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Efni: Umsögn um þingsályktunartillögu um skráða sambúðfleiri en tveggja aðila, þingskjal 
901 -  539. mál.

Þjóðskrá íslands vísar til beiðnar allaherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 21. 
apríl sl., þar sem tillaga til þingsályktunar 539. mál, var sent stofnuninni til umsagnar. Hér 
eftir fer umsögn Þjóðskrár íslands. í þingsályktunartillögunni er lagt til að Alþingi feli 
dómsmálaráðherra að setja á fót starfshóp sem vinni drög að frumvarpi til nýrra 
heildarlaga um skráða sambúð með það að markmiði að fleiri en tveir aðilar geti skráð sig 
í sambúð og notið réttaráhrifa hennar, óháð skyldleika og persónulegu sambandi að öðru 
leyti.

í upphafi er rétt að koma inn á hlutverk Þjóðskrár íslands skv. lögum. Stofnunin starfar 
m.a. eftir lögum um skráningu einstaklinga nr. 140/2018. Samkvæmt þeim ber 
stofnuninni að skrá hjúskapar- og sambúðarstöðu einstaklinga í þjóðskrá sbr. 8. og 9. tl. 
1. mgr. 6. gr. laganna. Samkvæmt 3. mgr. 5. gr. laga nr. 80/2018 um lögheimili og aðsetur 
geta tveir einstaklingar sem eri ísamvistun og uppfylla hjónavígsluskilyrði hjúskaparlaga 
skráð sambúð sína í þjóðskrá. Skulu þeir hafa sama lögheimili og skal upphaf sambúðar 
miðað við þann dag þegar beiðni er lögð fram um skráningu. í greinargerð með 
frumvarpinu er varð að lögum nr. 80/2018 segir m.a. um þetta; „Skráning sambúðar fer 
fram hjá Þjóðskrá íslands, en hjúskaparlög gilda ekki um skráða sambúð. í  framkvæmd 
hefur borið á þvíað einstaklingar ísam búð telja að þeir njóti að öllu leyti sömu réttinda og 
þeir sem eru í  hjúskap. Svo er ekki og þar sem skráning sambúðar byggist fyrst og fremst 
á því ófrávíkjanlega skilyrði að viðkomandi einstaklingar eigi sama lögheimili þá geta þeir 
hinir sömu ekki skráð lögheimili hvor á sínum stað án þess að sambúðinni verði slitið".

Ganga má út frá því að eitt meginmarkmiða skráningar í þjóðskrá f dag sé að endurspegla 
raunverulega og rétta stöðu einstaklings, hvort sem um er að ræða búsetu, hjúskap, 
sambúð eða annað það sem varðað getur réttarstöðu hans. í barnalögum nr. 76/2003 
kemur m.a. fram að eigi einstaklingar í skráðri sambúð barn saman sé þeim ekki heimilt 
að slfta sambúðinni nema gengið hafi verið frá forsjá, umgengni og lögheimili barnsins hjá 
sýslumanni.

Samkvæmt ofangreindu liggur fyrir að ýrnis réttindi og skyldur fylgja sambúðarskráningu 
einstaklinga, hvort sem það er á milli tveggja eða fleiri einstaklinga. Huga þarf að þessum 
réttindum skyldum s.s. sem verða við sambúðarslit m.t.t. til barna. Eins myndi það kalla á 
töluverðar breytingar á kerfum þjóðskrár ef mögulegt á að vera að skrá fleiri en tvo aðila í 
sambúð og öll þau réttindi, t.d. varðandi vensl og forsjá barna og almennar faðernisreglur 
sem þvf fylgja.

Þjóðskrá íslands er tilbúin til að leggja starfshópnum lið eftir þörfum ef eftir þvíyrði leitað.
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