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SÝSLU M AÐ URINN

UMSÖGN SÝSLUMANNSINS Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU VIÐ FRUMVARP TIL LAGA UM 

BREYTfNGU Á LÖGUM VEGNA RAFRÆNNA ÞINGLÝSíNGA, 6 8 . MÁL

Umsögn Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu um frumvarp til laga um 
breytingu á þinglýsingalögum nr. 39/1978, lögum um rafræn viðskipti og 
aðra rafræna þjónustu og lögum um aukatekjur ríkissjóðs (rafrænar 

þinglýsingar).

Þinglýsingabækur sýslumannsembætta eru að mestu rafrænar í dag. SMH 
fagnar því að frumvarp hafi verið lagt fram til breytinga á 
þinglýsingalögum til að unnt verði að þinglýsta færslum/skjölum með 

rafrænum hætti.

Samkvæmt 1. og 2, mgr. 9. gr. þingíýsingalaga fer þinglýsing fram með 
þeim hætti að meginatriði úr skjali því sem þinglýsa á eru færð í 
þinglýsingabók, auk dagsetningar dagbókarfærslu. Við þinglýsingu er 
stöðu skjals breytt úr „dagbókarfært“ í þinglýst“ . Þegar skjal hefur verið 
fært í þinglýsingabók ritar þinglýsingarstjóri vottorð um þinglýsinguna á 
eintök skjalsins, sem er þinglýsingavottorðið.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að færsla sú sem skráð er inn í 

þinglýsingabók feli í sér að ekki verði um skjöl að ræða við þinglýsingar 
heldur verði eingöngu færslu meginatriða skjals þinglýst. Gildir þetta bæði 
hvað varðar pappírsskjöl og rafræn skjöl/færslu. Mikilvægt er að ekki fari 
milli mála að þinglýsingarstjóri er sá sem færir inn færsluna/skjalið í 

þinglýsingabók og þinglýsir því e f  það uppfyllir skilyrði þinglýsingalaga. 
Þinglýsingarvottorðið er því í raun framangreind aðgerð. Með því að vera 
ekki með rafræn skjöl og nota hugtakið færsla við þinglýsingu er um 
gjörbreytingu að ræða við þinglýsingar sem hætta er á til framtíðar litið að 

skapi meiri vandamál en þessi styttri leið sem valin er með þessu frumvarpi 

við rafrænar þinglýsingar, sbr. athugasemdir við 5. gr. frumvarpsins.
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SMH telur að skoða beri betur hugtakanotkun og afleiðingar þess að 

pappírsskjölum og rafrænum skjölum verði ekki þinglýst m.a. fyrir 

viðskiptalífíð. Það er mat SMH að öryggi viðskiptalífsins gæti verið ógnað 
og gæti haft í för með sér réttaróvissu e f ekki er til staðar þingíýst skjal 
heldur eingöngu helstu atriði einhvers skjals sem kemur ekki til 
þinglýsingarstjóra. Það er mat SMH að embætti sýslumanna eru ekki 
geymslustaður fyrir skjöl heldur hafí embættin mikilvægu hlutverki að 
gegna fyrir viðskiptalífið með því að þinglýsa skjölum en ekki færslum. Er 

hér m.a. verið að huga að notkun þinglýstra „færslna" í viðskiptum og t.d. 

einnig við nauðungarsölur sem dæmi. Það getur haft í för með sér 

réttaróvissu e f  um tvöfalt kerfi í viðskiptalífinu er að ræða. Þá er einnig 
bent á að til framtíðar Iitið þarf einnig að kanna betur hvernig best er að 
haga þessu formi með hliðsjón af öðrum skjölum en veðskjölum svo sem 
eignarheimildum, eignaskiptayfirlýsingum og lóðamarkabreytingum. 
SMH hefur áður vakið athygli á þessu.

Vakin er athygli á því að bæði í Noregi og Danmörku eru það „skjöl“ sem 
fyllt eru út við þinglýsingu. Skjöl er varða t.d. veðsetningar eru til staðar 

hjá þinglýsingarstjóra og er unnt að sækja þau þar í tölvunni, fylla þau út 
og senda til þinglýsingar, sjá t.d.
https://www.kartverket.no/eiendom/tingIvse-rettighet/pant/Pant/ og

http://www.tinglvsningsretten.dk/tinglvsning/nvveiledninger/Pages/defaul 
t.aspx
Ekki er rætt um færslu, þótt þama sé ekki annað skjal en rafrænt. Þinglýsing 
þinglýsingarstjóra Norðmanna og Dana er í raun skjal innfært í 

þinglýsingabók, eins og nú er ffamkvæmt hér á landi á grundvelli 9. gr. 
þinglýsingalaga, þótt vottorð þinglýsingarstjóra sé raffænt áritað á skjalið.

SMH leggur til að skjölum verði áfram þinglýst hvort sem um er að ræða 
pappírsskjöl eða rafræn skjöl. Þessi breyting á ffumvarpinu ætti ekki að 

hafa í för með sér seinkun á meðferð frumvarpsins á hinu háa Alþingi enda 
gera þinglýsingalögin ráð fyrir að skjölum sé þinglýst að undanskildum 

þeim ákvæðum sem breytt er með frumvarpi þessu. Hins vegar gæti 
tæknivinnan orðið aðeins flóknari í byrjun án þess þó að hún sé 

óyfírstíganleg.
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SMH telur mikilvægt að skoða ítarlega hvað felst í móttöku færslna/skjala 
til þinglýsingar og í framhaldi innfærslu þeirra í þinglýsingabækur.

https://www.kartverket.no/eiendom/tingIvse-rettighet/pant/Pant/
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í frumvarpinu er gert ráð fyrir að móttaka rafrænna færslna/skjala skuli 

staðfest með rafrænum hætti. Þá fer afhending rafrænna skjaia fram rafrænt 

og gerist sjálfkrafa þegar færslunni/skjalinu hefur verið þinglýst. Breytir 
þar engu um þótt um rafræn skjöl yrði að ræða.

Með frumvarpinu er sýslumannsembættum gert kleift að þinglýsa 
skjölum/færslum rafrænt. Mikilvægt er að við smíði reglugerðarinnar, sem 
mun fjalla nánar um framkvæmd rafrænna þinglýsinga, verði haft samráð 

við sýslumenn enda liggur reynslan og þekkingin á þinglýsingum hjá 
starfsfólki sýslumanna.

SMH gerir ráð fyrir að allar þær upplýsingar sem þarf til að unnt sé að 

þinglýsa skjali/færslu verði í tölvukerfmu þegar þinglýsing rafrænna 

skjala/færslna hefst. SMH er kunnugt um að fyrir liggi yfirlit um hvaða 
upplýsingar eru nauðsynlegar til að þinglýsa rafrænum 
veðskjölum/færslum.

Vakin er athygli á að framkvæmd þinglýsinga hefur ennig áhrif á aðra 

málaílokka sem falla undir verksvið sýslumanna. Má þar nefna 
aðfarargerðir, nauðungarsölur, lögráðamál, skipti dánarbúa og 

hjónaskilnaði. Þá þurfa að liggja fyrir upplýsingar um hjúskaparstöðu, sbr 

ákvæði 60. -  64. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993. Mikilvægt er að 
viðskiptavinir sýslumannsembætta geti óskað eftir því að skjöl sem gefin 
eru út a f sýslumannsembættum fari rafrænt í þinglýsingu. Því þarf að tengja 
embættin við þinglýsingavefþjónustuna þótt sýslumenn séu í raun ekki 
þinglýsingabeiðendur. í athugasemdum um 9. gr. frumvarpsins kemur fram 

að það sé frekar einfalt að innleiða rafræna þinglýsingu aðfarargerða og 

kyrrsetninga.

Ekki verður séð að gert sé ráð fyrir auknum útgjöldum 

sýslumannsembættanna til að koma á þinglýsingum rafrænna 
skjala/færslna. Ljóst er að undirbúningsvinnan verður mikil á embættunum 

og nauðsynlegt er að vandað verði til verksins svo vel takist til. 
Nauðsynlegt er að koma sem flestum fasteignum sem enn eru í gömlu 
bókunum og spjöldunum í þinglýsingabókina í tölvunni. Þá er nauðsynlegt 

að fara yfir kvaðir þær sem hvíla á eignum þar sem þær hafa verið teknar 

inn á mismunandi skjaltegundum og koma oft á tíðum ekki nægjanlega 
skýrt fram í þinglýsingabókunum. Þá þarf skráning rétthafa veðskjala í 

þinglýsingabókunum að vera rétt. Hjá SMH er fjöldi skjala í svokölluðu 
„ólagi“ og þarf að vinna það niður áður en rafræn þinglýsing skjala/færslna
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hefst. Það er því ljóst að embættin þurfa aukið fjármagn til að gera 

þinglýsingu rafrænna skjala/færsína mögulega. Ekki verður séð að horft 
hafí verið til þessa við áætlun kostnaðar vegna rafrænna þinglýsinga. Hafa 
verður einnig í huga skaðabótaábyrgð ríkissjóðs vegna mistaka við 
þinglýsingu.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu gerir eftirfarandi athugasemdir við 

ákvæði frumvarpsins, athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins og 
athugasemdir við það sem fram kemur í greinargerð með frumvarpinu:

Lagt er til að í stað orðanotkuninnar í lagafrumvarpinu með rafrænni færslu 
komi hugtakið rafræn skjöl.

1. gr. í stað „með rafrænni færslu“ komi: rafrænna skjala
2. gr. a liður í stað „með rafrænni færsíu“ komi: rafrænum skjölum
2 . gr. b liður í stað „Rafræn þinglýsingarfærsla skal“ komi: Rafræn skjöl

skulu
í stað „um framkvæmd þinglýsinga með rafrænni færslu“ 

komi: um framkvæmd þinglýsinga rafrænna skjala 
og „kröfur til þinglýsinga með rafrænni færslu“ komi: 

kröfur til þinglýsinga rafrænna skjala
3 . gr. a liður í stað „beiðni um þinglýsingu með rafrænni færslu“ komi:

beiðni um þinglýsingu rafrænna skjala 
í stað „Móttaka beiðni um rafræna þinglýsingu skal“ komi: 

M óttaka rafræns skjals í þinglýsingu skal
4 . gr. Telja verður breytinguna við 2. máls. 5. mgr. 7. gr. laganna

„eða þinglýsing með rafrænni færslu staðfest“ sé óþörf verði 
rafrænum skjölum þinglýst. Afhending fer fram um leið og 

skjalinu hefur verið þinglýst hvort sem það er rafrænt skjal 
eða pappírsskjal og með rafrænum hætti eða á annan hátt.

5. gr. í ákvæðiþessu felst veigamikil breytingáþinglýsingum eins
og lfam kemur hér að framan.

5. gr. a liður í stað „að meginatriði skjals eru færð í þinglýsingabók“ 

komi: að meginatriði úr skjali því sem þinglýsa á eru 

færð í þinglýsingabók
„Við þinglýsingu er stöðu skjals breytt úr „dagbókarfært“ í 

þinglýst“ .“ SMH leggur til að þetta ákvæði verði fellt brott 
þar sem hér er verið að lýsa framkvæmd þinglýsingar í tölvu 

og er að mati SMH óþarft í lögum. Ef talið verður
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5 .gr. b liður

ó.gr. a liður 

6. gr. b liður

7 . gr. a liður

7 .gr. b liður
8. gr. a liður

nauðsynlegt að lýsa tölvuframkvæmd þá verði það í 

reglugerð en ekki í lögum. I lögunum kemur fram að 

meginatriði skjals séu færð í þinglýsingabók og á það einnig 
við um rafræn skjöl/færslu.

í stað „Þá er skjal hefur verið fært í þinglýsingabók, ritar 
þinglýsingarstjóri vottorð um þinglýsinguna á eintök 

skjalsins eða staðfest er að þinglýsing hafi farið fram með 

rafrænni færslu“ komi: Þá er skjal hefur verið fært í 

þinglýsingabók, ritar þinglýsingarstjóri vottorð um 

þinglýsinguna á eintök skjalsins eða rafræna skjalið. 
Ritunin verður rafræn á rafrænum skjölum. 

í stað „gera það með rafrænni færslu“ komi: gera það með 

rafrænu skjali
Hér er um að ræða veigamikla breytingu frá núgildandi 
þinglýsingalögum. I framkvæmd hjá flestum 
sýslumannsembættum hefur verið gerð sú krafa að frumriti 

veðbréfsins sé framvísað með hliðsjón af 39. gr., þ.e. í þeim 
tilvikum sem bréfíð er ekki gefíð út til ríkissjóðs, opinberra 

stofnana, banka, sparisjóða, lífeyrissjóða, tryggingafélaga 
eða verðbréfasjóða. í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að 

breyta 12. gr. í þá veru að eingöngu þurfí að framvísa frumriti 
handhafabréfs. Sama á við um 2. málsl. 2. mgr. 39. gr. Það 
er mat SMH að þangað til veðskjölum verði eingöngu 
þinglýst rafíænt þurfi áfíam að vera ákvæði varðandi 
pappírsskjöl eins og framangreindri framkvæmd er lýst. 
í stað „E f um handhafabréf er að ræða verður“ verði 

ákvæðið óbreytt en bætist við nýr málsliður: E f  um er að 

ræða bréf sem gefín hafa verið út til ríkissjóðs, opinberra 
stofnana, banka, sparisjóða, lífeyrissjóða, 

tryggingafélaga eða verðbréfasjóða er fullnægjandi að 
ljósrit a f frumriti með áritun um veðbreytinguna fylgi 
með yfírlýsingunni.
í lögunum og frumvarpinu eru notaðar gæsalappir „breytt 

úr „þinglýst“ í „aflýst“ .“ SMH veltir fyrir sér hvort 

gæsalappir séu nauðsynlegar í þessu tilviki.
Ekki neinar athugasemdir
Hér er um veigamikla breytingu að ræða. Skjöl sem koma 
inn til þinglýsingar eru ekki jafn rétthá efiir þvf hvort um er 

ræða rafræn skjöl/færslu eða pappírsskjöl. Þeir sem hafa 
aðgang að þinglýsingavefþjónustunni geta samkvæmt
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frumvarpinu lagt inn rafrænt skjal/færslu en aðrir hafa ekki 

sama möguleika. Það er mat SMH að slík framkvæmd gæti 

talist brjóta í bága við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og 
stjómsýslulaga. Þó er þess að geta að samkvæmt i. mgr. 2. 
gr. stjómsýslulaga nr. 37/1993 kemur fram að þau gildi ekki 

um þinglýsingu. Hins vegar er hér verið að fjaíla um 

jafnræði veðhafa er varða forgangsáhrif þingíýsingar. SMH 
bendir á tvær lausnir er varðar forgangsáhrif þinglýsingar. í 
fyrsta lagi er unnt að láta öll skjöl, rafræn skjöl/færslur og 
pappírsskjöl fá tímastimplunina kl. 23:59 þann dag sem þau 
teljast afhent. í öðru lagi er unnt að ákveða í reglugerð að 
tilgreindri skjalategund verði eingöngu þinglýst rafrænt. 
Kerfið verður þá að vera útbúið strax með þeim hætti að allir 

geti þinglýst rafrænum skjölum/færslum. í greinargerð í 

kafla 3, 3. mgr. kemur fram að gert er ráð fyrir að afgreiða 
rafræna þinglýsingu sem berst eftir lok skrifstofu.

Þá er vakin athygíi á að aðfarargerðir sem lagðar eru Ínn til 
þinglýsingar á pappír gætu misst marks þar sem aðili sem 

hefur aðgang að þinglýsingavefþjónustunni gæti þinglýst 
strax rafrænu skjali/færslu og færi skjalið framar í veðröð 

jafnvel þótt aðilinn sendi inn þinglýsingarbeiðni mörgum 
klukkutímum eftir móttöku aðfarargerðar í dagbók verði 

gerður greinarmunur á þinglýsingu rafrænna skjala/færslna 
og pappírsskjala.

SMH telur heppilegra að öll skjöl sömu skjaltegundar komi 
eingöngu rafrænt til þinglýsingar eftir að ákvörðun um 
skjaltegund hefur verið tekin og henni komið í framkvæmd.

8. gr. b liður í stað „Rafræn þinglýsingarfærsla í dagbók er tímastimpluð“

komi: Rafrænt skjal í dagbók er tímastimplað
9 . gr. Engar athugasemdir.
10.gr. í  stað „beiðni um þinglýsingu rafrænnar færslu“ komi: 

rafrænt skjal
11. gr. Engar athugasemdir.
12. gr. a liður Engar athugasemdir.

12. gr. b liður Vísað er til þess sem fram kemur varðandi 6. gr. vegna
breytinga á 12. gr. SMH leggur til að varðandi pappírsskjöl 

verði ákvæðið óbreytt.

13. gr. Engar athugasemdir.
14. gr. Engar athugasemdir.
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15.gr. í stað „má þinglýsa með rafrænni færslu“ komi: má

þinglýsa rafrænt
I stað „þinglýsa megi með rafrænni færslu“ komi: þinglýsa 

megi rafrsenum skjölum
16. gr. Engar athugasemdir.
17. gr. Engar athugasemdir.

18. gr. Engar athugasemdir. Þó ber þess að geta að ætla má að fjöldi

þinglýstra skjali aukist eitthvað við þessa aðgerð en þess var 
ekki getið í greinargerðinni og ekki heldur gert ráð fýrir 
ljármagni vegna þessa.

19.gr. SMH gerir ekki athugasemdir við gildistöku
lagabreytinganna enda eingöngu um að ræða heimild til 
rafrænna þinglýsinga en ekki kveðið á um ákvörðunardag 

um upphaf rafrænna þinglýsinga. Það er mat SMH að 

nauðsynlegt sé að gæta þess að fara ekki o f geyst a f stað og 
gæta fyllsta öryggis við framkvæmd rafrænna þinglýsinga 
og smíði reglugerðar.

Þórólfur Handórsson, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
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