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Vísað er til erindis allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis þann 28. september sl. 
þar sem óskað er umsagnar Þjóðskrár Islands um frumvarp til laga um breytingu á 
þinglýsingalögum, lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu og lögum um 
aukatekjur ríkissjóðs (rafrænar þinglýsingar), 68. mál.

Þjóðskrá Islands fagnar framkomnu frumvarpi og styður framgang þess enda hefur 
stofnunin undanfarin ár unnið að verkefninu um innleiðingu rafrænna þinglýsinga í 
samstarfi við ráðuneyti umrædds málaflokks.

Þjóðskrá Islands bendir þó á að orðnotkun í frumvarpinu þar sem mælt er fyrir um 
þinglýsingu með rafrænni færslu sé ekki allskostar rétt. Segja má að allar þinglýsingar 
í dag fari fram með rafrænni færslu er þær eru staðfestar í tölvufærðri þinglýsingarbók 
sýslumanna, virðist þá sem hugtakanotkun þessi sé í frumvarpinu bæði notuð um 
þinglýsingu rafrænnar færslu sem og um beiðni um þinglýsingu rafrænnar færslu.

Þá telur Þjóðskrá Islands að skýringar þær sem koma fram í greinargerð með 5. gr. 
frumvarpsins, á breytingum þeim sem þar eru gerðar, séu ekki fyllilega réttar. 
Þinglýsing skjala á pappírsformi mun haldast óbreytt enda eru ekki lagðar til 
breytingar á öðrum ákvæðum laganna þar sem fjallað er um þinglýsingu skjala á 
pappírsformi.

Ennfremur vill Þjóðskrá íslands leggja áherslu á mikilvægi þess að hugað verði að 
þeirri grunnvinnu sem kann að þurfa að fara fram hjá sýslumannsembættunum til þess 
að tryggja hnökralausa innleiðingu rafrænna þinglýsinga, t.d. að því er varðar 
skráningu lcvaða og innköllun kröfuhafa. Góður undirbúningur og rétt skráning 
upplýsinga hjá embættunum er forsenda þess að sú hagræðing sem rafrænar 
þinglýsingar munu hafa í för með sér geti orðið að veruleika.
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