt á milli þeirra. Aðilar skráðu sig í sambúð 1998 aðeins 23 ára gömul og barnlaus. 

Sambúðin stóð tæp 15 ár og eignuðust þau tvö börn á sambúðartímanum. Sambúðinni lauk 

sumarið 2013. Aðilar töldu saman til skatts öll árin, að undanskildum 2012 og 2013. Fyrir lá 

að M og K voru eignalaus við upphaf sambúðar og varð öll eignamyndunin því til á 

sambúðartímanum. Við fjárslitin krafðist K þess að félagið A ehf. skyldi skipt til helminga 

milli aðila. Kröfu sína reisti K á því að eignamyndun M í félaginu hefði myndast á löngum 

sambúðartíma og með framlagi beggja. M krafðist sýknu á þeim grundvelli að K hefði hvorki 

lagt fram fé né vinnu til félagsins eða komið að stofnun þess og rekstri.  
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Héraðsdómur taldi ekki unnt að fallast á það að samband aðila hefði verið þess eðlis eða vinna 

og fjárframlag K til félagsins hefði verið slíkt að K ætti tilkall til helmingaskipta. Litið var til 

þess að M hefði stofnað A ehf. aðeins fjórum árum áður en aðilar slitu samvistum. Hafði K 

ekki mótmælt þeirri málsástæðu M að félagið væri hugarfóstur hans, hann væri forstjóri þess 

og helsta driffjörður. Taldi Héraðsdómur óumdeilt að K hefði aldrei komið nálægt rekstri 

félagsins og var kröfunni því hafnað. K skaut málinu til Hæstaréttar en M krafðist staðfestingar 

héraðsdóms. Komst Hæstiréttur að öndverðri niðurstöðu og féllst á kröfu K um 

helmingshlutdeild í félaginu. Í dómi Hæstaréttar var vísað til þess að sambúð aðila hefði staðið 

í 15 ár. Þau hefðu verið eignalaus í upphafi hennar en á sambúðartímanum hefði ríkt með þeim 

fjárhagsleg samstaða í öllum atriðum. Endurspeglaðist sá veruleiki í afstöðu þeirra til annarra 

eignamyndunar á sambúðartímanum, en af gögnum málsins og málatilbúnaði aðila yrði ráðið 

að þau sættu sig að óbreyttu við þá niðurstöðu að því sem næst allar eigur þeirra, annað en hið 

umþrætta félag, skyldi skiptast að jöfnu á milli þeirra. Þá yrðu framlög þeirra til öflunar 

launatekna, eignamyndunar og uppeldis barna og heimilishalds ekki metin svo, heildstætt séð, 

að á annað þeirra hallaði að marki í þeim samanburði. Hvað hlutaféð í A ehf. varðaði þá fengi 

það ekki ráðið úrslitum að félagið, sem stofnað var á sambúðartíma aðila, hefði verið 

hugarfóstur M, hann stýrt því og byggt það upp án beinnar aðkomu K. Hefðu þau verðmæti 

sem M þannig skapaði meðal annars orðið til vegna framlags K til annarra þátta er vörðuðu 

sambúð aðila og fjárhagslega afkomu á umræddum tíma. Hefði M því ekki, með hliðsjón af 

því heildstæða mati sem leggja bæri til grundvallar fjárskiptum aðila, fært fyrir því haldbær rök 

að annað ætti að gilda um hlutafjáreignina í A ehf. en um aðrar eigur málsaðilanna. Var því 

fallist á kröfu K um að verðmæti hlutafjár M í A ehf., miðað við viðmiðunardag skiptanna, yrði 

skipt að jöfnu milli aðila. Orðrétt segir í forsendum Hæstaréttar:  
 

Að lögum gilda ekki settar efnisreglur um skiptingu eigna sambúðarfólks við 
lok sambúðar þeirra hliðstætt því sem á við um hjúskap. Sú afstaða hefur á hinn 
bóginn mótast í dómaframkvæmd að líta beri á slíka aðila sem tvo sjálfstæða 
einstaklinga og að í hlut hvors aðila um sig komi þær eignir sem viðkomandi 
kom með í sambúðina eða eignast meðan á henni stendur. Hefur opinber 
skráning eigna á viðkomandi aðila því þýðingu í þessu sambandi. Þetta er þó 
ekki algilt og hefur verið viðurkennt af dómstólum að hvað sem slíkri tilhögun 
líði þá geti sambúðarmaki átt tilkall til þeirra eigna sem að óbreyttu kæmu í hlut 
hins aðilans. Er þá litið svo á að sameiginleg eignamyndun hafi orðið á 
sambúðartímanum sem báðir aðilar eigi tilkall til. Meðal þeirra atriða sem litið 
er til við mat á þessu er eignastaða aðila við upphaf sambúðar, lengd sambúðar, 
fjölskylduhagir, þar með talið tilkoma sameiginlegra barna, öflun menntunar á 
sambúðartíma, tekjuöflun, tilhögun skattskila, sameiginleg not eigna auk fleiri 
atriða. Að meginreglu hvílir þó sönnunarbyrðin á þeim aðila sem heldur fram 
slíkri sameiginlegri eignamyndun, þrátt fyrir opinbera skráningu eignar á 
gagnaðila ellegar tilurð hennar að öðru leyti. Til þess er þó að líta að það hefur 
áhrif á tilhögun þeirrar sönnunarbyrði hversu mörg framangreindra atriða hafa 
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verið fyrir hendi í sambúð, sbr. til dæmis dóma Hæstaréttar frá 25. janúar 2016 
í máli nr. 811/2015 og 15. september 2016 í máli nr. 511/2016. 

 

Höfundur fær ekki betur séð en að dómurinn hafi ríkt fordæmisgildi um þau atriði sem ráða 

úrslitum um myndun sameignar. Í dóminum felst sú áherslubreyting að greina þann grundvöll 

sem fjárskipti miðast við. Að mati höfundar felast skýrari leiðbeiningar í dóminum en í 

úrlausnum réttarins fram til þess tíma. Rétt er þó að taka fram að ekki er um að ræða tæmandi 

talningu á þeim atriðum sem koma til álita, sbr. orðalagi dómsins „auk fleiri atriða.“ Varla 

verður dregin önnur ályktun af dóminum en að eftir því sem fleiri atriði séu uppfyllt í 

sambúðinni því meiri líkur eru á að dómstólar beiti helmingaskiptum. Til samanburðar verða 

raktir nokkrir dómar Hæstaréttar þar sem rétturinn hafnar að beita helmingaskiptum. 

 

6.5 Dómar þar sem Hæstiréttur hafnar að beita helmingaskiptum 

Næst er komið að því að rannsaka þá dóma þar sem Hæstiréttur féllst ekki á að beita 

helmingaskiptum við uppgjör fjárskipta. Deilt var um fasteign í öllum tilvikum og jafnframt 

um aðrar eignir. Í öllum málum var höfð uppi krafa um helmingshlutdeild eða jafna sameign. 

Þegar athuguð er dómaframkvæmd má ótvírætt greina tilteknar ástæður sem leiða til þess að 

kröfu um helmingaskipti verður hafnað.  

 

Fyrst má nefna Hrd. 27. janúar 1997 í máli nr. 23/1997 en í málinu höfðu M og K verið í 

óvígðri sambúð frá árinu 1974 til 1994 eða í 20 ára. Bú þeirra var tekið til opinberra skipta og 

gerði K kröfu um að viðurkenndur yrði helmingshlutur hennar í tilteknum eignum M, svo sem 

fasteign, sem M hafði keypt fjórum árum áður en aðilar slitu samvistum. Greiddi M kaupverðið 

með yfirtöku skulda, bifreið og peningum. K lagði ekki fram fjármuni til greiðslu afborgana af 

lánum, fasteignagjalda og annarra gjalda vegna fasteignarinnar. Héraðsdómur taldi að ekki 

hefði verið sýnt fram á sameiginlega eignamyndun á sambúðartímanum og féllst ekki á kröfu 

K. Þá voru almenn laga- og sanngirnisrök ekki talin standa til þess að höfð yrði hliðsjón af 

lagareglum um helmingaskipti hjúskapareigna við lok hjúskapar. Hæstiréttur staðfesti hinn 

kærða úrskurð með þeim rökum að M og K áttu engin börn og að þau hefðu talið fram til skatts 

í sitt hvoru lagi. Einnig var litið til þess að aðilar hefðu bæði unnið utan heimilis og þau 

beinlínis viðurkennt að engin sameiginleg eignamyndun hafi orðið á sambúðartímanum. Var 

kröfu K því hafnað. 

 

Ennfremur má benda á Hrd. 13. desember 2001 í máli nr. 211/2001 þar sem kröfu K um 

viðurkenningu á helmings eignarétti í fasteign var hafnað. K og M voru í óvígðri sambúð, sem 
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hófst í september 1995 og lauk í desember 1997, eða í rúm tvö ár. Aðilar keyptu fasteign í 

upphafi sambúðar og bjuggu í henni á sambúðartímanum. Í málinu var óumdeilt að M lagði 

einn fram fé fyrir útborguninni og greiddi afborganir og vexti af yfirteknum lánum. Þrátt fyrir 

það voru báðir málsaðilar skráðir sem kaupendur í fasteignaviðskiptunum og afsali þinglýst í 

því horfi. Er þau slitu sambúðinni krafðist K viðurkenningar á eignarétti að helmingi eða öðrum 

lægri hluta fasteignarinnar. Í dómi Hæstaréttar var talið að tilgreining eignaréttar að 

fasteigninni í kaupsamningi og afsali veitti líkindi fyrir því að hvort þeirra hafi átt helming 

hennar. Hins vegar verði ekki fallist á að þinglýsing eignarheimildarinnar leiði þegar til þeirrar 

niðurstöðu. Til að hnekkja þeim líkum verði M að sanna að framlög aðila til 

eignamyndunarinnar hafi verið misjöfn. Í málinu hátti svo til að að óumdeilt var að allt fé til 

fasteignakaupanna kom frá M og ekkert frá K. Þá var ósannað að um gjöf væri að ræða. Í 

málinu hélt K því fram að með vinnu sinni við sameiginlegt heimili aðila og útgjöldum í þágu 

þess hefði hún eignast hlut í þeim eignaauka, sem fólst í umræddum fasteignakaupum. Á þetta 

var ekki fallist meðal annars með vísan til þess að sambúð aðila hafi staðið í skamman tíma 

eða ríflega tvö ár og ekki yrði séð að mikil fjárhagsleg samstaða hafi orðið milli aðila, en bæði 

hafi unnið utan heimilisins og greitt kostnað af sameiginlegum rekstri þess. Var kröfu K því 

hafnað.  

 

Sama niðurstaða var í Hrd. 17. mars 2005 í máli nr. 363/2004 en þar voru M og K í óvígðri 

sambúð í tæp fjögur ár og áttu þau eitt barn saman. Fyrst bjó parið í íbúð K á meðan M leigði 

út íbúð sem hann átti. M keypti fasteign þegar sambúð hafði varað í um tvö ár þar sem aðilar 

bjuggu saman. Deildu aðilar um hver væri eignarhlutur hvors í fasteign sem þau hefðu fest 

kaup á sem var þinglýst eign þeirra beggja til helminga. Fyrir Hæstarétti krafðist K þess að 

viðurkenndur yrði helmings eignarhlutur hennar í íbúðinni. M krafðist að viðurkennt yrði að 

hann ætti óskipt íbúðina. Í málinu lá fyrir að kaupin höfðu að mestu verið fjármögnuð með því 

sem fékkst við sölu á íbúð sem M átti fyrir upphaf sambúðar. Þá tók M lán vegna kaupanna og 

annaðist greiðslu afborgana þeirra, en hann hafði mun hærri launatekjur en K. Var kröfu K um 

helmingshlutdeild því hafnað. Í niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til 

forsendna var tekið fram að sambúð aðila hefði staðið í skamman tíma. Hins vegar var talið að 

taka yrði tillit til þess að hún var heima að annast barn þeirra og var því mikið frá vinnu. Einnig 

hefði hún gert M kleift að leigja út íbúð sína fyrstu árin. Samkvæmt þessu þótti hlutdeild K í 

eignamyndun á sambúðartímanum hæfilega ákveðin 15%. 

 

Í Hrd. 29. mars 2007 í máli nr. 166/2007 var kröfu um helmingshlutdeild hafnað þótt viss 

fjárhagsleg samtaða hafi verið með aðilum. K og M, sem höfðu verið í óvígðri sambúð frá 1989 



 59 

til 2001 eða í 12 ár, deildu um hvort jörðin X ætti að skiptast til helminga milli þeirra, en jörðin 

var þinglýst eign M sem hann hafði keypt af foreldrum sínum árið 1992. Greiddi M kaupverðið 

með peningum og skuldabréfi til þriggja ára. Töldu aðilar fram saman til skatts í fimm ár og 

eignuðust tvö börn á sambúðartímanum. K var heimavinnandi fyrstu árin eftir fæðingu 

barnanna en hóf fjögurra ára háskólanám haustið 1996. M vann utan heimilis og hafði mun 

hærri tekjur en K, sem þáði námslán. Í kjölfar sambúðarslita hélt M áfram búsetu á jörðinni 

ásamt börnunum en K flutti í leiguíbúð. Í dómi héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti með 

vísan til forsendna, var talið að K hefði ekki sýnt fram á að eignarhald að jörðinni sem M 

fjármagnaði og greiddi af, hefði verið annað en eignaskráning bar með sér. Þótt nokkur 

fjárhagsleg samstaða hafi verið með aðilum, en K annaðist heimilishald og barnauppeldi, auk 

þess sem aðilar töldu fram saman til skatts, var ekki talið upplýst að sameign hefði stofnast 

með vinnuframlagi K á jörðinni og vinnu hennar á heimili aðila. Hafði K ekki andmælt þeirri 

málsástæðu M að hann hefði að verulegu leyti greitt framfærslu og gjöld heimilisins. Kröfu K 

um að jörðin kæmi til skipta sem sameign hennar og M var því hafnað. 

 

Í Hrd. 15. nóvember 2007 í máli nr. 565/2007 laut ágreiningur aðila meðal annars að skiptingu 

fasteignar við fjárskipti sambúðarfólks. Sambúð M og K stóð yfir í 11 til 12 ár. Sambúð þeirra 

var ekki skráð og voru þau ekki samsköttuð. Bæði unnu utan heimilis en aðilar áttu engin börn 

saman. Er sambúðin slitnaði krafðist K þess að viðurkenndur yrði helmingshlutur hennar í 

öllum eignum M, þar á meðal fasteign. Héraðsdómur féllst á að 25% af nettó andvirði 

fasteignarinnar skyldi koma í hlut K. M kærði úrskurðinn til Hæstaréttar og krafðist þess að 

kröfu K yrði hafnað. K, sem kærði einnig, krafðist þess að í hennar hlut kæmi 50% af nettó 

andvirði hússins og allra annarra eigna, svo sem hlutafjár í félagi. Í dómi Hæstaréttar sagði að 

M væri skráður eigandi alls hlutafjár í félaginu. Þá væri óumdeilt að hann væri skráður eigandi 

bifreiðar og fasteignar og að bankainnistæða hans væri á hans nafni. Sú niðurstaða héraðsdóms 

var staðfest að K hefði hvorki sýnt fram á að hún hafi átt þátt í stofnun eða rekstri félagsins né 

lagt fé til kaupa á íbúðarhúsinu eða bifreiðinni. Þá yrði ekki heldur talið eins og atvikum væri 

háttað að K hefði á annan hátt öðlast hlutdeild í þessum eignum. Kröfu K um hlutdeild í 

áðurnefndri fasteign var því hafnað. 

 

Í Hrd. 18. febrúar 2011 í máli nr. 53/2011 gerði K kröfu um viðurkenningu á 33,3% eignarhluta 

í fasteign M en að öðru leyti helming að öðrum eignum. Aðilar kynntust á árinu 1993 og flutti 

M til K í búð sem hún átti í janúar 1994. Í maí 1996 fluttu aðilar í hús sem M hafði byggt. Slitu 

þau sambúð 2009 er K flutti af heimilinu. Þau eignuðust tvö börn á sambúðartímanum sem 

stóð í 15 ár. K taldi sig hafa lagt ýmislegt af mörkum eftir að hafa flutt til M. Taldi hún fordæmi 
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fyrir því að löng sambúð og fjárhagsleg samtaða leiddi almennt til sameiginlegrar 

eignamyndunar. Í héraðsdómi, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna, var 

byggt á því að K hefði viðurkennt að hafa ekki lagt neitt fé til eignarinnar og ekki tekist að 

sanna að hún hefði með vinnu eða á annan hátt skapað grundvöll fyrir hlutdeild hennar í 

eignarétti að fasteigninni. Þá var ekki fallist á það með K að nánast öll eignamyndun hafi orðið 

á sambúðartímanum þar sem húsið var nánast fullgert áður en aðilar kynntust. Þótt aðilar hafi 

verið samsköttuð frá 1997 var ekki fallist á með K að fjárhagslega samstaða hafi verið með 

þeim allan tímann. Bæði hefðu lagt fram fé til heimilishalds og þóttu heimilisstörf eða 

umönnun barna ekki leiða til hlutdeildar í eignamyndun eins og atvikum var háttað. Í 

forsendum héraðsdóms var sérstaklega tilgreint að hvorki laga- né sanngirnisrök stæðu til þess 

að beita „meginreglu hjúskaparlaga um helmingaskipti“ eða ákveða K aðra og lægri hlutdeild 

í eignum M. Var kröfu K hafnað. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðuna. 

 

Loka má geta Hrd. 18. desember 2012 í máli nr. 718/2012 en þar laut ágreiningur aðila að 

skiptingu fasteignar við fjárskipti við sambúðarslit. Voru M og K í óvígðri sambúð í nær fimm 

ár en áttu engin börn saman. Við sambúðarslit krafðist K þess að viðurkenndur yrði 

helmingshlutur hennar í fasteign, sem var skráð eign M. Héraðsdómur féllst ekki á 

helmingaskipti en dæmdi K 15% hlutdeild í fasteign M. Skaut M málinu til Hæstaréttar og 

krafðist þess að kröfum K um hlutdeild yrði hafnað. K krafðist staðfestingar hins kærða 

úrskurðar. Í málinu var litið til þess að aðilar töldu ekki saman til skatts og að tekjur M hafi 

verið töluvert hærri en K öll árin. Þá voru aðilar ekki með sameiginlegan bankareikning og 

fjármál þeirra voru ekki samtvinnuð að öðru leyti. M lagði til lóð undir húsið, tók lán fyrir því 

og greiddi afborganir af þeim á sambúðartímanum. Með vísan til þessara atriða varðandi 

sambúð og fjármál M og K var kröfu K um hlutdeild hennar í fasteigninni hafnað.  

 

6.6 Landsréttur 

Eins og áður sagði tóku gildi ný lög um dómstóla hinn 1. janúar 2018. Með þeim var gerð sú 

breyting að dómstigin, sem áður voru tvö, urðu þrjú með tilkomu sérstaks millidómstigs. Nýr 

áfrýjunardómstóll, Landsréttur, hefur nú verið settur á fót sem millidómstig, sbr. 2. gr. laga nr. 

um dómstóla 50/2016. Þegar þetta er skrifað í maí 2019 hafa gengið þrjú mál í Landsrétti í 

málum af þeim toga sem hér eru til umfjöllunar. Þar af eru tvö mál sem fjalla einungis um 

skilyrði 100. gr. skiptalaga, en í einu tilvikinu var fallist á kröfu um opinber skipti159 en í hinu 

var kröfunni hafnað.160 Í þriðja málinu laut ágreiningur aðila að efnislegum fjárskiptum, sbr. 

                                                        
159 Úrskurður Landsréttar 30. janúar 2019 í máli nr. 16/2019. 
160 Úrskurður Landsréttar 17. desember 2018 máli nr. 864/2018. 
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úrskurður Landsréttar 9. maí 2018 í máli nr. 318/2018. M krafðist þess við opinber skipti 

vegna loka óvígðrar sambúðar málsaðila að viðurkennd yrði 50% eignarhlutdeild hans í 

tiltekinni fasteign. K var ein þinglýstur eigandi fasteignarinnar. Í úrskurði Landsréttar kom 

fram að sönnunarbyrði hvíldi á M fyrir því að hann hefði innt af hendi bein og óbein framlög 

til eignamyndunar á sambúðartímanum og væri sönnun í þeim efnum forsenda þess að fallist 

yrði á kröfu hans um að skipta bæri fasteigninni á annan veg en þinglýst eignarheimild gerði 

ráð fyrir. K hefði ein staðið að kaupum á fasteigninni. M hefði ekki lagt haldbær gögn til 

stuðnings þeirri fullyrðingu sinni að svo hefði samist milli aðila að fasteignin skyldi teljast að 

jöfnu í eigu beggja aðila. Sambúð aðila hefði verið skammvinn og ekki leitt til verulegrar 

fjárhagslegrar samstöðu þeirra. Þá hefði M ekki sýnt fram á að fjárframlög hans til 

sameiginlegs reksturs heimilis eða vinna hans við endurbætur á fasteigninni hefði verið í þeim 

mæli að myndað hefði eignarhlutdeild hans í fasteigninni. Var kröfum M því hafnað og hinn 

kærði úrskurður staðfestur.  

 

6.7 Er stefnubreytinga að vænta í úrlausnum dómstóla? 

Í ljósi þeirra nýlegu dóma Hæstaréttar í málum er varða fjárskipti sambúðarfólks og reifaðir 

eru að framan er ekki óeðlilegt að þeirri spurningu sé velt upp hvort stefnubreytinga sé að vænta 

hjá dómstólum. Ljóst er að af dómaframkvæmd Hæstaréttar má ráða að mjög strangar kröfur 

eru gerðar til sönnunar á því að verðmæti, sem myndast hafa á sambúðartíma og eru á nafni 

annars sambúðarmaka, verði talin sameign aðila að jöfnu. Sá sem vefengir skráð eignarhlutföll 

ber sönnunarbyrði fyrir því, sbr. áðurnefndur Hrd. 14. desember 2012 í máli nr. 704/2012. 

Þessi sjónarmið hafa margoft birst í úrlausnum réttarins og voru lögð til grundvallar í Hrd. 18. 

janúar 2008 í máli nr. 650/2007 þar sem sönnunarmatið virðist mjög strangt. Þar var talið að 

K bæri sönnunarbyrðina fyrir því að hún hafi tekið þátt í að greiða afborganir af fasteign sem 

féll undir skiptin. Hún hafði hins vegar ekki lagt fram kvittanir eða önnur gögn um að svo hafi 

verið. Ekki var talið nægilegt að sýna fram á að K hefði haft getu til að greiða af áhvílandi 

lánum heldur bar jafnframt að sýna fram á að hún hefði í raun gert það. Af dómnum má ráða 

að ekki sé nægilegt að sýna eingöngu fram á greiðslugetu heldur þarf að leiða í ljós að tekjur 

hafi í raun stuðlað að eignamyndun.  

 

Hér má jafnframt benda á niðurstöðu héraðsdóms í Hrd. 1. júní 2011 í máli nr. 254/2011 þar 

sem gerðar eru strangar kröfur til sönnunar um raunveruleg framlög til eigna. Í málinu hafnaði 

héraðsdómur kröfu K um hlutdeild í eignum M á þeim forsendum að rökstyðja þyrfti kröfu um 

eignartilkall „gagnvart hverri eign fyrir sig“ enda kynnu ólík sjónarmið að ráða niðurstöðu í 

hverju tilviki til dæmis með hliðsjón af því hvernig eignanna hefði verið aflað og í hvaða skyni. 
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Staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms með vísan til forsendna. Loks má nefna 

áðurnefndan Hrd. 15. nóvember 2007 í máli nr. 565/2007 þar sem K krafðist þess að í hennar 

hlut kæmi 50% af nettó andvirði íbúðarhúss, sem og hlutafé í Þ ehf. Í dómi Hæstaréttar kom 

fram að M væri skráður eigandi alls hlutafjár í félaginu og að K hefði hvorki sýnt fram á að 

hún hefði átt þátt í stofnun eða rekstri þess né lagt nokkurt fé til félagsins. Kröfunni var því 

hafnað.  

 

Framangreindir dómar virðast vera í ósamræmi við niðurstöðu Hæstaréttar hér að framan í Hrd. 

5. apríl 2017 í máli nr. 152/2017. Þar sneri Hæstiréttur við dómi héraðsdóms og féllst á kröfu 

K um helmingshlutdeild í félaginu A ehf. Jafnvel þótt K hefði ekki sýnt fram á sérstök framlög 

til félagsins, sem var stofnað án beinnar aðkomu K og aðeins fjórum árum áður en aðilar slitu 

samvistum, var niðurstaða Hæstaréttar sú að hlutafé M í félaginu skyldi skiptast jafnt á milli 

aðila. Að mati höfundar er ekki annað að sjá en að slakað sé á kröfum um sönnun í málinu og 

virðist niðurstaða dómsins um skiptingu félagsins ráðast af afstöðu aðilanna til annarra eigna 

sem þau höfðu skipt á milli sín að jöfnu, sem tengdust þó ekki beint félaginu. Eitt dæmi til 

viðbótar um vægari kröfur til beinna framlaga til eignamyndunar má skýrlega finna í 

áðurnefndum Hrd. 15. september 2016 í máli nr. 511/2016 þar sem fallist var á að eignir skyldu 

skiptast jafnt á milli aðila, án tillits til þess hvernig skráningu þeirra var háttað. K hafði 

óverulegar launatekjur og sinnti heimilisstörfum bróðurpartinn á sambúðartímanum. Hins 

vegar var litið til þess að K hefði átt eignir við upphaf sambúðar og fengið verulegar fjárhæðir 

í arf en af dóminum verður ekki séð hvort þeir fjármunir hafi með beinum hætti stuðlað að 

þeirri eignamyndun sem deilt var um í málinu.  

 

Hvað sem líður afstöðu Hæstaréttar samkvæmt framansögðu er að mati höfundar ekki unnt að 

draga afdráttarlaust þá ályktun að dómarnir feli í sér stefnubreytingu frá fyrri dómaframkvæmd. 

Af því sem hér hefur verið rakið má fremur segja að dómstólar virðast slaka á sönnunarkröfum 

ef fjárhagsleg samstaða hefur ríkt með aðilum. Svo sem fram kemur í Hrd. 5. apríl 2017 í máli 

nr. 152/2017 virðist rík fjárhagslega samstaða hafa áhrif á tilhögun þeirrar sönnunarbyrði sem 

lögð er til grundvallar í málum af þessum toga. 
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7 Hvað þarf til svo að dómstólar beiti helmingaskiptareglu? 

Rannsóknarspurningin er: Hvað þarf til svo að dómstólar beiti helmingaskiptareglu við slit 

óvígðrar sambúðar? Af dómaframkvæmd má ráða að dómstólar leggja heildsætt mat á atvik 

máls hverju sinni. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar benda þannig til þess að mat á 

helmingaskiptum er atvikabundið og við matið virðist ekki stuðst við einn almennan og 

hlutlægan mælikvarða. Þannig hafa dómstólar ekki mótað algilda reglu eða einhlít viðmið um 

það hvenær eða með hvaða hætti slík helmingaskipti koma til greina. Við úrlausn þessara mála 

er tekið tillit til þeirra fjölmörgu þátta og sjónarmiða sem einkenna hvert og eitt samband og 

fordæmi dómstóla ber að skoðast með hliðsjón af því. Í dómum má þó ótvírætt greina að ýmis 

atriði hafi umfram önnur meira vægi við mat á því hvort helmingaskiptum verði beitt. Í næstu 

köflum verður farið nánar yfir þessi atriði. 

 

7.1 Ályktanir af dómaframkvæmd 

7.1.1 Meginreglan og almennt um sönnunarbyrði 

Á undanförnum árum hafa fjölmargir dómar fallið um fjárskipti sambúðarfólks við slit óvígðrar 

sambúðar. Þrátt fyrir það má ýmislegt enn teljast óljóst varðandi reglur um fjárskipti 

sambúðarfólks enda eru sum mál að mati höfundar ekki jafn skýr og æskilegt væri. Þar að auki 

virðast niðurstöður Hæstaréttar um sönnunarkröfur stangast á að einhverju leyti. Hins vegar 

liggja fyrir skýr dómafordæmi þar sem komist hefur verið að þeirri niðurstöðu að við fjárslit 

sambúðarfólks hvílir sönnunarbyrði á þeim aðila sem heldur fram fráviki frá þinglýstum 

eignarheimildum. Staðfest hefur verið í dómaframkvæmd Hæstaréttar að við lok óvígðrar 

sambúðar beri að líta á sambúðarfólk sem tvo sjálfstæða einstaklinga og gildir þá sú meginregla 

að hvor aðili tekur þær eignir sem hann átti við upphaf sambúðar eða eignaðist meðan á 

sambúðinni stóð. Eftir almennum reglum fjármunaréttar gildir síðan sú meginregla við fjárslit 

að þinglýst eignarheimild fasteignar veitir líkindi fyrir eignarétti. Leiðir af þeirri reglu að sá 

sem heldur því fram að í slíkri skráningu felist ekki réttar upplýsingar um eignarétt ber 

sönnunarbyrði fyrir þeirri staðhæfingu. Í samræmi við það hvílir sönnunarbyrði á þeim aðila 

sem fullyrðir að hann hafi eignast helmingshlutdeild í fasteign sem skráð er á hinn aðilann.  

 

7.1.2 Heildarmat dómstóla 

Þegar athuguð er dómframkvæmd má ótvírætt greina tiltekin atriði sem leiða til þess að 

framangreindri meginreglu er vikið til hliðar. Af dómum má ráða að það ræðst af heildarmati 

og atvikum öllum hvort sameign hafi myndast með aðilum. Hefur Hæstiréttur nýlega afmarkað 

þau sjónarmið sem jafnan eru lögð til grundvallar fjárskiptum sem þó eru ekki tæmandi. Um 
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beitingu þeirra atriða og hvernig innbyrðis vægi þeirra er háttað má greina ýmsar vísbendingar 

í dómaframkvæmd.  

 

7.1.3 Lengd sambúðar 

Ljóst sýnist að lengd sambúðar skiptir máli við mat á því hvort sameign hafi myndast með 

aðilum. Í flestum málunum þar sem Hæstiréttur viðurkenndi sameign var litið til lengdar 

sambúðar en í Hrd. 29. nóvember 1990 í máli nr. 22/1989 stóð hún lengst, rösk 36 ár, en í Hrd. 

5. apríl 2017 í máli nr. 152/2017 styðst, eða tæp 15 ár, sbr. þó Hrd. 29. mars 1993 í máli nr. 

108/1993 en þess er að gæta að í þeim dómi var sératkvæði eins dómara. Önnur niðurstaða 

varð í Hrd. 13. desember 2001 í máli nr. 211/2001 þar sem sambúð stóð í rúm tvö ár en í því 

sambandi yrði að líta svo á að lítil fjárhagsleg samtaða væri með aðilum. Ennfremur er ljóst að 

langur sambúðartími skiptir máli þegar skortur er á sönnun um framlög aðila til fasteigna sem 

unnt er að rekja til eigna sem aðilar áttu fyrir upphaf sambúðarinnar. Þessi sjónarmið litu 

dagsins ljós í áðurnefndum Hrd. 25. maí 1998 í máli nr. 201/1998 en þar höfðu aðilar verið í 

sambúð í 26 ár. Með vísan þess og að hvorugt þeirra gat sýnt fram á sérstök framlög til 

fasteignar M, sem hægt var að rekja til eigna sem þau áttu fyrir upphaf sambúðar, var fallist á 

helmingaskipti. Í Hrd. 1. nóvember 2001 í máli nr. 112/2001 staðfesti Hæstiréttur þessa afstöðu 

með skýrum hætti. Við þessar aðstæður virðist Hæstiréttur líta svo á að öll eignamyndunin hafi 

orðið á sambúðartímanum. Í Hrd. 18. febrúar 2011 í máli nr. 53/2011 var kröfu K um 

helmingshlutdeild í fasteign á hinn bóginn hafnað þótt sambúð hafi staðið í 15 ár og aðilar átt 

tvö börn saman. Þar sem fasteignin var nánast fullgerð áður en aðilar hófu sambúð var ekki 

fallist á það með K að öll eignamyndunin hefði orðið á sambúðartímanum. Niðurstöðu í 

svipaða veru má finna í Hrd. 27. janúar 1997 í máli nr. 23/1997 þrátt fyrir 20 ára sambúðartíma. 

Í ljósi þessara tveggja síðastnefndu dóma má álykta sem svo að lengd sambúðar hafi engin 

teljandi áhrif ef engin eignamyndun hefur orðið á sambúðartíma sem báðir aðilar eiga tilkall 

til.  

 

7.1.4 Sameiginleg eignamyndun 

Þegar dómaframkvæmd er athuguð má þannig greina að eignamyndun á sambúðartíma sé 

forsenda þess að fallist verði á kröfu um helmingaskipti, sbr. Hrd. 12. desember 2014 í máli 

nr. 790/2014. Í þessu sambandi skiptir eignastaða aðila við upphaf sambúðar höfuðmáli líkt og 

Hæstiréttur raunar tekur fram í Hrd. 5. apríl 2017 í máli nr. 152/2017. Virðist rétturinn gera 

skýran greinarmun á því og hvort eignir hafa myndast áður en sambúð hófst, eftir þann tíma 

eða stuttu áður en sambúð er slitið. Þannig komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu í Hrd. 26. 

ágúst 2016 í máli nr. 472/2016 að ósannað væri að K hefði öðlast hlutdeild í fasteign sem M 
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hafði eignast áður en hann og K hófu sambúð. Í málinu var að öðru leyti fallist á helmingaskipti 

varðandi aðrar eignir. Þá var kröfu um helmingaskipti hafnað í Hrd. 27. janúar 1997 í máli nr. 

23/1997 með vísan til þess að fasteign M, sem féll undir skiptin, hafði verið keypt fjórum árum 

áður en aðilar slitu sambúð. Önnur niðurstaða varð hins vegar í Hrd. 29. mars 1993 í máli nr. 

108/1993 þar sem fasteign var skipt til helminga með vísan til þess að eignin hefði verið keypt 

við upphaf sambúðar í þágu beggja aðila. Af þessu leiðir að ef aðilar eru eignalaus við upphaf 

sambúðar og eignamyndun í fasteign verður til á sambúðartímanum þá styður það kröfu um 

helmingaskipti. Þannig þarf að rekja eignamyndun aftur í tímann svo unnt sé að staðreyna 

hvernig stofnað var til eignanna. Er þess að gæta að ef aðili hefur átt eign fyrir upphaf sambúðar 

sem var seld þá þarf að ganga úr skugga um hvort söluandvirði þeirrar eignar hafi runnið til 

kaupa á fasteign sem fellur undir fjárskiptin. Ef svo væri myndi það mæla gegn niðurstöðu um 

helmingaskipti, sbr. Hrd. 17. mars 2005 í máli nr. 363/2004. Sé í ljós leitt að eignamyndun í 

fasteign hafi orðið á sambúðartíma, sem báðir aðilar eigi tilkall til, hefur að öllu jöfnu verið 

litið svo á að með aðilum hafi orðið til sameign sem geti skipst hlutfallslega á milli þeirra. Við 

mat á skiptingu fasteignar í slíkum tilvikum er litið til framlaga hvors aðila til þeirrar 

eignamyndunar og hvort þau styðja helmingaskipti. Sönnun í þeim efnum er forsenda þess að 

fallist verði á kröfu um að fasteign verði skipt á annan veg en þinglýst eignarheimild gerir ráð 

fyrir, sbr. úrskurð Landsréttar 9. maí 2018 í máli nr. 318/2018. Er þá oft litið til fjárhags aðila 

svo sem tekna á sambúðartíma og hvort þeir fjármunir hafi beinlínis stuðlað að 

eignamynduninni. Ef fjárframlög hafa komið frá báðum fer uppgjör milli aðila í raun fram á 

grundvelli hins almenna fjármunaréttar. Ennfremur getur uppgjör farið fram á grundvelli 

óbeinna framlaga, meðal annars með vinnu á sameiginlegu heimili og umönnun barna líkt og 

nú verður rakið.  

 

7.1.5 Fjárhagsleg samstaða  

Sé í ljós leitt að sameiginleg eignamyndun hafi orðið á sambúðartíma má ljóst vera að 

fjárhagsleg samstaða hafi töluvert vægi við mat á því hvort fasteign verði skipt til helminga. 

Við það mat er litið til eðlis sambands aðila og hvort fjármál þeirra voru samtvinnuð í 

sambúðinni. Sameiginlegur fjárhagur, bankareikningur og tilhögun skattskila, svo sem 

sameiginlegt skattframtal veitir vísbendingar um að svo sé. Jafnframt er litið til annarra atriða 

svo sem hvort annar aðilinn aflar tekna utan heimilis á meðan hinn er heima og gætir bús og 

barna. Hefur vinna á sameiginlegu heimili oft verið virt sem óbeint framlag til eignamyndunar 

í fasteign einkum ef hinn aðilinn nýtur góðs af þeirri vinnu. Hefur sú vinna sérstakt vægi ef 

hún felst í umönnun sameiginlegra barna á löngum sambúðartíma. Eru sjónarmið í þessa veru 

berum orðum tekin fram í Hrd. 29. nóvember 1990 í máli nr. 22/1989 þar sem K annaðist börn 
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og bú á meðan M aflaði tekna á 36 ára sambúðartíma. Á grundvelli þess var talið að K ætti rétt 

á helmingi fasteignar M sem hann fjármagnaði. Sömu sjónarmið koma fram í Hrd. 25. janúar 

2016 í máli nr. 811/2015 þar sem eignum var skipt að jöfnu milli aðila með vísan til 

fjárhagslegrar samstöðu. Þar höfðu aðilar sameiginlegan fjárhag og töldu fram til skatts saman 

nánast öll árin. K hafði einnig lagt af mörkum ólaunaða vinnu á heimili aðila og annast börn 

þeirra á löngum sambúðartíma. Önnur niðurstaða varð þó í Hrd. 18. desember 2012 í máli nr. 

718/2012 og Hrd. 15. nóvember 2007 í máli nr. 565/2007. Í báðum málunum var sérstaklega 

horft til þess að sambúðin stóð skammt en í því sambandi yrði að líta svo á að lítil fjárhagsleg 

samstaða væri með aðilum. Sama niðurstaða varð í Hrd. 29. mars 2007 í máli nr. 166/2007 

þótt nokkur fjárhagsleg samstaða hafi verið með aðilum á 12 ára sambúðartíma. Eru þannig 

gerðar ákveðnar kröfur svo fjárhagsleg samstaða leiði til þess að vikið verður frá þinglýstum 

eignarheimildum á fasteign. 

 

Óhætt er að segja að viðhorf til fjárhagslegrar samstöðu hafi rutt sér nokkuð til rúms í 

framkvæmd Hæstaréttar á síðustu árum. Að mati höfundar var með framangreindum Hrd. 15. 

september 2016 í máli nr. 511/2016 og Hrd. 25. janúar 2016 í máli nr. 811/2015 sjónarmiðum 

um fjárhagslega samtöðu gert hærra undir höfði en ráða má af dómaframkvæmd réttarins fram 

að þeim tíma. Í fyrrnefnda dóminum stóð sambúðin í rúm 16 ár og héldu aðilar sameiginlegt 

heimili allan sambúðartímann. Þótt K hefði ekki haft launatekjur heldur sinnt heimilisstörfum 

var niðurstaðan sú að skipta bæri eignum jafnt. Þessi ályktun fær hljómgrunn í Hrd. 5. apríl 

2017 í máli nr. 152/2017 þar sem viðurkenndur var helmingshlutur K í A ehf. með vísan til 

þess að rík fjárhagsleg samstaða hafi verið með aðilum í öllum atriðum á 15 ára sambúðartíma. 

Á hinn bóginn þegar er um mjög stutta sambúð að ræða er það ekki talið styðja 

sameignamyndun aðila í fasteign á sambúðartíma, sbr. Hrd. 13. desember 2001 í máli nr. 

211/2001. Þar hafði sambúð aðeins staðið í rúm tvö ár og því hefði ekki mikil fjárhagsleg 

samstaða skapast með aðilum. Var kröfu K um viðurkenningu á helmings eignarétti í fasteign 

þar af leiðandi hafnað.  

 

7.1.6 Samantekt 

Af framangreindri samantekt má ráða að grunnforsenda helmingaskipta við sambúðarslit 

virðist sú að sameiginleg eignamyndun hafi orðið á sambúðartímanum, þ.e. sem báðir aðilar 

eigi tilkall til. Reynir þá á sönnun um bein og óbein framlög hvors aðila til eignamyndunar sem 

er jafnframt forsenda þess að fasteign geti skipst jafnt á milli aðila án tillits til skráðra 

eignarheimilda. Af dómum má þannig ráða að þegar framlög hafa komið frá báðum aðilum er 

almennt litið svo á að með aðilum hafi orðið sameign. Er þá tekið tillit til lengdar sambúðar, 
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fjárhagslegrar samstöðu aðila, fjölskylduhaga, þar með talið tilkomu sameiginlegra barna, 

sameiginlegra nota af fasteign, verkaskiptingar á heimili, tekna aðila, tilhögun skattskila auk 

fleiri atriða þótt ekki sé fullljóst hversu mikið aðilinn, sem gerir kröfu um helmingaskipti, þarf 

beinlínis að leggja til sambúðarinnar svo fallist verður á kröfuna. Á hinn bóginn er ljóst að 

niðurstaðan um jafna eignarhlutdeild ræðst af öllum þessum atriðum. Er það niðurstaða 

höfundar að eftir því sem fleiri atriði eru uppfyllt í sambúðinni, svo sem langur sambúðartími 

og rík fjárhagsleg samstaða, að undangenginni úttekt um að sameiginleg eignamyndun hafi 

orðið með aðilum, þá aukist líkurnar á helmingaskiptum. Samkvæmt framansögðu má enda 

segja að Hæstiréttur virðist þá slaka á sönnunarkröfum til myndun sameignar.  

 

8 Niðurstöður  

Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir þær reglur sem hafa mótast í dómaframkvæmd og gilda 

um ágreiningsmál við fjárslit sambúðarfólks. Einnig hefur verið vikið að umfjöllun fræðimanna 

en ljóst er að reglur um fjárskipti ráðast af reglum fjármunaréttar og eru aðallega mótaðar af 

dómstólum. Þær byggjast á þeim grunnsjónarmiðum að hvor sambúðaraðili eigi sínar eignir og 

ber ábyrgð á sínum skuldum og haldi þeim við sambúðarslit. Í þeirri viðleitni að gæta sanngirni 

hafa dómstólar gripið til þess ráðs að kanna vandlega bein og óbein framlög hvors um sig til 

eignamyndunar og meta síðan hvort grundvöllur sé að víkja frá skráðum eignaheimildum að 

fasteign með tillit til þeirra fjölmörgu þátta sem einkenna lífssamband fólks í óvígðri sambúð.  

 

Einnig var farið í gegnum þróun dómaframkvæmdar hér á landi til að greina nánar hvaða reglur 

hafa verið lagðar til grundvallar fjárskiptum sambúðarfólks og hvaða meginsjónarmið búa að 

baki helmingaskiptum. Þá voru færð rök fyrir því að á síðari árum hafi dómstólar gert strangar 

kröfur til sönnunar á því að sambúðaraðili hafi raunverulega lagt fram ákveðin framlög til 

eignamyndunnar. Jafnframt voru nefndir dómar þar sem dómstólar virðast hafa slakað á 

kröfum til sönnunar að minnsta kosti við sérstakar aðstæður. Þá var gerð grein fyrir allnokkrum 

dómum þar sem Hæstiréttur víkur frá skráðum eignarheimildum og viðurkennir að fasteign sé 

sameign að jöfnu.  

 

Meðan engar reglur hafa verið lögfestar um fjárslit milli fólks í óvígðri sambúð er nauðsynlegt 

að dómstólar móti eins skýr viðmið og framast er unnt. Eins og komið hefur fram hefur mikil 

gerjun verið á þessu sviði á undanförnum árum. Dómaframkvæmd var lengi vel í nokkuð 

föstum skorðum en breytt viðhorf hafa leitt til umtalsverðra breytinga í úrlausnum dómstóla. 

Fátt virðist benda til annars en að þessi gerjun muni halda áfram enda sýna ný fordæmi réttarins 
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glögglega nýjar áherslur í úrlausnum. Þetta skapar ákveðna réttaróvissu í íslenskum rétti um 

réttarstöðu sambúðarfólks eins og umfjöllunin hér að framan sýnir.  

 

Norðmenn og Svíar hafa lögfest ákveðnar reglur um stöðu sambúðarfólks eins og rakið er að 

framan. Höfundur telur veigamikil rök mæla með því að feta í fótspor þessara landa og lögfesta 

hér á landi sérstök lög um skiptingu eigna sambúðarfólks við sambúðarslit og hafa við 

samningu þeirra hliðsjón af þeirri dómaframkvæmd sem mótast hefur og þeim lögum sem sett 

hafa verið um þetta efni í nágrannalöndum. Veigamestu rökin gegn lagasetningu á þessu sviði 

eru að mati höfundar löngu úrelt, þ.e. mikilvægi þess að tryggja sess hjúskapar sem 

sambúðarforms. Þetta viðhorf átti ef til vill rétt á sér meðan óvígð sambúð var tiltölulega 

sjaldgæf. Óvígð sambúð er ekki lengur sjaldgæft sambúðarform. Þvert á móti er þetta form 

sambúðar orðið mjög algengt, svo algengt að ástæða þótti til þess árið 2006 að opna möguleika 

samkynhneigðra para til að geta skráð sig í slíkt sambúðarform. Með sama hætti má nefna að 

vegna þess hve óvígð sambúð er orðin algeng þá þótti nauðsynlegt að lögfesta í barnalögum að 

sömu reglur gilda um frágang mála vegna forsjár og umgengni barna bæði við slit skráðrar 

óvígðrar sambúðar og við hjónaskilnað. Önnur mikilvæg rök fyrir lögfestingu reglna um 

fjárskipti við slit óvígðrar sambúðar eru þau að þá myndi fækka ágreiningsmálum við þessi 

fjárskipti. Þeir sem velja þetta sambúðarform myndu þannig fyrirfram betur vita hvers verður 

að vænta varðandi fjárskipin komi til þess að sambúðin vari ekki og þessum hópi gert mögulegt 

að meta með gleggri hætti réttarstöðu sína komi til sambúðarslita.  
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