
Sýslumaðurinrt á Vesturlandi

Borgarnesi 24. okóber 2018
Nefndasvið Alþingis
Kirkjustræti
150 Reykjavík

Varðar: Frumvarp til breytinga á þinglýsingalögum o.fl. (rafrænar þinglýsingar)
Þingskjal 68, 68. mál á 149. löggjafarþingi 2018-2019.

Virðulega Allsherjar- og menntamálanefnd.

Vísa til Umsagnarbeiðni nr. 10340 frá allsheijar- og menntamálanefnd. Embætti Sýslumannsins 
á Vesturlandi hefur yfirfarið frumvarp það sem vísað er til. Sýslumannafélag íslands mun senda 
umsögn sem felur í sér flest þau atriði sem embættið vill taka fram og vísast til þess í meginatriðum.

En þó eru örfá sératriði sem embættið telur rétt að gefa sérstaka umsögn um:

9. gr. frv. Breyting á 1. mgr. 15. gr. laganna. 

e. liður

Hér er verið að fella út sérákvæði 4. málsliðar sem fela í sér forgang aðfarar og kyrrsetningargerða 
(Þó ganga aðfarargerðir og kyrrsetningar fyrir rétti, sem stafar a f  öðrum atvikum.)

Hins vegar er ekkert fjallað um 5. málslið, sem fjallar um innbyrðis samband tvegga aðfarar- eða 
kyrrsetningargerða. ( E f skjöl um tvœr aðfarargerðir (kyrrsetningargerðir) eða fleiri eru afhent 
samtímis, er hin elstaþeirra rétthcest.)

E f 5. málslið verður leyft að standa óbreyttum mun það þýða að þar verður sérregla sem verður í 
andstöðu við það almenna fyrirkomulag sem 8. gr. frumvarpsins er að setja upp, þ.e.a.s. þá hefði 
eldri fjárnámsgerð forgang en ekki sú sem kemur fyrst inn í gegnum rafræna þinglýsingu.

Nauðsynlegt er að leysa úr þessu. Að mati embættisins væri einfaldast að gera það með 
breytingartillögu á e. lið 9. gr. frv. sem hljóða myndi svo í heild sinni:

e. 4. og 5. málsl fellur brott
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10. gr. frv. Breyting á 22. gr. laganna.

Segja má að álcvæði þinglýsingalaga nr. 39/1978 um vottun skjala séu barn síns tíma. Akvæðið 
sjálft fjallar samlcvæmt orðanna hljóðan aðeins um afsöl og veðbréf, en er í framkvæmd túllcað 
þannig að krafan um vottun á við um öll skjöl sem ekki eru gefin út af stjórnvöldum eða öðrum 
opinberum aðilum.

Jafnframt inniheldur ákvæðið kröfu um að getið sé um að vottað sé fjárræði aðila (þ.e. fjárræði 
þess aðila sem gaf skjalið út). En vandamálið er hins vegar það að almenningur veit oft á tíðum 
ekki hvort einhver sé fjárráða eða ekld. Skrá yfír lögræðissvipta menn er ekki aðgengileg 
almenningi. Sú hugsun sem er í núgildandi lögum, að gera vott á skjali ábyrgan fyrir því að gefa 
í vitnisburði sínum (vottun á skjal er í rauninni vitnisburður) yfirlýsingu um atriði sem hann í 
fæstum tilfellum veit noldcuð um, er að mati embættisins röng.

Réttara væri að ákvæðinu væri breytt á þann veg að það gildi jafnt um öll skjöl sem ætlunin er að 
þinglýsa, og að orðunum svo og að hann hafi verið fiárráða, er hann ritaði nafn sitt væri tekin út 
úr greininni.

Að mati embættisins væri einfaldast að gera það með breytingartillögu á 10. gr. frv. sem hljóða 
myndi svo í heild sinni:

22. gr. líljóði svo:

Skjal, sem er útgefið a f stjórnvöldum eða öðrum opinberum aðilum, þarf ekki að vera vottað.

Skjali, sem ekki er útgefið a f stjórnvöldum eða öðrum opinberum aðilum, verður ekki þinglýst, 
nema undirskríftin sé staðfest a f notarío publico, lögmanni eða fuUtrúa hans, löggiltum 
fasteignasala, eða tveimur vitundarvottum. Það skal skýlaust tekið fram, að útgefandi hafi 
rítað nafn sitt eða kannast við undirskrift sína í  viðurvist þess eða þeirra, er undirskriftina 
staðfesta. Vitundarvottar skulu geta kennitölu sinnar. Efþeir hafa ekki íslenska kennitölu 
skulu þeir geta fœðingardags og heimilisfangs.

Ritun undir samþykki samkvœmt 24. gr. skal staðfesta með hliðstæðum hœtti.

Fullgild rafræn undirskrift á beiðni um þinglýsingu rafrænnar færslu staðfestir dagsetningu 
og undirskrift. Fjárræði útgefanda skal sannreynt í  skráyfir lögrœðissvipta menn.
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12. gr. frv. Breyting á 2. mgr. 39. gr. laganna. 

b. liður

Hér er verið að fella út heimild tiltekinna aðila til að gefa út s.k. aflýsingarvottorð, sem eru skjöl 
sem lýsa því yfír að aflýsa megi tilteknu skjali án þess að frumrit sé sent.

Það er mat embættis vors að það væri skammsýni að fella heimildina algerlega út. Vissulega eru 
líkur á að flestir þessara aðila muni geta tileinkað sér möguleikann á rafrænum þinglýsingum fljótt. 
En ef einhver slíkur aðili kýs einhverrra hluta vegna að gera það eklci er nauðsynlegt að sá aðili 
hafí áfram möguleikann á að þinglýsa aflýsingarvottorði með hefðbundnum hætti (þ.e.a.s. á 
pappír).

Að mati embættisins væri einfaldast að gera það með breytingartillögu á b. lið 12. gr. frv. og fella 
hann þannig út úr frumvarpinu.

Virðingarfyllst.
F.h. Sýslumannsins á Vesturlandi.
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