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Staðfesting hjóna sem taka upp samvistir að nýju/ 
Spouse's confirmation of resumed cohabitation 
Með skráningu sameiginlegs lögheimilis falla réttaráhrif skilnaðar að borði og sæng niður og aðilar skráðir giftir 

að nýju í þjóðskrá. Hafi orðið breyting á forsjá barns aðila við skilnað að borði og sæng, þ.e. ef annað foreldra 

hefur eftir skilnað að borði og sæng verið eitt með forsjá barns, verður forsjá aftur sameiginleg. 

With the registration of joint domicile the effects of legal separation is terminated and both parties are 

registered married in our registry. If the couple has a child/children and the terms of custody changed during the 

separation so that one party got full custody, the couple will have joint custody once the marriage is resumed. 

Hjón 

Nafn/Name Kennitala/Icelandic ID-number 

Netfang/Email Sími 1/Tel 1 

Nafn/Name Kennitala/Icelandic ID-number 

Netfang/Email Sími 1/Tel 1 

Sameiginlegt lögheimili hjóna – niðurfelling skilnaðar að borði og sæng/ 

Joint legal domicile of spouses – termination of the effects of legal seperation 

Götu- eða húsheiti, húsnúmer/Street, house, house no. Íbúð (númer/hæð)/Flat (number/floor) 

Póstnúmer/Postal code Sveitarfélag/Municipality 

Athugasemdir/Comments 

Undirskriftir/Signatures 

Staður/Place Dagsetning/Date 

Undirskrift/Signature Undirskrift/Signature 
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Leiðbeiningar/Instructions 

Nánar um niðurfellingu réttaráhrifa 

35. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993: 

Réttaráhrif skilnaðar að borði og sæng falla niður ef makar halda áfram sambúð umfram stuttan tíma sem 

sanngjarnt er að ætla þeim, einkum vegna búferlaflutnings og öflunar nýs húsnæðis. Réttaráhrifin falla einnig 

niður ef hjón taka síðar upp sambúð nema um sé að ræða skammvinna tilraun til að endurvekja samvistir að 

nýju. 

 

Skil á eyðublaði 

Eyðublaðinu er hægt að skila í eigin persónu í afgreiðslu Þjóðskrár Íslands, einnig er hægt að senda það með 

bréfpósti eða tölvupósti til Þjóðskrár Íslands. Sé eyðublaði skilað í eigin persónu þarf að framvísa löggildum 

persónuskilríkjum. Ef eyðublaðið er sent þarf afrit af löggildum skilríkjum að fylgja með. Löggild skilríki eru: 

vegabréf, íslenskt ökuskírteini eða nafnskírteini. 

 

Information about the termination of legal seperation 

Article 35 of the Law in Respect of Marriage No. 31 of April 14th 1993: 

The effects of legal separation shall be terminated if the two parties continue their cohabitation for more than a 

short period they may reasonably be deemed to need, particularly for relocation and acquisition of a new 

residence. The legal effects of separation shall also be terminated if the parties resume cohabitation later, 

except in the case of the cohabitation being an attempt of short duration to resume the union. 

 

Delivery of form 

The form can be submitted in person at our offices in either Reykjavík or Akureyri, or it can be sent via mail or e-

mail to Registers Iceland. If the form is submitted in person, legal identification must be presented. If the form is 

submitted via mail or e-mail, a copy of legal identification must be attached. Legal identification is a passport, an 

Icelandic driver’s license or an identity card. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A-259 

Útg. 1.2 

02.01.2023 

 


	NafnName: 
	KennitalaIcelandic IDnumber: 
	NetfangEmail: 
	Sími 1Tel 1: 
	NafnName_2: 
	KennitalaIcelandic IDnumber_2: 
	NetfangEmail_2: 
	Sími 1Tel 1_2: 
	Götueða húsheiti húsnúmerStreet house house no: 
	Íbúð númerhæðFlat numberfloor: 
	PóstnúmerPostal code: 
	SveitarfélagMunicipality: 
	AthugasemdirComments: 
	StaðurPlace: 
	DagsetningDate: 


