
SÝSLUM ANNAFÉLAG ÍSLANDS

Nefndasvið Alþingis 
Kirkjustræti 
150 Reykjavík

Varðar: Frumvarp til breytinga á þinglýsingalögum o.fl. (rafrænar þinglýsingar)
68. mál á 140. löggjafarþingi 2018-2019.

Vísað er til erindis frá nefndasviði Alþingis dags. 28. september s.l. þar sem óskað var umsagnar 
Sýslumannafélags íslands um ofangreint frumvarp. Óskað var frests til að skila inn umsögn og var hann 
veittur með tölvuskeyti dags. 26. október 2018. Kristín Þórðardóttir, sýslumaður á Suðurlandi, vann umsögn 
þessa fyrir félagið.

Frumvarpið felur í sér gríðarlegt framfaramál og hefur, ef vel tekst til við innleiðingu, mikil jákvæð áhrif á 
þann mikilvæga þátt í opinberri þjónustu sem þinglýsingar eru.

Undirbúningur
Sýslumannafélag Islands leggur áherslu á að vandað verði til við undirbúning og innleiðingu rafrænna 
þinglýsinga enda er mikilvægt að innleiðing takist vel; að menn kjósi fremur þá leið að þinglýsa með 
rafrænum hætti en á gamla mátann og að trausti almennings til þinglýsinga verði viðhaldið þrátt fyrir breytt 
vinnubrögð.

Nauðsynlegur undirbúningur við farsæla innleiðingu rafrænna þinglýsinga á sýslumannsembættunum felur 
einkum í sértvennt:

1) yfirferð kvaðaskráninga
2) skráningu misræmiseigna í tölvufærða þinglýsingabók.

1) Yfirferð kvaðaskráninga
Ljóst er að framkvæmd við innfærslu kvaða í veðmálabækur hefur verið mismunandi milli embætta. 
Algengustu kvaðir fela í sér takmarkanir á ráðstöfunarrétti yfir þinglýsingarandlagi, t.a.m. veðsetningarbann 
og forkaupsréttur. Nauðsynlegt er að yfirfara veðmálabækur með samræmdu átaki embættanna svo leitast 
megi við að koma í veg fyrir mistök sem sjálfvirk þinglýsing gæti haft í för með sér, en mannshöndin kemur 
nú í veg fyrir. Embættin hafa ekki yfir að ráða nægum mannafla í verkefnið og þarf því að gera ráð fyrir 
fjármagni til þessa sem viðbót við tímabundinn kostnað við innleiðingu frumvarpsins. Verði ekkert að gert 
má ætla að upp komi tilvik sem hafi í för með sér bótaskyldu ríkissjóðs og neikvæða umræðu um rafrænar 
þinglýsingar. Slíkt verður framgangi verkefnisins til tjóns og traust almennings til þinglýsinga rýrnar með 
tilheyrandi áhrifum fyrir viðskiptalífið.

2) Skráning misræmiseigna í tölvufærða þinglýsingabók
Að meginstefnu til eru þinglýsingabækur á rafrænu formi. Hins vegar hafa um 4% fasteigna enn ekki verið 
færðar í rafræna þinglýsingabók sökum misræmis milli skráningar í fasteignaskrá og þinglýsingabók. 
Rafrænar þinglýsingar gætu því ekki átt sér stað á slíkum eignum. Embættin eru mislangt á veg komin með
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ofangreinda vinnu, en yfirstandandi er mikilvægt samstarfsverkefni milli Þjóðskrár íslands og embættanna 
sem miðar að því að færa sem flestar þessara eigna í tölvufærða þinglýsingabók. Verkefnið, sem er 
tímafrekt, leiðir til frekari skilvirkni rafrænna þinglýsinga og aukinnar ánægju notandans um leið.

Hugtakanotkun - Þinglýsing "með"rafrænni færslu
í 1,- 4. gr. frumvarpsins er orðnotkun með þeim hætti að rætt er um þinglýsingu með rafrænni færslu. 
Vekur slíkt orðalag upp spurningar um það hvenær hinn eiginlegi þinglýsingarúrskurður eigi sér stað og í 
hvers höndum hann er ef orðalagið stendur óbreytt. Má með sanni segja að þinglýsing í dag fari einmitt 
fram með rafrænni færslu úr stöðunni "dagbókarfært" yfir í stöðuna "þinglýst". Ekki er talið heppilegt að 
orðalag sé með framangreindum hætti heldur er gerð tillaga um að notað verði orðalagið "á rafrænni 
þinglýsingarbeiðni" í stað " þinglýsingu með rafrænni fæ rsiu"  að breyttu breytanda. Að minnsta kosti er 
Ijóst að ekki er hægt að vísa bæði til rafrænnar færslu sem sjálfrar þinglýsingarinnar sem og beiðnar um 
þinglýsingu. Vísast og til greinargerðar með frumvarpinu ofangreindri orðalagsbreytingu til stuðnings.

Skjalavarsla
I frumvarpinu er gert ráð fyrir að þegar þinglýsing fer fram í kjölfar rafrænnar þinglýsingarbeiðni verði 
heimildarskjal ekki vistað hjá þinglýsingastjóra. Eins verði ekki haldið eftir samriti þegar skjal berst á pappír. 
Vekur það upp spurningar hjá mörgum um aðgengileika almennings að skjölum sem send eru til 
þinglýsingar og hvernig hægt verði að glöggva sig á efni þeirra. Er Ijóst að mjög er litið til þinglýsingastjóra 
sem vörsluaðila í þessum efnum, hvort sem menn telja það rétt fyrirkomulag eður ei. í núg. 
þinglýsingalögum er að finna reglugerðarheimildir sem varða vörslur þinglýsingaskjala, t.a.m. 2. mgr. 5. gr. 
og 3. mgr. 10. gr. Ástæða þykir til að nýta fyrirliggjandi heimildir og endurskoða núverandi fyrirkomulag á 
vörslu þinglýsingaskjala, samhliða ákvarðanatöku um tilhögun mála í tengslum við rafrænar þinglýsingar 
enda getur orðið misbrestur á varðveislu pappírsgagna auk þess sem slík varsla er kostnaðarsöm.

Forgangsáhrif
Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á núg. reglum um forgangsáhrif jafnstæðra skjala enda verði 
rafrænar þinglýsingarbeiðnir tímastimplaðar um móttöku en bréflegir gerningar fái tímastimplun kl. 21:00 
þann dag sem þau voru móttekin til þinglýsingar. Sýslumannafélag íslands telur slíkt fyrirkomulag hafa í för 
með sér aukinn hvata til þinglýsingarbeiðenda til að velja rafrænu leiðina. Hins vegar skapast samhliða 
hætta á því að menn geti varnað áhrifum t.d. fjárnáma í fasteign sinni með því að senda rafræna 
þinglýsingarbeiðni vegna veðskjals sama dag og fjárnámið er gert (sem fær tímastimplun kl. 21:00 sama 
dag). Fallist er á það að nauðsynlegt er að afnema forgangsáhrif aðfarar- og kyrrsetningagerða svo rafrænar 
þinglýsingar nái markmiðum sínum. Hins vegar er lögð áhersla á að þinglýsing slíkra gerninga (sem verða til 
á skrifstofum embættanna), verði sömuleiðis rafrænar um leið og opnað verður á möguleikann varðandi 
veðskjöl og tengda gerninga. Með því er hægt að fyrirbyggja þá hættu sem skapast kann þegar 
forgangsáhrif slíkra gerða eru afnumin.

Lokaorð
Sýslumannafélag íslands tekur undir það sem fram kemur í greinargerð með frumvarpinu að ef farin hefði 
verið sú leið að hafa allar þinglýsingar á landinu á einni hendi myndi það fela í sér verulegar breytingar á 
starfsemi sýslumannsembætta sem þarfnist betri undirbúnings. Þá sé það einnig rétt að mikilvægt sé að 
ráðast sem fyrst í að heimila þinglýsingu rafrænt á ákveðnum löggerningum og að mikilvægt sé að nýta þá
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þekkingu sem er til hjá viðkomandi sýslumannsembættum um eignir sem staðsettar eru í umdæmum 
þeirra. Sömuleiðis þarf að Ijúka heima á embættunum skönnun eldri skjala inn í þinglýsingakerfið ásamt 
þeim atriðum sem fyrr eru nefnd (skráning kvaða og misræmiseignir).

Af þeim sökum má gera ráð fyrir að kostnaðarmat frumvarpsins sé full lágt vegna framangreindrar vinnu 
sem fyrirsjáanlega þarf að fara fram áður en rafrænum þinglýsingum á fasteignir verður hleypt af 
stokkunum. Má a.m.k. gera ráð fyrir að tafir kunni að verða á því að þær nái fram að ganga af fullu afli fyrr 
en þeirri vinnu er lokið og að það tefji málið ef fjármuni skortir til að ráðast í þá vinnu og undirbúa að fullu 
innreið rafrænna þinglýsinga.

Það er fagnaðarefni að frumvarp skuli komið fram og að farið skuli af stað með rafrænar þinglýsingar. Gera 
má ráð fyrir að rafrænar þinglýsingar muni spara stórar fjárhæðir þegar fram í sækir og þær verða komnar 
að fullu til framkvæmda. Því er ekki rétt að sníða tímabundnum kostnaði vegna innleiðingar of þröngan 
stakk og tefja framgang þessa framfaramáls með því að láta fjármagn skorta til nauðsynlegs undirbúnings 
þess.

SÝSLUM ANNAFÉLAG ÍSLANDS

Keflavík, 30. október 2018

F.h. Sýslumannafélags íslands,

Ásdís Ármannsdóttir, formaður
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