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Efni: Umsögn um frumvarp um breytingu á þinglýsingalögum o.fl. lögum, 68. mál.

SFF fagna því að langþráð frumvarp til að innleiða rafrænar þinglýsingar hér á landi hefur verið lagt 
fram á Alþingi. SFF styðja lögfestingu frumvarpsins en benda þó á að æskilegt væri að ganga skrefinu 
lengra en gert er í frumvarpinu þannig að útgáfa allra veðskjala og stjórnsýsla tengd þeim geti orðið 
rafræn. Í þessu frumvarpi er skrefið til rafrænna viðskipta og rafrænnar stjórnsýslu tengdri þeim aðeins 
stigið til hálfs. Aðeins er gert ráð fyrir rafrænni þinglýsingu veðskjala en ekki er gert ráð fyrir að 
veðskjölin sjálf geti verið rafræn eða undirrituð með rafrænum hætti.

Árið 2014 undirrituðu Samtök fjármálafyrirtækja og þáverandi fjármála- og efnahagsráðherra 
viljayfirlýsingu um stóraukna notkun rafrænna skilríkja. Eitt a f  þeim markmiðum sem stjórnvöld settu 
sér með viljayfirlýsingunni var að gera þinglýsingar veðskuldabréfa rafrænar innan tveggja ára. Á móti 
settu SFF sér þá stefnu að viðskiptavinir fjármálafyrirtækja gætu undirritað helstu skjöl með rafrænum 
skilríkum innan tveggja ára. Rafrænu undirskriftirnar voru þannig forsenda áforma um að gera 
þinglýsingar rafrænar. Hvorugt markmiðið hefur náðst en þó hafa einstök fjármálafyrirtæki nú rafvætt 
lánaferla sína að nokkru leyti og er þróunin nú hröð innan fyrirtækjanna í þessa átt. Eins og frumvarp 
þetta lítur út í dag verður útgáfa veðskjala ekki rafræn heldur eingöngu þinglýsing þeirra.

Framangreint fyrirkomulag er í raun að verða úrelt þar sem nú er unnið að því að innleiða elDAS 
reglugerð ESB (910/2014) í íslenskan rétt. Í 46. gr. elDAS reglugerðarinnar segir: „Ekki skal hafna bví 
að rafrænt skjal fái réttaráhrif og sé viðurkennt sem sönnunargagn í málarekstri einungis a f  þeirri 
ástæðu að það er á rafrænu form i.“ Með þessu er ætlunin að opna á það rafræn skjöl hafi sömu 
réttaráhrif og skjöl á hefðbundnu pappírsformi.

Að mati SFF þarf því enn frekari breytingar á lögum til þess að ná því markmiði að útgáfa veðskjala 
geti orðið rafræn. Eins og frumvarpið lítur út munu sjónarmið um breytt form skjala, sparnað á tíma og 
pappír og þar með betri þjónustu ekki ná fram að ganga gagnvart viðskiptavinum. Fjármálafyrirtæki 
munu áfram þurfa að gefa út veðskjöl á pappírsformi og síðan bæta við rafrænni færslu til þinglýsingar. 
Að mati SFF er mun heppilegra að stjórnvöld móti skýra sýn til framtíðar þar sem lagarammi er skapaður 
sem liðkar frekar fyrir rafrænum viðskiptum og rafrænni stjórnsýslu..

Þannig telja SFF að æskilegt sé að breyta ýmsum ákvæðum réttarfarslaga til þess að aðfarargerðir svo 
sem fjárnám og nauðungarsala verði á rafrænu formi og hægt verði að fullnusta skjöl sem undirrituð eru 
með rafrænni undirskrift. Það yrði mikið hagræði fyrir kerfið í heild þ.e. fjármálafyrirtæki, viðskiptavini 
þeirra og stjórnsýsluna ef því yrði komið við. Eðli málsins samkvæmt ætti einnig að huga að 
brottfellingu lagaákvæða sem óframkvæmanleg verða við upptöku rafrænna skjala, elsta dæmið þar á 
meðal er tilskipun um áritun afborgana á skuldabréf frá 1798.
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Þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru a f hinu góða en ekki er nógu langt gengið til þess að 
gera ferlið við útgáfu veðskjala að fullu rafrænt. Úr því er brýnt að bæta.

Að mati SFF er eðlilegt að frekari skref verði nú þegar tekin til þess að þinglýsingalög styðji við að hægt 
verði að gefa út veðskjöl rafrænt að öllu leyti og horfa í því skyni í átt til þeirra landa sem lengst eru 
komin í þessum efnum.

Virðingarfyllst, 
f.h. Samtaka fjármálafyrirtækja

Jóna Björk Guðnadóttir, yfirlögfræðingur
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