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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á þinglýsingalögum, 68 mál.

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis þann 28. september 2018, þar sem embættinu 
var sent til umsagnar frumvarp til brejdinga á þinglýsingalögum, lögum um rafræn viðskipti 
og aðra rafræna þjónustu og lögum um aukatekjur ríkissjóðs (rafrænar þinglýsingar), 68 mál. 
Vill embætti sýslumannsins á Norðurlandi vestra koma á framfæri nokkrum athugasemdum 
vegna frumvarpsins.

Almennt um þinglýsingar

Þinglýsingaframkvæmd hefur verið í verkahring embætti sýslumannsins á Norðurlandi vestra 
og forverum þess um langa hríð. Þinglýsingabækur embættisins ná til ársins 1831 og þar áður 
voru réttindi lesin upp og skráðar inn af sýslumönnum í dóm- og þingbækur sem ná aftur í 
aldir. I dag hefur embættið að skipa öflugum starfsmönnum sem sinna þessu málaflokki, sumir 
hverjir í áratugi og búa því yfir mikilli þekkingu á þeim fasteignum, bæði mannvirkjum og 
jörðum, sem er að frnna í umdæminu. Auk þess búa starfsmenn embættisins yfir góðri þekkingu 
á lögum, reglum og þeirri stjórnsýslu sem tengist þinglýsingum. Þar sem mikið er af jörðum í 
umdæminu sem krefjast flókinnar úrvinnslu við þinglýsingu, verður þjónustan við 
þinglýsingarbeiðendur oft persónulegri en gengur og gerist og hefur sýslumaður ekki orðið var 
við annað en að almenn ánægja ríki um þá þjónustu sem hann veitir á þessu sviði.

I ljósi þess hversu tæknilegar þinglýsingar eru, auk þess sem fæstum er kunnugt um 
framkvæmd þeirra nema þeim sem við þær starfa, þykir embættinu rétt að helja þessa umsögn 
á að fjalla örstutt um þinglýsingar og framkvæmd þeirra til að hægt verði að gera betur grein 
fyrir þeim atriðum sem koma fram í umsögn þessari.

Fyrst skal tekið fram að þinglýsing er í eðli sínu réttindaskráning. Þannig geta aðilar, hvort sem 
þeir eru fasteignaeigendur eða þeir sem eignast óbein eignaréttindi yfír fasteign, t.d. afnotarétt 
eða veðrétt, þinglýst réttindum sínum og halda þeir þá þinglýstu réttindunum gagnvart þriðja 
manni. Þinglýsing aflar þannig réttindunum verndar gagnvart þriðja manni en hún hefúr 
almennt ekki þýðingu milli samningsaðilanna sjálfra heldur gildir samningur aðilanna um 
þeirra réttarsamband.

I frumvarpi þessu er gert ráð fyrir að þinglýsingar verði rafrænar. Orðanotkunin rafrænar 
þinglýsingar er eilítið villandi um efni málsins, þar sem þinglýsingar hafa verið rafrænar í mörg 
ár. Þinglýsing fer almennt þannig fram að skjal er afhent á skrifstofu sýslumanns og efni 
skjalsins er fært inn í rafrænt þinglýsingarkerfí sem einungis starfsmenn sýslumannsembætta
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og Þjóðskrá íslands hafa aðgang að. Skjalið er m.ö.o ekki lengur fært í bók eða á spjöld eins 
og áður var gert. Þegar búið er að færa efni skjalsins í þinglýsingakerfið fer skjalið til löglærðs 
þinglýsingastjóra sem fer yfir efni þess og færsluna í tölvuforritinu, gætir þess að skjalið 
uppfyllir þau atriði sem þinglýsingarstjóra ber að rannsaka, þinglýsir síðan skjalinu í 
tölvuforritinu og rekur að lokum stimpil á frumrit og afrit skjalsins því til staðfestu. Embættið 
heldur síðan eftir afriti skjalsins á löggiltum pappír og geymir í eldvörðum skáp.

Þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu og hafa verið kynntar sýslumanni, munu felast 
í því að þinglýsingarbeiðandi hefur sjálfur aðgang að þinglýsingarforriti, þar sem hann færir 
sjálfur inn efni skjalsins og forritið mun síðan þinglýsa skjalinu sjálfvirkt ef öll skilyrði eru 
fyrir hendi. Skjalið sjálft kemur því ekki til þinglýsingarstjóra og verður eingöngu í vörslu 
þinglýsingarbeiðanda, ef skjalið verður á annað borð búið til. Hugsanlega mætti því að kalla 
þessa nýju framkvæmd; sjálfvirkþinglýsing fcerð inn a f  notenda með rafrænni færslu. Um er 
að ræða grundvallarbreytingar á framkvæmd þinglýsinga, sem mikilvægt er takist vel til. Fyrst 
og fremst af því að traust verður að ríkja um réttindaskráningu eigna á hinum almenna markaði 
enda hefði annað í för með sér réttaróvissu. Geta má þess að kenningar hafa verið uppi að 
eignarhaldsskráning, og þá sérstaklega réttindaskráning sem varðar fasteignir, séu grundvöllur 
fyrir hagsæld í hverju hagkerfi. Sjá t.d. bók Hernando de Soto frá árinu 2000, Leyndardómur 
fjármagnsins, hvers vegna er kapítalsminn sigursæll á Vesturlöndum en bregst hvarvetna 
annarstaðar, þar sem bent er á tengslin á milli þess að hafa gott eignaréttarkerfi og skilvirkt 
markaðshagkerfi, þar sem vandlega skráð réttindaskráning tryggir öryggi og framseljanleika 
eigna. Þannig verði eignir grundvöllur lánstrausts sem lánveitendur geta tekið veð í og tryggi 
þannig að fjármagnið leiti áfram. Þá þarf líka að gæta að samkvæmt 49. gr. þinglýsingalaga ber 
ríkissjóður skaðabótaábyrgð á tjóni sem telja verður sennilega afleiðingu af mistökum 
þinglýsingastjóra. Um er því að ræða mikla samfélagslega hagsmuni.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins

1. gr. frumvarpsins

Sýslumaður telur það skynsamlega niðurstöðu, a.m.k. fýrst um sinn, að þinglýsingar verði 
áfram hjá hverju embætti fyrir sig. Ljóst er að mikið vatn þarf að renna til sjávar áður en kemur 
að því að hægt verði að treysta sjálfvirkum þinglýsingum á öllum skjölum. Yfirfara þarf 
þinglýsingabækur, þ.á.m. eldri þinglýstar heimildir m.t.t. kvaða sem gætu mögulega fundist 
þar og komið gætu í veg fyrir þinglýsingu. Einnig þarf að leysa úr misræmi á milli skráninga í 
þinglýsingabókum og Landskrá fasteigna. Þá má einnig benda á að þegar og ef það kemur til 
að allar þinglýsingabeiðnir verði færðar undir eitt embætti, mun það hafa veruleg áhrif á önnur 
sýslumannsembætti. Vill embættið því taka undir það sem fram kemur í 7. kafla frumvarpsins, 
að slíkar breytingar muni þarfnast vandaðs undirbúnings.

2. gr. frumvarpsins

í 2. gr. frumvarpsins er ráðherra veitt heimild til að setja reglugerð um framkvæmd þinglýsinga 
með rafrænni færslu. Ljóst er að reglur um rafræna og sjálfvirka þinglýsingu verða að miklu 
leyti tæknilegs eðlis, og því eðlilegt að færa þau atriði sem snúa að tæknilegum kröfum í 
reglugerð. Sýslumaður vill hins vegar vekja athygli á því að mögulega er verið að veita of 
víðtæka heimild um framkvæmd þinglýsinga í reglugerð sem á betur heima í lögum, þannig að 
löggjafarvaldið hafi yfírsýn um þennan mikilvæga málaflokk. Þá er þegar að fmna heimild í 
53. gr. þinglýsingalaganna sem heimilar ráðherra að setja reglugerð um framkvæmd laganna
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auk þess sem í 15. gr. frumvarpsins er ráðherra veitt frekari heimild til að setja reglugerð. 
Embættið leggur því til að orðið „framkvæmd“ verði fellt úr 2. gr. frumvarpsins, og ráðherra 
verði veitt heimild til að setja reglugerð um kröfur til þinglýsinga með fullgildri rafrænni 
undirskrift. Málsgreinin gæti þá hljóða svona:

„Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um kröfur til þinglýsinga með rafrænni færslu, m.a. 
um rafrænt öryggi, vottun, tímastimplanir, auðkenni, innsigli og önnur atriði sem varða 
kröfur til þinglýsinga með rafrænni færslu.“

3. gr. frumvarpsins

Þau frumskilyrði, sem skjöl þurfa að uppfylla til að hægt sé að þinglýsa þeim, er að finna í 6. 
og 7. gr. þinglýsingalaga. E f skjal uppfýllir ekki þau skilyrði sem talin eru upp í ákvæðunum 
ber að vísa skjali frá. Það liggur því fyrir að sjálfvirkt þinglýsingarkerfí þarf að vera forritað á 
þá leið að efni samnings sem skráður er í tölvuforritið þarf að vera í samræmi við skilyrði þessa 
ákvæða. Samkvæmt 3. gr. frumvarpsins þarf efni skjala sem þinglýst verða með rafrænum 
færslum einungis að uppfýlla skilyrði a-f liðar 6. gr. laganna, þar sem g- og h- liður geta ekki 
átt við um skjöl sem þinglýsingarbeiðandi færir sjálfur inn. Vakin er athygli á því að í 
frumvarpinu er ekki getið þess að 7. gr. laganna gildi um þinglýsingu með rafrænni færslu með 
sama hætti og skilyrði a-f liðar 6. gr. laganna. Mögulega væri hægt að halda því fram að ákvæði
7. gr. laganna gildi ekki um sjálfvirka þinglýsingu. Til að bæta úr því, væri hægt að snúa við 
formerkjunum í a-lið 3. gr. frumvarpsins, þannig að gert sé ráð fýrir að önnur ákvæði gildi um 
rafræna þinglýsingu og myndi ákvæðið þá geta hljómað svona:

„Skilyrði g- og h- liðar 2. mgr. gilda ekki um beiðni um þinglýsingu með rafrænni færslu.”

8. gr. og 9. gr. frumvarpsins

I 8. gr. og 9. gr. frumvarpsins er gert ráð fýrir að rafrænar þinglýsingafærslur hafi forgang fram 
yfir skjöl sem berast á pappír. Verði framkvæmdin með þeim hætti sem lagt er til, gæti staðan 
orðið sú að fjárnám sem gert er að morgni til í fasteign skuldara, þarf að víkja fyrir kröfum sem 
þinglýst er með sjálfvirkum hætti þann sama dag. Skuldari gæti því komist undan 
fullnustugerðum með því að láta þinglýsa á eign sína, síðar sama dag öðrum veðkröfum á undan 
fullnustugerðinni í veðröðinni. Sýslumaður telur að af þeim sökum sé vissara á þessu stigi að 
þinglýsa ekki beiðnum samstundis sem berast með rafrænum hætti heldur láta duga að 
dagbókafæra færslunar þann dag sem þær berast inn og þinglýsa þeim daginn effir þannig að 
þinglýsingabeiðnir sem berast sama daginn, hvort sem þær koma í formi rafrænna færslna, eða 
í skjalaformi séu jafn réttháar. Með þeim hætti er ekki þörf á því að fella niður forgangsáhrif 
fullnustugerða að svo stöddu.

10. gr. frumvarpsins

I síðasta málslið 10. gr. frumvarpsins er gert ráð fýrir því að fjárræði útgefanda skuli sannreynt 
í skrá yfír lögræðissvipta menn. Það liggur þó fýrir að til að hægt verði að þinglýsa skjölum 
með sjálfvirkum hætti þarf að tengja þinglýsingarkerfið við fleiri opinberar skrár. Hér má nefna 
fýrirtækjaskrá svo hægt sé að kanna hverjir geta ritað firma lögaðila, þjóðskrá til að kanna 
hjúskaparstöðu aðila, bifreiðaskrá Samgöngustofu til að kanna eigendaskráningu á bifreiðum 
o.s.frv. Þá þarf einnig að yfirfara lögræðisskrár og uppfæra þær reglulega til að hægt verði að 
treysta á slíka skráningu. Lagt er því til að annað hvort verði seinni málsliðnum sleppt og
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ákvæði fært í reglugerð sem kveður á um þær skrár sem samtengja skuli nýju þinglýsingakerfi 
eftir því sem við á eða að sambærilegt ákvæði verði fært inn í lögin.

Önnur lagaleg álitaefni sem embættið telur að þurfl að skoða

Þrátt fýrir að fram komi í 3. kafla frumvarpsins að gert sé ráð fýrir að einungis veðskjölum 
verði þinglýst með rafrænum hætti, munu þær breytingar á þinglýsingalögum sem frumvarpið 
boðar, veita heimild til að þinglýsa öllum skjölum með rafrænum og sjálfvirkum hætti, sem 
ráðherra ákveður með reglugerð. Verður ekki hjá því komist að nefna á þessu stigi nokkur 
lagaleg atriði sem sýslumaður telur að skýra mætti nánar áður en kemur að þeirri 
grundvallarbreytingu sem fýrirhuguð er um framkvæmd þinglýsinga. Tekið skal fram að hvorki 
er farið djúpt í þessi atriði né er um tæmandi list að ræða, heldur einungis nokkur dæmi tekin 
sem skynsamlegt væri að skýra og einfalda í lagaframkvæmd áður en kemur að sjálfvirkum 
þinglýsingum.

Er samningur kominn á með binglvsingu skials?

Eins og áður hefur komið fram hefur þinglýsing eingöngu áhrif á réttindi þriðja manns en 
samningurinn á milli aðilanna gildir um þeirra réttarsamband. Þrátt fyrir þá breytingu á 
þinglýsingalögunum sem boðað er með frumvarpinu, munu önnur lög, t.d. lög um 
nauðungarsölu nr. 90/1990 gera ráð fyrir að aðilar þurfi áfram að gera með sér skriflega 
samninga um efni málsins. Akvæði 3. mgr. 11. gr. laga um nauðungarsölu kveður á að ef 
nauðungarsölu er krafist á grundvelli veðskuldabréfs er gerðarbeiðanda rétt að láta myndrit 
fylgja beiðni sinni, en sýslumaður getur hvenær sem er krafið hann um frumrit skjalsins. Þá 
leggur 2. tl. 2. mgr. 15. gr. laga um nauðungarsölu þá skyldu á hendur gerðarbeiðanda að láta 
sýslumann í té frumrit veðskuldabréfs til stuðnings beiðni sinni, sbr. 3. mgr. 11. gr., áður en 
boð er samþykkt í eignina. Sinni gerðarbeiðandi ekki þessari skyldu sinni leiðir það til að beiðni 
um nauðungarsölu telst fallin niður.

Vaknar þá spurningin hver réttarstaðan verður þegar veðhafi sem krafist hefur nauðungarsölu, 
afhendir veðsamning skv. nefndum lagaákvæðum, en samningurinn ekki verið undirritaður af 
réttum aðilum, heldur einungis staðfestur af þeim í þinglýsingakerfí? Má gera ráð fýrir að 
samningur sé orðinn skuldbindandi fýrir aðila þrátt fýrir að þeir hafi mögulega ekki séð 
skilmála hans heldur eingöngu staðfest aðalefni hans í opinberri réttindaskráningu? Á þessu 
réttaratriði mætti taka með breytingum á viðeigandi lögum.

Uppfærsla á binglvsingalögum

Núgildandi þinglýsingalög tóku gildi 1. janúar 1979 og voru upprunalegasamin með það í huga 
að skráning í þinglýsingabók færi fram í ijórar bækur; fasteignabók, skipabók, bifreiðabók og 
lausaQárbók. Með breytingalögum nr. 45/2000 var gerð sú breyting á þinglýsingalögum að 
heimilað var að tölvufæra mætti þinglýsingabækurnar í Landskrá fasteigna en þrátt fýrir ýmsar 
breytingar á lögunum við það tilefni, eru lögin í grunninn ennþá að miklu leyti miðuð við að 
þinglýsingar fari fram í bók auk þess sem þau hafa ekki verið uppfærð eins og best verður á 
kosið í samræmi við aðra lagaþróun og dómaframkvæmd. Finna má því ýmis dæmi um úrelta 
framkvæmd á lögunum, t.d. 3. mgr. 9. gr. þinglýsingalaga sem kveður á um að vikulega skuli 
gera skrá um þinglýst skjöl sem skal liggja frammi á skrifstofu þinglýsingastjóra ásamt fleiri 
ákvæðum sem miða að því að sýslumaður útbúi sérstök blöð í bókina við ýmsar aðstæður sbr. 
25. og 26. gr. laganna.
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Skilvrði þinglýsingar í öðrum lögum

Eins og áður hefur komið fram má finna helstu skilyrðin fyrir að þinglýsing geti farið fram í 6. 
og 7. gr. þinglýsingalaga. Það eru þó ekki einu skilyrðin. Víða í lögum er að fínna ákvæði sem 
hamla því að skjölum verði þinglýst. Hér má nefna sem dæmi ákvæði laga um stjórn fiskveiða 
nr. 116/2006, 64. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993, 5. gr. laga um sjóði og sjálfseignarstofnanir 
nr. 19/1988, 4. mgr. 16. gr. laga um fjöleignarhús nr. 26/1996 og 3. gr. laga um eignar- og 
afnotarétt fasteigna nr. 19/1966. Mikilvægt er að nýtt þinglýsingakerfi sé forritað á þá leið að 
það geti greint öll slík ákvæði þannig að skjölum verði ekki þinglýst sjálfkrafa sem uppfylla 
ekki þau skilyrði sem ákvæði þessi setja. Kanna þarf því þessi ákvæði en sum þeirra eru þess 
eðlis að erfitt verður að greina þau í sjálfvirkri þinglýsingu og má t.d. benda á að 9. gr. laga um 
lax og silungsveiði nr. 61/2006 kveður á að ekki megi skilja veiðirétt frá fasteign. Um er að 
ræða efnisatriði sem er almennt ekki skráð inn í þinglýsingabók heldur kemur það eingöngu í 
ljós við yfirferð þinglýsingastjóra á skjalinu sjálfú. Sjálfvirk þinglýsing myndi því að öllum 
líkindum ekki geta gert athugasemdir við slík ákvæði við þinglýsingu. Yfirfara þarf því 
sérstaklega ákvæði í öðrum lögum með tilliti til þessa.

Yfirferð kvaða

Sjálfvirk þinglýsing þarf að geta gert grein fyrir hvort að kvöð hafi verið þinglýst á fasteign 
sem leggur bann við að tilteknum efnisatriðum sé þinglýst á fasteignina. Það kann að vera 
ýmsum erfiðleikum háð þar sem kvaðir eru margskonar og í mörgum tilvikum hafa þær ekki 
verið færðar í sérstakan kvaðaglugga í þinglýsingakerfmu sem myndi stöðva sjálfvirka 
þinglýsingu. Yfírfara þarf allar fasteignir í öllum þinglýsingabókum á landinu með tilliti til 
hvort og hvernig kvaðir er að fínna í þinglýstum skjölum. Um er að ræða umfangsmikið 
verkefni, sem gæti valdið því að þjónusta skerðist meðan þinglýsingafulltrúar eru að yfirfara 
þinglýsingabækur. Þá má einnig taka fram að kvöð eða tegundir kvaða hafa ekki verið 
skilgreindar í lagaframkvæmd. Gott væri ef slíkar skilgreiningar lægu fyrir áður en kemur að 
sjálfvirkum þinglýsingum.

Ábyrgð á binglvsingu

Samkvæmt 49. gr. laga þinglýsingalaga er kveðið á um að hljóti maður tjón sem telja má 
sennilega afleiðingu af mistökum þinglýsingastjóra, á hann rétt á bótum úr ríkissjóði. í 3. kafla 
frumvarpsins er þess getið að tekið var til athugunar hvort ástæða væri til að gera breytingar á 
bótaákvæðum þinglýsingalaga. Var niðurstaðan sú að ekki væri þörf á því þar sem gildandi 
ákvæði og almennar reglur skaðabótaréttar væru nægilegar. Sýslumaður vill hins vegar leggja 
það til að það verði tekið til frekari skoðunar hvort að nýja framkvæmdin gæti valdið því að 
ríkissjóður beri skaðabótaábyrgð þegar færslu í þinglýsingabók er þinglýst en hefði átt að vera 
vísað frá og tjón skapast af þeim sökum. Að mati sýslumanns þyrfti að kveða á um það skýrt í 
þinglýsingalögum, hver ber ábyrgð á rangri færslu í þinglýsingakerfið; notandinn sem færir 
hana inn, eða þinglýsingastjóri fyrir að hafa þinglýst færslunni sjálfkrafa athugasemdalaust.

Þinglvsingar sem eru bersvnlegar óþarfar til verndar rétti

í 2. mgr. 7. gr. þinglýsingalaga er að finna ákveðin skilyrði fyrir því að hægt sé að þinglýsa 
skjali, þ.á.m. er það skilyrði að þinglýsing getur ekki verið bersýnilega óþörf til vemdar rétti. 
Á þetta atriði reynir stundum þegar fasteignaeigendur óska eftir að þinglýsa ýmsum 
yfirlýsingum sem óvíst er hvort verndi rétt, t.d. yfírlýsing um samþykki fyrir hundahaldi í 
Ijöleignarhúsum. Þarf því að meta það í hverju tilviki fýrir sig hvort að efni skjalsins er óþarft
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til verndar rétti. Hefur ákvæðið almennt verið túlkað rúmt enda er kveðið á um að þinglýsing 
þurfi bersýnilega að vera óþörf. Skynsamlegt væri hins vegar að þrengja þetta skilyrði frekar 
til að einfalda þinglýsingaframkvæmdina.

Eignaskiptavfirlvsingar.

Athuga þarf að eignaskiptayfirlýsingar geta komið í veg fyrir að öðrum skjölum verði þinglýst 
á fasteignir. Samkvæmt ákvæði 4. mgr. 16. gr. laga um ljöleignarhús nr. 26/1996 er það skilyrði 
fyrir eignayfirfærslu á íjöleignarhúsi eða hluta þess að eignaskiptayfirlýsing liggi fyrir. I 
dómaframkvæmd má hins vegar merkja þau sjónarmið að ef skiping húss og réttarstaða eiganda 
sé ljós er ekki þörf á því að gera eignaskiptayfirlýsingu eins og t.d. raðhús. Þessa reglu er m.a. 
að finna í 5. gr. reglugerðar nr. 910/2000 um eignaskiptayfirlýsingar, útreikning hlutfallstalna 
o.fl. í fjöleignarhúsum. Hvergi er haldið sérstaklega utan um fjöleignarhús sem ekki þurfa 
eignaskiptayfirlýsingu í opinberum skrám og þarf þinglýsingastjóri því að meta það í hverju 
tilviki fyrir sig hvort að skipting húss og réttarstaða liggur ljós fyrir sjá t.d. dóm Hæstaréttar 
frá  1. ágúst 2006 nr. 380/2006. Þetta er atriði sem þyrfti að skýra frekar í lagaframkvæmd.

Þinglystar eignarheimildir rikis og sveitarfélaga.

I þinglýsingabókum er að fínna töluvert af eignum þar sem þinglýsta frumheimild skortir og á 
það sérstaklega við um fasteignir ríkis og sveitarfélaga. Til að mynda er það töluvert algengt 
að sveitarfélög hafa ekki þinglýsta eignarheimild fyrir landi sem er innan þéttbýlismarka og 
hefur það því komið fyrir að sveitarfélög hafa stofnað lóðir úr landi þar sem engin þinglýst 
eignarheimild liggur fyrir. Með dómi Hæstaréttarfrá 25. apríl 2017 ím áli nr. 189/2017 er ljóst 
að setja má spurningarmerki við slíka framkvæmd en skv. 3. mgr. 51. gr. þinglýsingalaga skal 
aðili sem brestur þinglýsta eignarheimild höfða eignardómsmál. Verði það niðurstaðan að ríki 
og sveitarfélög þurfi að höfða eignardómsmál til að lýsa yfir rétti sínum vegna jarða undir 
þéttbýlisstöðum þegar þinglýst eignarheimild liggur ekki fyrir, þarf að koma til 
heildarskoðunar á ljölmörgum lóðum í þéttbýli víða um landið áður en kemur að sjálfvirkri 
þinglýsingu.

Afnotasamningar

í þinglýsingalögum er ekki fjallað sérstaklega um afnotasamninga en slíkir samningar þurfa 
almennt að uppfylla sömu formskilyrði og aðrar eignayfírfærslur sbr. 6. og 7. gr. 
þinglýsingalaga. I framkvæmd hafa komið upp ýmis álitamál er varðar þinglýsingu á 
leigusamningum, t.d. hvort að allir þinglýstir eigendur þurfi að undirrita slíka samninga sem 
leigusalar, hvort að hægt sé að þinglýsa leigusamningum þegar einungis hluti af fasteign er 
leigð út eða þegar kemur að því að aflýsa þurfi leigusamningi en leigjandinn er horfinn af landi 
brott eða fínnst ekki af öðrum ástæðum. Reglur um þinglýsingu á leigusamningum mættu því 
vera skýrari áður en kemur að því að hægt verði að þinglýsa þeim með sjálfvirkum hætti.

Einhliða afsöl.

Hvorki í þinglýsingalögum eða í lögum um fasteignakaup er kveðið á um að skyldu þess efnis 
að kaupandi fasteignar undirriti afsal, enda er afsal einhliða yfirlýsing seljanda um að kaupverð 
sé að fullu greitt. Álitaefni er uppi hvort að þinglýsingastjóri geti vísað afsali frá þinglýsingu 
ef skjalið skortir undirskrift kaupanda. Það mæla þó ýmis rök með því að kaupandi undirriti 
afsalið og hafa þinglýsingastjórar jafnvel gert það að skilyrði. Þetta lagaatriði þyrfti að leiða til 
lykta áður en kemur að sjálfvirkri þinglýsingu.
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Veðraðir

í þinglýsingabókum er það ekki einungis sá sem á beina eignarheimild að lóð sem getur verið 
þinglýstur eigandi fasteignar heldur einnig sá sem öðlast tiltekin réttindi yfir Ióðinni, t.d. 
lóðarleiguhafi á grundvelli lóðarleigusamnings. Kemur þá til skoðunar hvort að hægt sé að 
veðsetja fasteign með tvennum hætti, þ.e.a.s bæði rétt lóðarleiguhafans og einnig beinan 
eignarrétt landeigandans þannig að til verður fleiri en ein veðröð í þinglýsingabók. Sama getur 
átt við þegar tekið er veð í réttindum samkvæmt kaupsamningi við fjárnám. Þetta atriði þarfnast 
sérstakar skoðunar, þar sem núverandi þinglýsingakerfi gerir ekki ráð fyrir mörgum veðröðum 
heldur þarf að þinglýsa slíkum réttindum samhliða.

Lausafiárbók

Ein meginreglan í veðrétti er að hið veðsetta verður að vera tilgreint nákvæmlega. Þetta hefur 
valdið ýmsum vandkvæðum þegar lausafé er veðsett í þinglýsingabók þar sem 
þinglýsingarstjóri þarf að meta hvort lausaféð hafi verið tilgreint með nægilega skýrum hætti í 
veðskjali. Hafa þinglýsingarstjórar m.a. gert þá kröfu að þegar lausafé er veðsett, þá fylgi mynd 
af lausafénu og einhversskonar skráningarnúmer með veðskjali. Með aukinni tækni og 
framþróun í viðskiptalífinu hefur lausafé öðlast nýja merkingu og ljóst að undir það falla t.d. 
vörumerki, hugverkaréttindi og aðrar eignir sem erfitt er að greina í sjálfvirkri þinglýsingu. 
Verður ekki séð hvernig hægt verði að veita óbeinum eignaréttindum í Iausafé réttarvemd með 
sjálfvirkri þinglýsingu, nema með því að setja frekari reglur um hvernig tilgreining lausaQár 
skuli háttað.

Neikvæð áhrif frumvarpsins

Sýslumaður er sammála því að samfélagslegur ávinningur geti falist í upptöku á rafrænum og 
sjálfvirkum þinglýsingum. Geta verður þó um nokkra mögulega ókosti við framkvæmdina sem 
boðuð er, sem draga mögulega úr slíkum ávinningi.

Skiöl verða ekki lengur tryggilega varðveitt hiá opinberum aðilum.

Helsta breytingin við framkvæmd þinglýsinga með frumvarpi þessu verður sú að skjöl sem 
verið er að þinglýsa verða ekki lengur vistuð hjá opinberum aðilum. Er því hætta á að skjöl 
sem hafa geyma mikilvægar heimildir um fyrri tíð verða ekki lengur varðveitt. I íslenskri 
stjórnsýslu hefur verið unnið eftir því markmiði sem rakið er í 1. gr. laga um opinber skjalasöfn 
nr. 77/2014, sem er að tryggja myndun, vörslu og meðferð opinberra skjala með réttindi 
borgaranna, hag stjórnsýslunnar og varðveislu sögu íslensku þjóðarinnar að leiðarljósi. Verði 
frumvarpið óbreytt að Iögum er ekki víst að nefndu markmiði laga um opinber skjalasöfn verði 
náð á þessu sviði. Hér má einnig benda á að þau réttindi sem verið er að stofna eða breyta er 
oftast ætlað að standa í langan tíma, jafnvel aldir, og því fylgja ákveðnir kostir að skjölum sem 
innihalda slík réttindi séu varðveitt tryggilega hjá opinberum aðilum.

Almennt réttaröryggi

Benda má að ákveðið réttaröryggi felist í að láta löglærða einstaklinga yfírfara öll skjöl sem 
stofna eða breyta rétt sem varða fasteignir á landinu. Þrátt fyrir að lítil breyting verði á því 
hvernig efni skjalanna verði fært inn í þinglýsingakerfi munu skjölin sjálf ekki lengur vera 
yfirfarin af löglærðum þinglýsingastjóra. í skjölunum er oft að finna ýmsar kvaðir, skilmála og 
önnur atriði sem kunna að vera andstæð lögum sem sjálfvirkt þinglýsingakerfi mun eiga erfitt 
með að taka tillit til. Áður hefur verið bent á 9. gr. laga um lax og silungsveiði nr. 61/2006 í
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þessum efnum. Hætta er á að ágreiningur muni skapast um atriði sem þinglýsingastjóri hefði 
getað rekið augun í, með tilheyrandi málaferlum og fjárkröfum sem leiddar verða til lykta hjá 
dómstólum.

Aukin hætta á mistökum

Ekki verða gerðar sérstakar kröfur á kunnáttu í þinglýsingum eða skjalagerð til þeirra notenda 
sem munu sjá um að færa réttindi yfir í nýtt þinglýsingakerfí. Fyrst um sinn má því gera má að 
aukning verði á að efni skjala verða ekki færð með réttum hætti inn í kerfið, t.d. dagsetningar, 
ijárhæðir eða kröfur ekki skráðar á réttan veðrétt. Mikilvægt er að nýtt þinglýsingakerfið vari 
við því þegar misræmi virðist vera í skráningu, t.d. þegar eyða verður í veðröð en eflaust verður 
erfitt að koma í veg fyrir slík mistök að fullu.

Aukinn kostnaður fyrir fasteignakaupendur

Lögin fela í sér að það starf sem starfsmenn sýslumannsembætta hafa nú í höndum við að færa 
inn efni samninga og yfirlýsinga í þinglýsingakerfi muni fyrst um sinn færast yfir til 
starfsmanna fjármáiastofnana og fasteignasala. Færsla á efni skjala inn í þinglýsingarforrit mun 
því ekki hverfa heldur mun verkið einungis færast yfir til annarra aðila. Gera má ráð fýrir því 
að kostnaður við þessa auknu vinnu og mögulega aukna ábyrgð fjármálastofnana og 
fasteignasala muni færast yfir á fasteignakaupendur.

Fækkun starfsmanna

I umræðunni um sjálfvirkar þinglýsingar hefur töluvert verið fjallað um aukið hagræði og 
sparnað fyrir sýslumannsembættin. Með því er væntanlega fyrst og fremst verið að vísa til 
aukins sparnaðar í starfsmannahaldi. Líkur eru á því að þegar og ef sjálfvirkar þinglýsingar 
komast í gagnið með fullri virkni, munu verkefni starfsmanna sýslumannsembætta um landið 
minnka og embættin munu þurfa að hliðra til í starfsmannahaldi. Eins og áður hefur komið 
fram, er um að ræða starfsmenn sem margir hverjir eru með áratugareynslu á þessu sviði og 
ljóst að ekki mun takast að koma sjálfvirkum þinglýsingum í gagnið án þeirrar hjálpar. 
Embættið vonast til þess að gert verði ráð fýrir að komið verði til móts við þá starfsmenn sem 
eiga hættu á að missa vinnuna eins og mögulegt er.

Niðurlag

Eins og hér hefur verið rakið telur sýslumaður einsýnt að fara verði í þá vinnu að greina öll 
lagaleg álitaefni varðandi þinglýsingar og einfalda þinglýsingalögin, áður en kemur að því að 
hægt verði að þinglýsa öllum skjölum með sjálfvirkum og rafrænum hætti. Myndi slík vinna 
koma í veg fýrir að traust á þinglýsingum minnki þegar sjálfVirkar þinglýsingar verða teknar í 
gagnið, auk þess sem slík vinna gæti minnkað líkurnar á þinglýsingamistökum. Þá mælir 
sýslumaður með að mynduð verði heildarstefnu um rafræna samninga í íslenskri 
lagaframkvæmd, þannig að almennt yrði gert væri ráð fýrir slíkum samningum, t.d. í lögum 
um aðför og lögum um nauðungarsölu. í umsögninni hafa einnig verið raktir nokkrir ætlaðir 
ókostir við sjálfvirkar þinglýsingar sem taka mætti afstöðu til í þinglegri meðferð málsins og 
jafnvel mætti kanna hvort hægt væri að útfæra aðrar lausnir á sjálfvirkum þinglýsingum sem 
draga úr þeim ókostum.

Að lokum vill sýslumaður geta þess þinglýsingar hafa almennt gengið vel hjá 
sýslumannsembættum landsins og málshraði þinglýsingabeiðna verið ásættanlegur í flestum 
tilvikum. Yfirleitt er um að ræða einn til þrjá daga frá því skjal er afhent til þinglýsingar þangað
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til því er þinglýst. Það liggur hins vegar fyrir að flestar þinglýsingabeiðnir berast til 
sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu og mannekla hefur valdið því að biðtími eftír að skjölum 
verði þinglýst hjá því embætti hefur verið of langur þannig að þjónustu við almenning og 
fýrirtæki verður ekki eins og best verður á kosið að þessu leyti. Vill sýslumaður því nefna þá 
hugmynd að bæta mætti við heimild í 1. gr. þinglýsingalaga sem kvæði á um að 
þinglýsingastjóri geti óskað eftir að sýslumaður í öðrum umdæmi þinglýsi skjali sem þegar 
hefur verið dagbókafært, en slíkt væri tæknilega mögulegt í dag. Gæti slík heimild mögulega 
stytt biðtíma eftir þinglýstum skjölum hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu, áður en 
kemur að því réttindum verði þinglýst með sjálfvirkum og rafrænum hætti.
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