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Útdráttur 

Í þessu lokaverkefni mun höfundur leitast við að skýra hugtökin Blockchain og 

snjallsamningar. Í upphafi verður saga Blockchain skoðuð og hugtakið skilgreint ásamt því að 

möguleikar þeirrar tækni verða skoðaðir. Í framhaldinu verður hugtakið snjallsamningar 

skoðað og það skilgreint. Farið verður yfir þau lagalegu álitaefni sem upp geta komið með 

tilkomu þessarar tækni. Verður einnig litið til þeirrar vinna sem nú þegar er farin af stað í 

ráðuneytum um rafræn viðskipti á Íslandi, t.d. þegar kemur að rafrænum þinglýsingum.  

Er niðurstaða höfundar sú að möguleikar Blockchain og snjallsamninga eru mjög miklir. 

Til þess að hægt verði að innleiða þessa tækni inn í íslenskt viðskiptalíf og í opinbera stjórnsýslu 

er hins vegar nauðsynlegt að fara í heildarskoðun á lögum enda fyrirsjáanlegt að lagaárekstrar 

geta  teflt í tvísýnu réttarvernd þeirra hagsmuna sem áunnir eru með rafrænum hætti. 
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Formáli 

Lokaverkefni þetta er 12 ECTS eininga ritgerð til B.S. – gráðu í viðskiptalögfræði við 

félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst. Yfirskrift ritgerðarinnar er: Hvaða lagalegu 

álitaefni kunna að verða til með tilkomu Blockchain og snjallsamninga? Ritgerðin fjallar um 

þá möguleika sem Blockchain og snjallsamningar munu hafa fyrir íslenskt viðskiptalíf og 

opinbera þjónustu og þau lagalegu álitaefni sem kunna að koma upp. 

Var þessi ritgerð unnin undir góðri leiðsögn leiðbeinanda míns, Helgu Kristínar 

Auðunsdóttur, lektors við Háskólans á Bifröst. Vill höfundur þakka henni fyrir gagnlegar 

ábendingar og góða leiðsögn við vinnslu ritgerðarinnar. Höfundur vill líka þakka Hróðnýju 

Kristínar Kristjánsdóttur fyrir yfirlestur. Einnig vil ég þakka konu minni, Jóhönnu Marín 

Óskarsdóttur, fyrir að sýna fjarveru minni skilning. 
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1 Inngangur 

Alveg frá upphafi iðnbyltingarinnar hefur heimurinn verið í sífelldri tæknilegri þróun og er sú 

þróun enn í gangi. Vegna stöðugra langana mannsins til þess að búa til nýja hluti, hluti sem eru 

skilvirkari, hagkvæmari og þægilegri en nokkur átti von á, hefur náðst gríðarlegur árangur. 

Þegar ný tækni brýst upp á yfirborðið er ekki alltaf augljóst hverjir möguleikar hennar eru. Ekki 

er alls ólíklegt að þegar fyrsti bíllinn kom til sögunnar hafi margar efasemdarraddir látið í sér 

heyra enda gáfu fyrstu útgáfurnar kannski ekki til kynna alla þá möguleika sem þá þegar voru 

til staðar. Þó er óhætt að segja að líklega sé bíllinn ein stærsta uppfinning samtímans. 

Með tilkomu Blockchain og snjallsamninga er komið nýtt tækifæri varðandi það hvernig 

við skiptumst á verðmætum. Þó að reynslan á Blockchain sé að mörgu leyti enn stutt á veg 

komin eru sífellt fleiri sem átta sig á möguleikum tækninnar. Flestir átta sig kannski ekki á þeim 

möguleikum sem Blockchain, sem er mjög tæknilegs eðlis, getur fært okkur. Kannski vegna 

þess að hlutirnir virðast ganga nokkuð vel fyrir sig eins og staðan er nú. Með tilkomu 

Blockchain er hins vegar kominn möguleiki á að fækka störfum í viðskiptaheiminum sem nú 

eru í höndum manna. Þannig getur öll fjármála- og tryggingaþjónusta farið fram í heimi 

Blockchain án aðkomu milliaðila sem þýðir hagræðing í rekstri og trygging á öryggi. 

Lánshæfismöt geta þannig orðið mun skilvirkari séu innviðir þeirra byggðir á Blockchain 

tækninni.  

Blockchain tæknin er dreifður rafrænn gagnagrunnur, ekki ósvipað og höfuðbók sem er 

ætluð til að tryggja skilvirkni og öryggi í viðskiptum. Snjallsamningar eru tækni sem gera fólki 

kleift að skiptast á verðmætum, eignum eða hvað eina sem telst til verðmæta, á einfaldan og 

gagnsæjan hátt, þar sem notendur geta fylgst með hverri færslu. Eru þeir einnig taldir útiloka 

alla milliaðila. 

Í þessari ritgerð mun höfundur leitast við að útskýra þau lagalegu álitaefni sem geta 

orðið í íslensku lagaumhverfi með tilkomu Blockchain og þá sérstaklega snjallsamninga. 

Mikilvægt er að átta á sig hvað snjallsamningar eru og hvernig þeir snerta íslenska löggjöf. Mun 

höfundur byrja á því að útskýra hugtakið Blockchain. Þá verður saga þess rakin ásamt því að 

skoðuð verða lagaleg álitaefni og verður umfjöllunin almenns eðlis.  

Þar á eftir mun höfundur fjalla ítarlega um snjallsamninga með það að leiðarljósi að 

kanna möguleika þeirra. Auk þess verða lagaleg álitaefni skoðuð. Fjallað verður um íslenskt 

lagaumhverfi með snjallsamninga að leiðarljósi og verður samningaréttur þá skoðaður 



 

 

2 

 

sérstaklega. Einnig verður farið yfir þá vinnu sem íslenska ríkið hefur nú þegar innt af hendi 

þegar kemur að rafrænni umsýslu með rafrænum skilríkjum og traustþjónustu og innleiðingu 

rafrænna þinglýsinga með það að leiðarljósi að varpa fram þeim hindrunum sem hugsanlega 

geta komið upp við innleiðingu snjallsamninga.  
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2 Blockchain 

Blockchain er í raun dreifð höfuðbók á netinu en öryggi hennar er tryggt með dulkóða. 

Höfuðbókin skráir allar færslur og verðmæti á milli notenda í tímaröð og býr þannig til 

óbreytanlega skrá yfir allar færslur sem gerðar eru. Þannig er ekki hægt að eiga við færslur á 

nokkurn hátt án þess að upp um það komist. Hver ný færsla er staðfest með rafrænum skilríkum 

allra notenda á sama neti en við það stofnast ný „blokk“ á keðjuna. Öll „keðjan“ er þannig opin 

fyrir alla aðila máls sem gerir viðskiptin algjörlega gagnsæ án þess þó að uppljóstra persónuleg 

gögn. Það sem gerir þessa höfuðbók svona sérstaka er að hún er innsigluð með dulkóða þannig 

að ekki er hægt að eiga við gögn, færslur o.fl. eftir að þeim hefur verið bætt við höfuðbókina. 

Það sem einnig gerir hana sérstaka er að þó höfuðbókin sé dreifð milli aðila er enginn einn sem 

hefur völd yfir henni. Einungis er hægt að uppfæra eða breyta henni með samþykki meirihluta 

notenda. Með þessu er hægt að draga úr svikum og fjarlægja þörfina fyrir miðlægar, samræmdar 

staðfestingarleiðir.  

Á vissan hátt má segja að Blockchain geti spilað stórt hlutverk í að fjarlægja milliliði í 

viðskiptum. Sem dæmi um þetta má nefna leigubílaþjónustuna Uber og Airbnb sem hafa starfað 

eftir þessu kerfi í þó nokkurn tíma en þar hefur milliliður verið tekinn út. Besta dæmið um 

þjónustu sem hefur tekið út alla miðlæga vinnslu og stjórnvald er þó Bitcoin. Það er því ljóst 

að um eina mikilvægustu nýjungina er að ræða, þegar kemur að hvernig við skiptumst á 

verðmætum, frá því internetið kom til sögunar.1 Framkvæmdarstjóri IBM hefur til að mynda 

látið hafa eftir sér að Blockchain muni breyta jafn miklu fyrir viðskipti og internetið gerði fyrir 

upplýsingar.2 

 Þegar talað er um Blockchain verður ekki komst hjá því að nefna rafmyntina Bitcoin. 

Eftir efnahagskreppuna árið 2008 fæddist hugmynd að nýjum og betri gjaldmiðli sem hefði það 

markmið að gera milliliði líkt og stjórnvöld, almenna viðskiptabanka og seðlabanka óþarfa. Um 

var að ræða eina stærstu efnahagskreppu sögunnar þar sem margar af stærstu 

fjármálastofnunum urðu gjaldþrota, húsnæðismarkaðurinn féll og vinnumarkaðurinn beið mikla 

hnekki.3 Í janúar 2009 leit Bitcoin svo dagsins ljós en Bitcoin var fundin upp af hópi sem gekk 

                                                 
1 Patrick, G. og Bana, A. (2018). Rule of law Versus Rule of Code: A Blockchain driven legal world. Bls, 5-6. 

Sótt 17. nóvember 2018 af https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-

45FA-A29B-EF019A7D7FC9 
2 Murthy, S. (2018). Blockchain will do for transactions what the internet did for information. Sótt 17. nóvember 

2018 af https://ambcrypto.com/blockchain-for-transactions-internet-for-information-ibm-ceo/  
3 Shala, Livoreka, Berisha og Merovci. (2013). The current global financial crisis 2008-2012. Bls. 106-125. 

https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://ambcrypto.com/blockchain-for-transactions-internet-for-information-ibm-ceo/
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undir nafninu Satoshi Nakamoto. Ekki er vitað nákvæmlega hverjir stóðu að baki þess hóps og 

talað hefur verið um að það hafi dregið úr trúverðugleika rafmyntarinnar.4 Bitcoin er ætlað að 

þjóna hlutverki sem rafrænn gjaldmiðill og með reikniritum eru viðskiptin tryggð þar sem allir 

notendur eru nafnlausir.5 Með tilkomu Blockchain var hægt að tryggja að hvorki stjórnvöld, 

eigendur myntarinnar né bankar væri við stjórnvölin.6  

 

2.1 Hvað er Bitcoin? 

Bitcoin er rafræn mynt sem er gefin út og millifærð með jafningjakerfi. Blockchain er hýst á 

sameiginlegu neti þar sem allar bitcoin millifærslur er skráðar. Bitcoin netið er þannig ekki í 

eigu einhvers eins aðila heldur reiðir það sig á samvinnu allra notenda sem hafa allir afrit af 

höfuðbókinni. Með Bitcoin er hægt að kaupa vörur og þjónustu, líkt og með öðrum 

gjaldmiðlum. Viðskiptin fara þannig fram að hver færsla er staðfest, unnin og skjalfest á 

blockchain, á ákveðinni „blokk“. Í stað þess að nota reikningsnúmer eða aðrar persónulegar 

upplýsingar býr kerfið til einstakt númer (e. hash) sem er notað til að upplýsa um uppruna og 

áfangastað færslunnar. Þetta númer getur eigandinn nálgast með því að nota dulritunarlykill.   

Eins og lýst er hér að ofan þarf Bitcoin ekki milliaðila til að greiða fyrir færslu á 

verðmætum. Eina sem notandi þarf er svokallað Bitcoin veski sem inniheldur einkalykil (e. 

private key) og dreifilykil (e. public key). Dreifilykillinn er notaður til að millifæra Bitcoin í 

veskið en einkalykillinn er notaður til að heimila millifærslu til annarra. Þegar þessir tveir lyklar 

tala saman fara viðskiptin fram. Allir notendur Bitcoin geta séð dreifilykla annarra en 

dreifilykill er í raun bankareikningur þess sem á hann. Einkalykillinn er hins vegar aðeins 

aðgengilegur eiganda hans og með honum geta aðilar sent Bitcoin millifærslur á bankareikninga 

annarra. Komi til þess að einkalykill glatist mun bankareikningurinn sem er tengdur við hann 

einnig glatast. Þrátt fyrir það er nánast ómögulegt að brjótast inn á bankareikninginn þar sem 

til þess þyrfti mjög mikla tölvuvinnslu. Er Bitcoin þannig gríðarlega öruggt gagnvart 

tövuárásum.   

                                                 
4 Extance, A. (2015). The future of cryptocurrency: Bitcoin and beyond. Sótt 20. október 2018 af 

https://www.nature.com/news/the-future-of-cryptocurrencies-bitcoin-and-beyond-1.18447  
5 Nakamoto, S. (e.d.). Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System. Sótt 20. október 2018 af 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf  
6 Extance, A. (2015). The future of cryptocurrency: Bitcoin and beyond. Sótt 20. október 2018 af 

https://www.nature.com/news/the-future-of-cryptocurrencies-bitcoin-and-beyond-1.18447 

https://www.nature.com/news/the-future-of-cryptocurrencies-bitcoin-and-beyond-1.18447
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://www.nature.com/news/the-future-of-cryptocurrencies-bitcoin-and-beyond-1.18447
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Enn sem komið er hafa engin ríki opinberlega viðurkennt Bitcoin sem lögmætan 

gjaldmiðil og hefur lagaleg meðferð á Bitcoin í heiminum verið margbreytileg og sundurskipt. 

Fáir löggjafar hafa viðurkennt notkun á Bitcoin sem lögmæta starfsemi og á árunum 2013 til 

2015 var annað hvort varað við notkun á henni eða lítið sem ekkert talað um hana. Í seinni tíð 

hefur viðhorf sumra stjórnvalda breyst og má nefna Japan í því sambandi. Frá júlí 2017 hefur 

Japan viðurkennt Bitcoin og aðrar rafmyntir sem greiðslumiðil. Þá hafa seðlabankar víða um 

heiminn einnig viðurkennt þann ávinning sem fylgir blockchain, lækkun á viðskiptakostnaði, 

hraðari vinnslu í viðskiptum og annan fjárhagslegan ávinning sem fylgir tækninni.7 

 

2.2 Lagaleg álitaefni vegna Blockchain 

Talað hefur verið um Blockchain tæknina sem stærstu þróun í tæknimálum síðan Internetið 

kom til sögunnar, ónæmt fyrir svikum og mistökum.8 Þrátt fyrir að tæknin hafi fyrst og fremst 

verið notuð fyrir Bitcoin og aðrar rafmyntir hafa prófanir á tækninni í viðskiptalífinu lofað góðu 

í baráttunni við svindl og þjófnað og þannig sýnt fram á mikið öryggi.9 Tæknin hefur til dæmis 

hentað timburiðnaðinum vel en hægt er að rekja uppruna vörunnar með Blockchain sem ýtir 

undir gæði vörunnar.10 Á Íslandi hafa Matís og Advania í sameiningu ákveðið að nýta 

Blockchain tæknina til að geta betur skapað viðskiptavettvang fyrir íslenskar 

landbúnaðarafurðir. Ástæða þessa samstarfs er m.a. öruggur rekjanleiki en rekjanleiki er 

mikilvægur í viðskiptum þar sem uppruni vöru skiptir máli, t.d. í landbúnaði.11 

Möguleikar Blockchain er ýmsir en þrátt fyrir það hafa margir velt fyrir sér hverjar 

afleiðingar verði af notkun þessarar tækni þegar kemur að lögum. Bent hefur verið á að bæði 

lög og lögfræðingar gætu talist úreltir eða jafnvel tilgangslausir.12 Þá hefur verið deilt um hvort 

                                                 
7 Patrick, G. og Bana, A. (2017). Rule of law Versus Rule of Code: A Blockchain drivel legal world. Bls. 43. 

Sótt 17. nóvember 2018 af https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-

45FA-A29B-EF019A7D7FC9 
8 Shin, L. (2016). How The Blockchain Will Transform Everything From Banking To Government To Our 

Identities. Sótt 30. september af https://www.forbes.com/sites/laurashin/2016/05/26/how-the-blockchain-will-

transform-everything-from-banking-to-government-to-our-identities  
9 Clancy, H. (2017). The blockchain's emerging role in sustainability. Sótt 30. september  2018 af 

https://www.greenbiz.com/article/blockchains-emerging-role-sustainability   
10 Düdder, B og Ross, O. (2017). Timber Tracking: Reducing Complexity of Due Diligence by Using 

Blockchain Technology Sótt 1. október 2018 af https://ssrn.com/abstract=3015219  
11 Sveinn Margeirsson. (2018). Viðskipti með lambakjöt í blockchain-tækni. Sótt 12. október 2018 af 

http://www.matis.is/matis/frettir/vidskipti-med-lambakjot-i-blockchain-

taekni?fbclid=IwAR1FHKzFvo46TvMn4Ejl7fw312ChPjge59X8busdqQfN5g5Ce4nQDUbtTrg  
12 Fenwick, M., Kaal, W. A. og Vermeulen, E. P. M. (2017). Legal Education in Blockchain Revolution. Sótt 15. 

október 2018 af https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2939127  

https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.forbes.com/sites/laurashin/2016/05/26/how-the-blockchain-will-transform-everything-from-banking-to-government-to-our-identities
https://www.forbes.com/sites/laurashin/2016/05/26/how-the-blockchain-will-transform-everything-from-banking-to-government-to-our-identities
https://www.greenbiz.com/article/blockchains-emerging-role-sustainability
https://ssrn.com/abstract=3015219
http://www.matis.is/matis/frettir/vidskipti-med-lambakjot-i-blockchain-taekni?fbclid=IwAR1FHKzFvo46TvMn4Ejl7fw312ChPjge59X8busdqQfN5g5Ce4nQDUbtTrg
http://www.matis.is/matis/frettir/vidskipti-med-lambakjot-i-blockchain-taekni?fbclid=IwAR1FHKzFvo46TvMn4Ejl7fw312ChPjge59X8busdqQfN5g5Ce4nQDUbtTrg
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2939127
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ný tegund af lögum verði til og hvort að Blockchain tengdar lausnir munu verða annað form af 

miðstýrðu yfirvaldi. Sumir spámenn hafa, líkt og kveðið er á um hér að ofan, spáð því að lög, 

eins og við þekkjum þau í dag, verði úrelt, á meðan aðrir halda því fram að lög og lagasetningar 

muni áfram vera viðeigandi og nauðsynleg. Sé litið til sögunnar er ljóst að núverandi lagakerfi 

og stofnanir munu aðlagast en þurfa þó að veita skýran ramma svo lögum verði áfram 

framfylgt.13 

Aukin notkun á Blockchain mun hafa áhrif á lagaheiminn á marga vegu en talað hefur 

verið um þrjú megin atriði varðandi það hvernig lögin, lögfræðisviðið og lögfræðiþjónusta eigi 

eftir að þurfa að breytast og aðlagast. 

• Tölvunarlögfræði: þá er átt við hvernig lagareglur og ákvörðunartaka geta verið  

tölvuvæddar og gerðar sjálfvirkar. 

• Lögfræðileg uppbygging: hér er átt við þau verkfæri, kerfi og ferli sem auðvelda 

daglegt starf. 

• Upplýsingaöflun: hér er átt við hvernig nálgast megi lagalega viðeigandi upplýsingar 

á skilvirkari hátt.  

Vegna síbreytilegra þarfa og væntinga viðskiptavina er nauðsynlegt fyrir lögfræðinga 

að hugsa um hvernig þjónustu við viðskiptavini er háttað, auk þess að vera meðvitaðir um þá 

tækni sem við lýði hverju sinni. Þannig gætu lögfræðingar þurft að eiga við viðskiptavini með 

vandamál sem tengjast tækni, líkt og Blockchain og Bitcoin og gæti þá t.d. verið þörf á 

dómstólum líkt og Intellectual Property Enterprise Court í Bretlandi sem hefur tækni-tengd 

álitaefni á sinni könnu. Með tilkomu Blockchain er því komið tækifæri fyrir lagastofnanir til að 

hugsa upp á nýtt hvernig unnið er úr tæknilegum álitaefnum.14  

 

2.2.1    Lögfræðiþjónusta 

Ekki er ólíklegt að hugbúnaður og gagnagrunnar sem lögfræðingar nota í dag muni í framtíðinni 

styðja Blockchain tæknina og má því segja að lögfræðiþjónusta eigi óhjákvæmilega eftir að 

                                                 
13 Sulkowski, A. J. (2018). Blockchain, Law and Business Supply Chains: The Need for Governance and Legal 

Frameworks to Achieve Sustainability. Sótt 3. nóvember 2018 af 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3205452  
14 Patrick, G. og Bana, A. (2018). Rule of law Versus Rule of Code: A Blockchain driven legal world. Bls, 37. 

Sótt 17. nóvember 2018 af https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-

45FA-A29B-EF019A7D7FC9 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3205452
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
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breytast. Sem dæmi má nefna er það hvernig samningar eru gerðir í dag en líkur eru á að þeim 

verði skipt út fyrir snjallsamninga, t.d. gætu staðlaðir samningar þurft að aðlagast. 

Á hverjum degi eru send gögn og trúnaðarupplýsingar til aðila máls, annarra 

lögfræðinga o.fl., hvort sem það er í gegnum tölvupóst, Dropbox eða með öðrum leiðum sem 

opnar eru fyrir tölvuárásum sem dregur úr öryggi þeirra. Einnig hafa aðilar, Gmail, Microsoft 

og Dropbox sem dæmi, óhindraðan aðgang að öllum upplýsingum sem sendar eru. Blockchain 

og snjallsamningar hafa því þann möguleika að auka öryggi og traust notenda. 

Í dómi ástralska Hæstaréttarins MKM Capital Ply Ltd v Corbo & Poyser heimilaði 

dómari notkun á sönnunargögnum sem komu frá Facebook vegna þess að hægt var að staðfesta 

að einstaklingur væri sá sami og hann segðist vera á Facebook. Í máli Ciligroup ply Ltd v 

Weerakoon var hins vegar ekki hægt að nota upplýsingar frá Facebook sem sönnunargögn þar 

sem, að mati dómara, hver sem er gæti stofnað Facebook síðu í nafni einhvers annars. Þannig 

væri ekki hægt að segja með vissu að um ákveðinn aðila væri að ræða. Með tilkomu Blockchain 

væri hægt að komast hjá þessu misræmi þar sem tæknin býður upp á örugga, óbreytanlega og 

tímamerkta aðferð í samnýtingu upplýsinga. Með þessu væri því hægt að gjörbreyta því hvernig 

notendur deila á milli sín upplýsingum. Eins og staðan er í dag hafa Facebook og aðrir 

samfélagsmiðlar óhindraðan aðgang að öllum færslum sem notendur þeirra setja fram. Með 

tilkomu Blockchain og þeirrar tækni sem hún býður upp á yrði hægt að tryggja öryggi 

upplýsinga án aðkomu milliaðila líkt og Facebook eða Dropbox sem hafa óhindraðan aðgang 

að gögnum notenda sinna.15   

 

2.2.2    Fasteignir og dánarbú 

Blockchain og snjallsamningar hafa þann möguleika að vera notaðir þegar kemur að skráningu 

fasteigna og gætu dánarbú einnig nýtt sér möguleika þessarar tækni. Fasteignaskrá gæti þannig 

verið dulrituð og örugglega kóðuð inn í Blockchain. Erfðaskrá og skráning á dánarvottorði gæti 

einnig nýtt sér möguleika Blockchain og snjallsamninga sem myndi þá nýta sér sjálfvirkni í 

útdeilingu eigna samkvæmt snjallsamningi. Samkvæmt 5. gr. laga nr. 20/1991 um skipti á 

dánarbúum o.fl. er kveðið á um ýmsar skyldur um tilkynningar um andlát og fyrstu aðgerðir. 

                                                 
15 Patrick, G. og Bana, A. (2018). Rule of law Versus Rule of Code: A Blockchain driven legal world. Bls, 38-

39. Sótt 17. nóvember 2018 af https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-

45FA-A29B-EF019A7D7FC9 

https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
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Snjallsamningar og Blockchain gætu nýst til að ganga frá slíkum málum, á öruggan og 

sjálfvirkan hátt. Samkvæmt 3. mgr. 9. gr. lsd er til að mynda kveðið á um að ekki skuli veita 

upplýsingar til annarra en þeirra sem lögvarða hagsmuni hafa. Myndu eiginleikar Blockchain 

og snjallsamninga því henta gríðarlega vel.16  

Þó svo að Blockchain sé ekki fært um að koma í veg fyrir öll álitamál þegar kemur að 

skráningu erfðaskrár, svo sem óljósa skilmála, hefur það þann möguleika að straumlínulaga og 

flýta fyrir skráningu fasteigna og tryggja að staðið verði við skilmála erfðaskrár. Fyrir vikið 

ættu dómstólar einnig að eiga mun auðveldara með að gera sér grein fyrir staðreyndum í þeim 

álitamálum sem kunna að koma upp. Þörfin fyrir lögfræðinga verður ávallt til staðar þó svo að 

Blockchain og snjallsamningar geri ferlið sjálfvirkara. Áfram verður nauðsynlegt fyrir 

lögfræðinga að útbúa þessa samninga. Hins vegar er ljóst að með innleiðingu rafrænnar umsýslu 

er kominn sá möguleiki að lögfræðingar þurfi að vera færir um að lesa og framkvæma 

tæknilegri hluti svo þeir haldi áfram að skipta máli og vera samkeppnishæfir.17 

 

2.2.3    Sönnunargögn 

Með tilkomu Blockchain og snjallsamninga og þeim óbreytanlega anga tækninnar er hægt að 

nýta í sönnunarfærslu. Nú þegar eru komin fyrirtæki sem bjóða t.d. listamönnum upp á að nýta 

sér þessa eiginleika. Dæmi um slíkt er Verisart sem gerir notendum kleift að stofna óbreytanleg 

gögn á rafrænu formi, eins og ljósmyndir og texta, sem virkar eins og höfundaréttur og geymsla 

á uppruna vöru. Með tilkomu Blockchain tækninnar verður þannig hægt að nýta óbreytilegan 

eiginleika tækninnar ásamt því að tímastimpla gögn. Þannig má koma í veg fyrir að átt sé við 

sönnunargögn sem gerir dómurum auðveldar fyrir að skoða uppruna og réttmæti þeirra.18  

 

                                                 
16 Patrick, G. og Bana, A. (2018). Rule of law Versus Rule of Code: A Blockchain driven legal world. Bls, 39-40. 

Sótt 17. nóvember 2018 af https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-

45FA-A29B-EF019A7D7FC9 
17 Patrick, G. og Bana, A. (2018). Rule of law Versus Rule of Code: A Blockchain driven legal world. Bls, 39-40. 

Sótt 17. nóvember 2018 af https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-

45FA-A29B-EF019A7D7FC9 
18 Patrick, G. og Bana, A. (2018). Rule of law Versus Rule of Code: A Blockchain driven legal world. Bls, 40 Sótt 

17. nóvember 2018 af https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-

A29B-EF019A7D7FC9 

https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
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2.2.4    Gagnaöflun 

Gagnaöflun er mikilvægur þáttur í undirbúningi dómsmáls. Ýmsar reglur eru um hvernig afla 

skal gagna og hvernig meðferð á viðkvæmum upplýsingar skuli háttað. Getur þetta ferli verið 

flókið og langt. Fjallað er um sönnunargögn í XVI. kafla laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála  

og í VI. kafla laga nr. 19/1991 um meðferð einkamála. Með tilkomu Blockchain er komið nýtt 

verkfæri í sambandi við það hvernig slík gagnaöflun fer fram á öruggum og dreifðum 

gagnagrunni, þar sem, í hverju máli fyrir sig, ákveðnir aðilar hefðu aðgang að, t.d. dómarar. 

Með Blockchain væri einnig hægt að halda utan um allar færslur og meðferð á gögnum. Ljóst 

er þó að breyta þyrfti mörgum ákvæðum núgildandi laga svo nýta mætti þau verkfæri og 

möguleika blockchain tækninnar þegar kemur að gagnaöflun.19 

 

2.2.5    Fasteignakaup 

Eins og kerfið er í dag þarf að fara í gegnum fasteignasölur og sýslumann þegar sýslað er í 

fasteignaviðskiptum. Löggildir fasteignasalar eða lögfræðingar útbúa kaupsamning og afsal 

sem er svo þinglýst hjá sýslumanni. Vegna öryggi Blockchain og snjallsamninga er komin ný 

leið til að skiptast á slíkum verðmætum á öruggari og sjálfvirkari hátt. Þá er kominn möguleiki 

á að taka út milliaðila og þannig draga úr líkum á mannlegum mistökum. Hægt væri að einfalda 

ferlið þegar kemur að yfirfærslum á eignaréttindum og veðréttindum með snjallsamningi. Á 

Íslandi stendur til að gera þinglýsingar rafrænar. Nánar verður fjallað um þær áætlanir í kafla 6 

hér á eftir.20 

Ljóst er að talning á lagalegum álitaefnum hér að ofan er ekki tæmandi. Með tilkomu 

Blockchain er komin ný leið í sambandi við það hvernig lögfræðiþjónusta fer fram ásamt 

tækifærum fyrir lögfræðina að þróast í takt við nýja tækni. Með áframhaldandi þróun er ljóst að 

viðskiptavinir munu þurfa að fá vandaðri þjónustu sem tengist flókinni notkun á Blockchain 

tækninni svo starfsemin geti haldið áfram að dafna.  

 

                                                 
19 Patrick, G. og Bana, A. (2018). Rule of law Versus Rule of Code: A Blockchain driven legal world. Bls, 40 Sótt 

17. nóvember 2018 af https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-

A29B-EF019A7D7FC9 
20 Patrick, G. og Bana, A. (2018). Rule of law Versus Rule of Code: A Blockchain driven legal world. Bls, 40 Sótt 

17. nóvember 2018 af https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-

A29B-EF019A7D7FC9 

https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
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2.2.6    Lögfræðisvið 

Vegna þeirra möguleika sem Blockchain hefur í för með sér þegar kemur að sjálfvirkni er ljóst 

að hægt er að ná fram mikilli einföldun í því hvernig sakamál og einkamál eru unnin svo draga 

megi úr kostnaði. Dæmi um slíkt væri dreifður gagnagrunnur með safni af skjölum sem 

viðskiptavinir gætu haft aðgang að, t.d. samningum. Slíkt kerfi gæti einnig verið notað af 

lögfræðingum eða lögfræðistofum sem á annað borð hafa ekki aðgang að slíku safni, hvort sem 

er vegna kostnaðar eða annarra ástæðna. Vegna þess að með tilkomu þessarar tækni verður 

hægt að framfylgja samningum með tölvukóða á sjálfvirkan hátt21 er möguleiki á að hlutverk 

lögfræðinga eigi eftir að breytast. Reikna má með að upp komi ágreiningur um það hvernig 

hefðbundið lögfræðistarf fer fram með tilkomu Blockchain enda ekki að finna sambærileg 

fordæmi í tækniþróun á þessi sviði. Með þessu koma tækifæri en jafnframt áhættur, sem fylgja 

allri tækni. Það verður því nauðsynlegt fyrir lögfræðina að fylgja þróuninni áfram og ákveða 

hvort þessi nýja tækni, eftir að notkun hennar eykst, sé þess virði að fylgja eftir og hvernig best 

sé að nýta hana.22 

Þegar Blockchain hefur náð almennari notkun um allan heim er nauðsynlegt að greina, 

nútímavæða og aðlaga núgildandi lög. Er það nauðsynlegt svo ekki komi upp lagamisræmi þar 

sem ýmsar formkröfur núgildandi laga geta komið í veg fyrir að markmið Blockchain náist.23  

 

2.3 Samantekt 

Líkt og komið hefur verið inn á hér að framan er ljóst að möguleikar Blockchain eru miklir og 

mikilvægt er fyrir aðila lögfræðinnar að undirbúa sig fyrir komu þessarar tækni. Þegar þessi 

tækni hefur náð almennilegri fótfestu hér á landi er nauðsynlegt fyrir lögfræðinga og 

lögfræðistofur að vera í stakk búin að taka á móti henni. Tæknilegt eðli Blockchain mun krefjast 

mikillar þekkingar af hálfu lögfræðistofa og gætu stofur þannig þurft að sérhæfa sig á einhvern 

hátt eða vera með sér deild innan stofunnar sem tekur á þessum málaflokki. Þá gætu 

                                                 
21 Murck, P. (2017). Who controls the Blockchain? Sótt 17. nóvember 2018 af https://hbr.org/2017/04/who-

controls-the-blockchain  
22 Patrick, G. og Bana, A. (2018). Rule of law Versus Rule of Code: A Blockchain driven legal world. Bls, 42. 

Sótt 17. nóvember 2018 af https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-

45FA-A29B-EF019A7D7FC9 
23 Patrick, G. og Bana, A. (2018). Rule of law Versus Rule of Code: A Blockchain driven legal world. Bls. 43 

Sótt 17. nóvember 2018 af https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-

45FA-A29B-EF019A7D7FC9 

https://hbr.org/2017/04/who-controls-the-blockchain
https://hbr.org/2017/04/who-controls-the-blockchain
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=73B6073F-520D-45FA-A29B-EF019A7D7FC9
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lögfræðingar framtíðarinnar einnig þurft að bæta við sig tæknilegum áföngum í námi sínu svo 

þeir séu tilbúnir til þess að vinna í málum tengdum Blockchain ásamt því að lögfræðistofur 

munu án efa þurfa að uppfæra tæknibúnað sinn til að mæta þessari nýju tækni.  

Tilgangur Bitcoin og Blockchain er að taka út milliaðila í viðskiptum. Einn mest 

spennandi möguleiki sem menn eru að horfa til með tilkomu Blockchain eru svokallaðir 

Snjallsamningar (e. Smart Contracts). Ljóst að möguleikar þeirra eru miklir og getur því verið 

nauðsynlegt að skoða þau álitaefni sem gætu orðið til vegna tilkomu þeirra. Í kafla 3 verða 

þessir möguleikar og álitaefni skoðuð nánar. 
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3 Snjallsamningar 

Hugtökin Bitcoin, Blockchain og snjallsamningar eru hugtök sem sífellt meira er fjallað um 

þegar kemur að viðskiptum. Blockchain tæknin, sem er undirstaða Bitcoin, er talin leysa fjölda 

vandamála, m.a. með því að draga úr kostnaði, minnka úrvinnslutíma og styrkja neytendur.24 

Snjallsamningar eru taldir veita þann möguleika að eyða út þörfinni fyrir utanaðkomandi aðila 

svo fullnusta megi samninga og þ.a.l. gera viðskipti ódýrari, fljótvirkari og afkastameiri.25 

Hefur því verið spáð að snjallsamningar geti notað Blockchain tæknina til að kerfisbinda 

fjármálasamninga á sameiginlegum vettvangi og ábyrgjast framkvæmd þeirra. Með þessu væri 

hægt að draga verulega úr aðkomu manna, sem nú þarf við framkvæmd fjármálasamninga, og 

auka þannig hraða í viðskiptum.26 Einnig hefur verið bent á að verði Blockchain tæknin notuð 

í viðskiptum verði hægt að ganga frá greiðslum án aðkomu banka og að snjallsamningar gætu 

leitt til þess að ekki lengur þurfi dómstóla til að fullnusta slíka samninga.27 

 Með tilkomu Blockchain og snjallsamninga hafa orðið til mörg háleit markmið en ekki 

eru allir á eitt sammála um hversu raunhæf þau markmið eru. Sumir halda því t.d. fram að 

snjallsamningar séu hvorki snjallir né raunverulegir samningar.28 Ef snjallsamningar eiga eftir 

að verða mikilvægir í viðskiptum er nauðsynlegt að tryggja að lagaumhverfi sé til þess fallið að 

draga úr neikvæðum áhrifum þeirra og styðja alla þá mögueika sem þeir hafa upp á að bjóða.  

3.1 Almennt um snjallsamninga 

Snjallsamningar framkvæma sjálfir ákvæði samkomulags þegar ákveðin, fyrir fram sett, 

skilyrði hafa verið uppfyllt. Aðilar að samningnum „undirrita“ með því að nota dulritunar 

öryggi og dreifist það svo um dreifða aðalbók eða Blockchain.29 Þegar skilyrðin í tölvukóðanum 

eru uppfyllt, keyrir forritið samninginn í gegn. Sem dæmi er hægt að nefna að þegar vara hefur 

verið afhent eða þjónusta veitt, myndi snjallsamningurinn greiða þá greiðslu til aðila í gegnum 

                                                 
24 Tapscott, D. og Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing 

Money, Business and the World. Bls. 17-20.  
25 The Economist. (2016). Not-so-clever contracts. Sótt 7. nóvember 2018 af 

https://www.economist.com/business/2016/07/28/not-so-clever-contracts  
26 The Economic Forum. (2016). The future of financial infrastructure: An ambitious look at how blockchain can 

reshape financial services. Sótt 19. október 2018 af https://www.weforum.org/reports/the-future-of-financial-

infrastructure-an-ambitious-look-at-how-blockchain-can-reshape-financial-services  
27 Fairfield, J. A. T. (2014). Smart Contracts, Bitcoin bots, and Consumer Protection. Sótt 20. október 2018 af 

https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=wlulr-online  
28 Cawrey, D. (2016). Ethereum Needs ‘Dumb’ Contracts. Sótt 20. október 2018 af 

https://www.coindesk.com/ethereum-dao-dumb-smart-contracts  
29 Institute of International Finances. (2016). Getting Smart: Contracts on the Blockchain. Sótt 25. október 2018 

af https://www.iif.com/system/files/32370132_smartcontracts_report_may_2016_vf.pdf  

https://www.economist.com/business/2016/07/28/not-so-clever-contracts
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-financial-infrastructure-an-ambitious-look-at-how-blockchain-can-reshape-financial-services
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-financial-infrastructure-an-ambitious-look-at-how-blockchain-can-reshape-financial-services
https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=wlulr-online
https://www.coindesk.com/ethereum-dao-dumb-smart-contracts
https://www.iif.com/system/files/32370132_smartcontracts_report_may_2016_vf.pdf
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höfuðbókina. Komi til vangreiðslu gæti samningurinn kallað eftir endursendingu á vöru eða 

frestað þeirri þjónustu sem kveðið var á um. Er því ljóst að möguleikar þessarar tækni eru 

miklir.30 Í þessu samhengi má einnig nefna hópfjármögnunarsíður þar sem styrktaraðilar leggja 

fram greiðslu sem síðan er dreift inn á Blockchain kerfið. Komi til þess að stofnendur 

verkefnisins standi ekki við skuldbindingar sínar, sem eru fyrir fram ákveðnar í snjallsamningi, 

verður þeim sjálfkrafa skilað til styrktaraðilanna.31 

Snjallsamningum er ætlað að vinna með Blockchain tækninni svo keyra megi færslur í 

gegnum kerfið. Það sem skilur í sundur hefðbundna samninga og snjallsamninga er að 

samningsatriði eru færð inn í tölvukóða, í stað hefðbundins tungumáls líkt og ensku.32 Á margan 

hátt eru snjallsamningar ekki tilbúningur þar sem þeir þurfa að innihalda merkjanlegt 

samkomulag á milli aðila sem eru í aðstöðu til gera samninginn.  

Nokkuð ljóst er að ekki verður skortur á væntanlegum notendum á Blockchain tækninni, 

eða snjallsamningum. Þá hefur t.d. verið gefið í skyn að þeir geti stórlega bætt hvernig greiðslur 

milli ríkja fara fram, bætt útgáfu verðbréfa o.fl.33 Sem dæmi má nefna lánafyrirtæki sem gætu 

verið stofnuð með snjallsamningum og gætu þessir snjallsamnignar einnig séð um fjármögnun 

og aðra þjónustu fyrir lánafyrirtækið.34 Bankar hafa t.a.m. verið að skoða að stofna rafmyntir 

með hjálp Blockchain tækninnar.35 Þá gætu snjallsamningar verið notaðir til að fylgast með 

greiðslum, sem eru tryggingar fyrir ákveðinni færslu, og til að auðvelda uppgjör þegar kemur 

að tryggingarviðskiptum.36 Sem helstu kosti snjallsamninga mætti nefna aukinn hraða og 

nákvæmni í viðskiptum, skilvirkari viðskipti og betri og ódýrari leið til að ganga frá 

samningum.37  

                                                 
30 World Economic Forum. (2016). The future of financial infrastructure. Bls. 39-44. Sótt 13. október 2018 af 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf  
31 Chatsko, M. (2018). Smart Contracts and the Blockchain explained. Bls. 41. Sótt 7. nóvember 2018 af 

https://www.fool.com/investing/2018/03/09/smart-contracts-and-the-blockchain-explained.aspx  
32 Bourque, S. og Fung Ling Tsui, S. (2014). A Lawyer’s Introduction To Smart Contracts. Bls. 6-7. Sótt  

3. nóvember 2018 af: https://github.com/joequ 

ant/scms/raw/master/doc/pdfs/A%20Lawyer's%20Introduction%20to%20Smart%20Contracts.pdf  
33 World Economic Forum. (2016). The future of financial infrastructure. Bls. 44. Sótt 13. október 2018 af 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf  
34 World Economic Forum. (2016). The future of financial infrastructure. Bls. 41. Sótt 13. október 2018 af 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf  
35 Milne, R. (2016). Sweden’s Riksbank eyes digital currency. Sótt 14. október 2018 af 

https://www.ft.com/content/0e37795c-ab33-11e6-9cb3-bb8207902122  
36 World Economic Forum. (2016). The future of financial infrastructure. Bls. 44. Sótt 13. október 2018 af 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf   
37 Tapscott, D. og Tapscott, A. (2016).  Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is 

Changing Money, Business and the World. Bls. 103. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf
https://www.fool.com/investing/2018/03/09/smart-contracts-and-the-blockchain-explained.aspx
https://github.com/joequ%20ant/scms/raw/master/doc/pdfs/A%20Lawyer's%20Introduction%20to%20Smart%20Contracts.pdf
https://github.com/joequ%20ant/scms/raw/master/doc/pdfs/A%20Lawyer's%20Introduction%20to%20Smart%20Contracts.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf
https://www.ft.com/content/0e37795c-ab33-11e6-9cb3-bb8207902122
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf
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3.1.1    Eru snjallsamningar samningar? 

Ekki er hægt að segja með vissu hver framtíð snjallsamninga er en líkt og fjallað hefur verið 

um hér að ofan er ljóst er að möguleikar þessarar tækni eru miklir. Mikilvægt er þó að svara 

spurningunni um það hvort snjallsamningar séu í raun samningar. Flestir gera sér grein fyrir því 

hvað felst í hugtakinu samningur annars vegar og því hvað tölva getur gert hins vegar. hvað 

tölva gerir hins vegar. Þá er einnig nauðsynlegt að skilgreina hvað snjallsamningar eru en 

snjallsamningur hefur verið skilgreindur sem sjálfvirkur og aðfarahæfur samningur. Gerður 

sjálfvirkur af tölvu, þó svo að sumir hlutir krefjist aðkomu og stjórn manna. Framfylgdur 

samkvæmt skuldbindingum með stoð í lögum eða í gegnum óbreytanlegs tölvukóða.38 

 

3.1.2    Lagaleg álitaefni vegna snjallsamninga 

Líkt og fjallað hefur verið um ná snjallsamningar fram skilvirkni, tímasparnaði og hagkvæmni 

sökum sjálfvirkni samninganna. Er þessu náð vegna tæknilegs eðlis samningsins en með hjálp 

tölvukóða er samningnum framfylgt. Þetta eðli samningsins getur vakið upp spurningar um það 

hvort hann geti haft lagalegt gildi og er þetta talin vera ein helsta hindrun í útbreiðslu notkunnar 

á snjallsamningum, sérstaklega í viðskiptalífinu. Það sem veldur þessum áhyggjum er sú 

staðreynd að sjálfvirkni hans er algjörlega framkvæmd með tölvukóða og getur það orðið til 

þess að framsetning samnings geti orðið óljós þegar kemur að aðilum hans, 

samningsskilmálum, hvenær til samnings var stofnað og gilandi lög hvers tíma.39 

Þrátt fyrir þessar áhyggjur er mikilvægt að benda á að ekki allir snjallsamningar þurfa 

að vera settir upp í tölvukóða. Sum ákvæði samnings gætu þannig verið of flókin fyrir annað  

en t.d. millifærslu verðmæta og fasteigna. Líkt og stærðfræði getur tölvukóði hentað ákvæðum 

sem hafa að geyma ákveðna rökfræði en ekki þegar kemur að skynsemi eða samvisku. Enn 

fremur hentar tölvukóði ekki til ákvörðunartöku utan ákveðins, fyrir fram ákveðins, ramma. 

Snjallsamningur gæti því hentað vel fyrir breytingu á verði ákveðinnar vöru með því að draga  

x frá y. Þarna er ákveðin rökfræði, líkt og í stærðfræðinni, sem tölvukóðaður samningur ætti 

                                                 
38 Clack, C. D., Bakshi, V. A. og Braine, L. Smart Contracts Templates: foundations, design landscape and 

research directions. (2016). Sótt 17. nóvember 2018 af https://arxiv.org/pdf/1608.00771.pdf    
39 Smartz Platform Blog. (e.d.) Smart Contracts: Key Legal Issues. Sótt 22. nóvember af 

https://medium.com/smartz-blog/smart-contracts-key-legal-issues-a2af15f50c2a    

https://arxiv.org/pdf/1608.00771.pdf
https://medium.com/smartz-blog/smart-contracts-key-legal-issues-a2af15f50c2a
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auðvelt með að leysa. Þannig myndi snjallsamningur ekki henta vel í aðstæðum þar sem taka 

ætti inn í reikninginn vilja samningsaðila enda reynir þá á skynsemi, samvisku og nærgætni á 

óljósu tímabili samnings. Erfitt getur reynst að setja slíka virkni í tölvukóða enda ekki um fyrir 

fram ákveðin rök að ræða. Með því að reyna að ná slíku fram með tölvukóða gæti skapast 

ágreiningur milli upprunalegra samningsákvæða sem sett eru fram á mannamáli og tölvukóða.40 

Samningar eins og við þekkjum þá í dag eru settir fram með samblandi af rökum, tilefni 

eða skynsemi, samvisku og nærgætni. Af því leiðir að sum ákvæði væri hægt að setja fram í 

tölvukóða og önnur ekki. Það er því ljóst að svo nota megi snjallsamninga í viðskiptum er 

mikilvægt að hafa þá bæði á tölvukóðuðu máli sem og mannamáli. Því getur verið mikilvægt 

að átta sig á hvernig lögfræðin skilgreinir snjallsamninga. Í því sambandi hafa aðeins örfá lönd 

gefið snjallsamningum lagalegt gildi. Í Japan hafa Blockchain og snjallsamningar t.a.m. ekki 

verið skilgreindir af stjórnvöldum en þar í landi hefur ekki náðst full samstaða um hvað sé 

skynsamleg eða rétt lagaleg skilgreining á snjallsamningum.41 

Gott dæmi um land sem hefur skilgreint snjallsamnings hugtakið eru Bandaríkin. Þó svo 

að snjallsamningar hafi ekki verið skilgreindir af alþingi þar í landi þá hafa mörg ríki skilgreint 

slíka samninga sem hafa verið sett í lög í viðeigandi ríki. Í Tennessee hefur verið tekin upp 

lögfræðileg skilgreining á snjallsamningum en samkvæmt þeirri skilgreiningu eru 

snjallsamningar atviks drífandi, tölvuforrit sem framkvæmir á rafrænni, dreifðri, dreifstýrðri, 

sameiginlegri höfuðbók sem er notuð í sjálfvirkum viðskiptum sem innihalda viðskipti líkt og 

að:  

• Taka forræði yfir og fyrirskipa millifærslur eigna á höfuðbókinni. 

• Stofna og dreifa rafrænum eignum 

• Samstilla upplýsingar. 

• Hafa umsjón með auðkenni og notendaaðgangi að notkunarhugbúnaði. 

Þá hafa lögin einnig heimilað snjallsamninga í viðskiptalífinu. Allir samningar skulu þannig 

hafa lagalegt gildi, réttmæti eða aðfarahæfni þó svo að þeir séu framkvæmdir í gegnum 

                                                 
40 Smartz Platform Blog. (e.d.) Smart Contracts: Key Legal Issues. Sótt 22. nóvember af 

https://medium.com/smartz-blog/smart-contracts-key-legal-issues-a2af15f50c2a  
41 Smartz Platform Blog. (e.d.) Smart Contracts: Key Legal Issues. Sótt 22. nóvember af 

https://medium.com/smartz-blog/smart-contracts-key-legal-issues-a2af15f50c2a 

https://medium.com/smartz-blog/smart-contracts-key-legal-issues-a2af15f50c2a
https://medium.com/smartz-blog/smart-contracts-key-legal-issues-a2af15f50c2a


 

 

16 

 

snjallsamninga. Í Arizona ríki hafa snjallsamningar verið skilgreindir á sama hátt og í Flórída 

ríki stendur til að taka upp sömu skilgreiningu í lögum á snjallsamningum.42  

Á mörgum stöðum er möguleiki að nota snjallsamninga þó svo að þeir hafi ekki verið 

skilgreindir sérstaklega. Þá er t.a.m. gert ráð fyrir því að í „The French civil code“ gengið sé til 

samninga með rafrænum hætti. Er þannig ekki gert ráð fyrir takmörkunum á notkun á rafrænni 

aðferð til samningsgerðar og því hægt að stofna til snjallsamnings samkvæmt frönskum 

samningslögun gegn því að mikilvæg atriði slíks samnings séu aðgengileg og skiljanleg fyrir 

aðila. Enn fremur er kveðið á um gildi rafrænna undirskrifta í „The French civil code“ sem 

framkvæmdar eru með ósamhverfri dulritun af hálfu samningsaðila. 43 

 

3.2 Samantekt 

Það má því segja að snjallsamningar teljist sem samkomulag líkt og fjallað hefur verið um hér 

að framan. Sökum eðli snjallsamninga er hins vegar ljóst að löggjafinn þarf að skilgreina slíka 

samninga jafnt og hefðbundna samninga sem við þekkjum í dag. Er því mikilvægt að skoða 

íslenska löggjöf og þau lagaskilyrði sem gerð eru til samninga hér á landi en á Íslandi er víða 

að finna í núgildandi lögum að kveðið er á um að samningar o.fl. séu á pappír eða að krafist er 

eiginhandarundirskriftar. 

Einnig er nauðsynlegt að líta til rafrænna undirskrifta og hvernig þær hafa verið 

skilgreindar. Í kafla 4 hér á eftir verður farið yfir hvernig samningar stofnast, hvað formkröfur 

eru gerðar til þeirra og hvaða lagalegu skilyrði eru fyrir samningum samkvæmt íslenskum 

lögum. 

 

 

 

 

                                                 
42 Smartz Platform Blog. (e.d.) Smart Contracts: Key Legal Issues. Sótt 22. nóvember af 

https://medium.com/smartz-blog/smart-contracts-key-legal-issues-a2af15f50c2a 
43 Smartz Platform Blog. (e.d.) Smart Contracts: Key Legal Issues. Sótt 22. nóvember af 

https://medium.com/smartz-blog/smart-contracts-key-legal-issues-a2af15f50c2a 

https://medium.com/smartz-blog/smart-contracts-key-legal-issues-a2af15f50c2a
https://medium.com/smartz-blog/smart-contracts-key-legal-issues-a2af15f50c2a
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4 Samningaréttur 

4.1 Stofnun samninga 

Hugtakið löggjörningur hefur verið skilgreint sem hvers konar viljayfirlýsingar manna sem 

ætlað er að stofna rétt, breyta eða fella niður. Algengasta tegund löggerninga sem tengjast 

viðskiptalífinu eru samningar eða loforð sem ekki telst skuldbindandi nema samþykki annars 

aðila komi til. Teljast þeir því til tvíhliða löggerninga sem byggðir eru á viljayfirlýsingum, 

tveggja eða fleiri aðila, sem háðar eru hvor annarri. Í flestum tilfellum liggur fyrir loforð eða 

samþykki af  hálfu beggja aðila og kallast slíkir samningar gagnkvæmir samningar.44 

 Til samninga stofnast með tjáningu manna eða háttsemi jafngildri henni. Þannig verða 

menn samningsbundnir með undirskrift eða ákveðinni athöfn eða athafnaleysi. Slík tjáning eða 

athöfn manna í gegnum rafrænan miðil getur þ.a.l. falið í sér tiltekinn vilja til samningsgerðar. 

Má því ganga út frá því að sömu sjónarmið hljóta að gilda um stofnun samninga og skiptir þá 

ekki máli hvort til þeirra stofnast með rafrænum hætti eða á annan hátt.45 

 

4.2 Formkröfur 

Í íslenskum rétti er meginreglan sú að samningar eru ekki bundnir ákveðnu formi. Vissar 

undantekningar eru frá þeirri meginreglu sem geta þó stuðst við lög, samninga eða eðli máls og 

venju. Á þann hátt hefur þannig form samninga án vafa raunhæfa merkingu. Getur form 

samninga haft veigamikil réttaráhrif, þó svo að það snerti ekki samningana sjálfa. Ekki er unnt 

að beita sérreglum um samninga, líkt og reglum um víxla og tékka, sé löggerningur ekki í vissu 

lögbundnu formi. Getur form því verið skilyrt svo tryggja megi réttarvernd gegn þriðja manni. 

Sé formkröfum ekki fylgt getur það leitt til réttindamissis. Form samninga getur því verið mjög 

mikilvægt þegar kemur að því að sannreyna stofnun þeirra og efni fyrir dómstólum.46  

Í þessu samhengi má benda á að í lögum nr. 39/1978 Þinglýsingarlög47 eru formskilyrði 

við undirritun og vottun þannig að tryggja þarf að samningsaðilar hafi í raun skuldbundið sig 

samkvæmt samningi og séu hæfir til samningsgerðar. Í lögum nr. 33/2013 um neytendalán er 

stuðst við þau rök að neytendur sem samningsaðilar, verði að gera sér grein fyrir þeim 

                                                 
44 Ólafur Lárusson. (1997). Kaflar úr kröfurétti Ólafs Lárussonar. Bls. 75. 
45 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Reykjavík: Bókaútgáfan CODEX. Bls. 37. 
46 Gunnar Thoroddsen og Skúli Magnússon. (1999). Rafræn viðskipti – umfjöllun um íslensk lög. Bls. 29-30. 
47 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 39/1978 Þinglýsingalög sem „þgl” 
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skuldbindingum sem þeir taka á sig skv. samningi. Þá verður ekki séð að rafrænir samningar 

hafi eða eigi að njóta sérstöðu umfram ákvæði laga sem áskilja sérstakt form. Í íslenskum lögum 

getur verið kveðið á um að samningar skuli vera undirritaðir, dagsettir, vottaðir, skýrt sé kveðið 

á um efnisatriði þeirra, að fylgt sé staðfestu samningsformi og að staðfesting opinbers aðila 

liggi fyrir o.fl. Ekki er að finna sérsjónarmið sem eiga sérstaklega við um rafræna samninga 

þegar þeir eru bornir saman við hefðbundna samninga. Það er að segja, ákvæði laga eiga við 

um rafræna samninga jafnt við skriflega.48 

 

4.3 Lagaskilyrði um skriflega samninga og yfirlýsingar 

Í ýmsum ákvæðum laga er að finna fyrirmæli um sérstakt form eða hvaða aðferð skuli styðjast 

við þegar samningur er stofnaður en slík fyrirmæli má finna víðast hvar í settum lögum. Er þá 

fyrst og fremst verið að vísa til lagaskilyrða um skriflegt form en ekki frekari skilyrðum líkt og 

um að samningur skuli vera vottaður o.fl. Má í því sambandi nefna 4. gr. laga nr. 36/1994 

Húsaleigulög49 þar sem kveðið er á um að leigusamningur skuli vera skriflegur. Sama á við um 

kjarasamninga milli stéttarfélaga og atvinnurekenda um kaup og kjör sbr. 6. gr. laga nr. 80/1938 

um stéttarfélög og vinnudeilur.50  

Ákvæði laga um skriflega samninga geta vissulega stuðst við fleiri en ein rök. Má þannig 

nefna að skriflegur samningur er aðal sönnun þess að hann hafi verið stofnaður en á honum er 

skýrt kveðið á um hvað var samið. Fleiri rök er hægt að nefna sem tengjast því að:  

1. Aðilar að samning séu meðvitaðir um þær skuldbindingar sem kveðið er á um í 

samningnum. 

2. Öðrum aðilum sé tryggður aðgangur að samningnum. 

3. Tryggja sönnun þess að tilvist og efni hans séu raunveruleg og að ekki átt við hann í 

lengri tíma. 

4. Það sé hagur samningsaðila og þeirra sem hagsmuni hafa að fjölfalda samninga. 

5. Samningur þarf að vera þess eðlis að unnt sé að leggja hann fram fyrir opinbera aðila 

líkt og dómstóla. 

6. Einfalda geymslu og skráningu gagna. 

                                                 
48 Gunnar Thoroddsen og Skúli Magnússon. (1999). Rafræn viðskipti – umfjöllun um íslensk lög. Bls. 30. 
49 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 36/1994 Húsaleigulög sem “hsl” 
50 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur sem „lsv“ 
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7.  Opinbert eftirlit hafi möguleika á að sinna eftirliti með ráðningarkjörum, bókhaldi, 

sköttum o.fl. 

8. Tryggja að samningur sé skriflegur þegar þau skilyrði eiga við vegna gildi hans. 

Nauðsynlegt getur verið að átta sig á hugtakinu skriflegt en samkvæmt orðabók er einungis 

talað um handskrift á blað.51 Getur því verið álitamál hvort unnt sé að skýra hugtakið víðara en 

samkvæmt orðanna hljóðan. Skal því einkum líta til markmiðs, tilgangs og þá hvort að sérstakir 

hagsmunir standi í vegi fyrir rýmri skýringu hugtaksins. Er því mikilvægt að athuga hvaða 

hlutverki skriflegum samningi sé gert að þjóna. Sú staða getur komið upp að samningur þurfi 

að vera aðgengilegur svo sjá megi hverjir standa að honum, svo tryggja megi ákveðið 

sönnunargagn eða til að móttakandinn geri sér grein fyrir innihaldi hans.52 

 

4.4 Lagagildi rafrænna undirskrifta  

Í settum lögum er oft áskilin undirskrift samningsaðila sem réttaráhrif geta stundum verið 

bundin við. Samkvæmt 6. gr. þgl verður skjal t.a.m. ekki þinglýst sé það ekki undirritað. Hver 

undirskrift er bundin ákveðinni persónu og greinir hún sig þannig frá öðrum undirskriftum. Er 

undirskrift því almennt talin vera mikilvæg sönnun fyrir því að ákveðinn einstaklingur sé aðili 

að samningi og hann hafi þannig lýst yfir vilja sínum um efni samnings. Þrátt fyrir það eru 

undirritanir ekki fullkomlega öruggar enda má með einföldum leik falsa þær, þvinga þær út o.fl. 

Verður því ekki talað um ótvírætt sönnunargagn.  

Þegar talað er um rafræna undirskrift er átt við persónulega staðfestingu einstaklings 

með rafrænum hætti. Sú eiginhandarundirritun eða rafrænar upplýsingar sem koma frá 

tilteknum aðila, jafngilda rafrænni undirskrift. Skilgreining á rafrænni undirskrift er því gerð 

með hlutverki eiginhandarundirskriftar að leiðarljósi. Skilgreiningu á rafrænni undirskrift er að 

finna í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 55/1987 Tolllög sbr. lög nr. 69/1996 þar sem kveðið er á um að 

með undirskrift sé tryggt að rammaskeyti hafi borist frá ákveðnum sendanda og innihaldi 

skeytisins hafi ekki verið breytt. Í víðum skilningi teljast PIN-númer, lykilorð, skönnuð 

                                                 
51 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Íslensk nútímamálsorðabók. Sótt 4. október 2018 af 

http://kata.arnastofnun.is/islob#lleit     
52 Stjórnarráðið. (2002). Skýrsla nefndar um rafræna stjórnsýslu. Sótt 4. október. 2018 af 

https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/rafraenStjr11-02PDF.pdf     

http://kata.arnastofnun.is/islob#lleit
https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/Skyrslur/rafraenStjr11-02PDF.pdf
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eiginhandarundirskrift o.fl. rafrænar undirskriftir en þó er hugtakið ekki skýrt jafnt vítt í 

rafrænum viðskiptum.53 

 Sé rafræn undirskrift fullgild hefur hún almennt sama gildi og hefðbundin undirskrift 

sbr. 3. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 28/2001 um rafrænar undirskriftir54 en þar er finna skilgreiningu 

á rafrænni undirskrift: „Útfærð rafræn undirskrift sem er studd fullgildu vottorði og gerð með 

öruggum undirskriftarbúnaði.“. Samkvæmt 2. tl. sömu greinar eru fjögur skilyrði sem hún þarf 

að uppfylla. Í fyrsta lagi þarf hún að vera tengd undirritanda sjálfum, í öðru lagi þarf hún að 

vera til þess fallin að bera kennsl á hann, í þriðja lagi þarf hún að vera framkvæmd með aðferð 

sem einungis sá sem undirritar hefur forræði yfir og í síðasta lagi skal hún vera tengd gögnum 

þannig að ekki sé unnt að breyta henni eftir á, án þess að sú breyting komi fram. Einnig kemur 

fram í 4. gr. sömu laga að réttaráhrif fullgildra rafrænna undirskrifta sé þannig að sé undirskrift 

skilyrði réttaráhrifa, þá skuli rafræn undirskrift fullnægja því skilyrði. 

Blockchain og snjallsamningar boða mikið öryggi í öllum aðgerðum sínum. 

Nauðsynlegt getur því verið að fjalla örstutt um hvað felst í rafrænni auðkenningu og hvernig 

litið hefur verið til lagagildi og öryggi rafrænnar undirskriftar hér á landi. Í kafla 6 verður fjallað 

um rafræna traustþjónustu, öryggi rafrænna skilríkja og hvort til samninga geti stofnast með 

rafrænum skilríkjum. Mikið hefur verið fjallað um öryggi í tengslum við Blockchain og 

snjallsamninga og getur því verið mikilvægt fyrir íslenska ríkið að tryggja öryggi þegar kemur 

að notkun rafrænna skilríkja. Ísland hefur einsett sér að öryggi uppfylli alþjóðlega staðla í þeim 

efnum og í kafla 5 verður fjallað um þá vinnu sem íslenska ríkið hefur nú þegar innt af hendi.  

 

 

 

 

 

                                                 
53 Gunnar Thorodssen og Skúli Magnússon. (1999). Rafræn viðskipti – umfjöllun um íslensk lög. Bls. 37-38. 
54 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 28/2001 um rafrænar undirskrift sem „lru” 
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5 Rafræn traustþjónusta 

Þegar talað er um rafræna auðkenningu er átt við rafræn gögn sem gefin eru út af traustum ytri 

aðila sem þannig staðfestir auðkenni hvers einstaklings.55 Getur rafrænt auðkenni því verið 

rafrænt afrit af eiginhandarundirskrift, undirskrift með ákveðinni talnarunu og auðkenning með 

ákveðnum búnaði sem er tengdur við rafræna auðkenningu. Í raun er rafrænt auðkenni því 

rafræn skilríki sem hafa þann tilgang að tryggja traust og örugg viðskipti.56 Þegar talað er um 

rafræna undirskrift er átt við aðferð sem hefur þann tilgang að brengla efni sendingar, að hluta 

eða í heild. Í lokin staðfestir afbrenglun sendingarinnar sendanda, uppruna og rétt efni. Þannig 

er þeim ætlað að stafa frá ákveðnum aðila með sama hætti og undirskrift væri handskrifuð. 

Hér á landi sér fyrirtækið Auðkenni ehf.57 um útgáfu rafrænna skilríka undir 

dreifilyklaskipulagi Íslandsrótar sbr. samningi á milli Auðkennis og Fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins sem gerður var árið 2007. Skipulagið styðst við viðurkennda alþjóðlega 

staðla sem uppfylla kröfur um rafræna auðkenningu sbr. lru og jafngildir því framkvæmd í eigin 

persónu.58 Íslandsrót er í eigu ríkisins og er sjálfundirrituð sem rekin er af sérstakri vottunarstöð 

sem er á vegum Fjármála- efnahagsráðuneytisins en markmið hennar er að auka trúverðugleika 

rótarinnar. Tilgangur rótarskilríkja fyrir Ísland er að staðfesta önnur skilríki sem gefin eru út á 

Íslandi. Má því segja að í eðli sínu sé Íslandsrót skilríki sem gefin eru út af íslenska ríkinu og í 

eigu þess.59 Er Íslandsrót notuð í útgáfu á svokölluðum milliskilríkjum en þau eru notuð til 

útgáfu á endaskilríkjum en þau eru ætluð til rafrænna samskipta. Það má því segja að um 

þríþættan verkþátt sé að ræða en fram kemur í vottunarstefnu Íslandsrótar þau skilyrði sem 

þurfa að vera uppfyllt áður en rafræn skilríki eru gefin út. Eiga skilyrðin að tryggja öryggi og 

traust Íslandsrótar og gefa notendum traust á milliskilríkjunum.60 Eftirlit með vottunaraðilum 

rafrænna skilríkja er á vegum Neytendastofu sbr. 18. gr. lru sbr. 24. gr. reglugerðar nr. 780/2011 

um rafrænar undirskriftir og er Neytendastofu heimilt að beita viðurlögum, afturkalla 

vottunarheimild og gefa út leyfi til vottunaraðila. 

5.1 Öryggi rafrænna skilríkja  

                                                 
55 Arnaldur. F. Axfjörð. (2013). Mat á fullvissustigi auðkenninga. Bls. 12. 
56 Gunnar Thoroddsen og Skúli Magnússon. (1999). Rafræn viðskipti – umfjöllun um íslensk lög. Bls. 63. 
57 Hér eftir verður fjallað um Auðkenni efh. sem “Auðkenni” 
58 Fjármála- og efnahagsráðuneytið. Rafræn skilríki. Sótt 15. október 2018 af 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/upplysingasamfelagid/upplysingataekni-rikisins-/rafraen-skilriki/  
59 Íslandsrót. Útgáfa Íslandsrótar. Sótt 12. október 2018 af https://www.islandsrot.is/utgafaislandsrotar/ 
60 Íslandsrót. (2008). Vottunarstefna Íslandsrótar. (Fyrsta útgáfa). Bls. 7. Sótt 12. október af 

http://cp.islandsrot.is/Vottunarstefna%20%C3%8Dslandsr%C3%B3tar%2001-00-00.pdf  

https://www.stjornarradid.is/verkefni/upplysingasamfelagid/upplysingataekni-rikisins-/rafraen-skilriki/
http://cp.islandsrot.is/Vottunarstefna%20%C3%8Dslandsr%C3%B3tar%2001-00-00.pdf
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Með tilkomu lru var stefnt að því að fullnægja reglum um öryggi í viðskiptum í samræmi við 

þágildandi tilskipun Evrópusambandsins 1999/93/EB. Við setningu laganna var horft til helstu 

álitamála sem gátu komið upp í tengslum við vantraust notenda til rafrænna skilríkja. Litið var 

til þess möguleika að samþykkjandi myndi ekki kannast við að hafa sent ákveðnar upplýsingar 

eða staðfestingu, möguleika til að breyta efni löggernings og hvernig hægt væri að tryggja að 

réttur aðili stæði á bakvið löggerninginn.61 

 

5.2 Stofnun samninga með rafrænum skilríkjum 

Víða í lögum er að finna ákvæði sem kveða á um sérstaka undirskrift og hefur löggjafanum því 

fundist sérstök nauðsyn til þess að jafngilda rafræna undirskrift við skriflega, í takt við þróun 

rafræns markaðar. Þetta á sérstaklega við í þeim tilvikum þar sem um er að ræða mikla 

hagsmuni, t.d. í fasteignakaupum og þar sem fleiri eignarréttindi eiga í hlut. Það kemur t.d. fram 

í lögum nr. 40/2002 um fasteignakaup62 kröfur um skriflegt form samninga sbr. 7. gr. en þar er 

kveðið á um að samningur um kaup á fasteign sé skuldbindandi þegar skriflegt tilboð hefur 

verið samþykkt af móttakanda með undirskrift. Í 2. mgr. sömu greinar er fullgilt rafrænt form 

lagt að jöfnu við skriflegt. Fram kemur í lögskýringargögnum með fkpl að með gildum 

rafrænum hætti sé einkum átt við 4. gr. lru þar sem vísað er til fullgildrar undirskriftar með 

rafrænum hætti.63 

Á Norðurlöndunum hafa þinglýsingar verið rafrænar í þónokkurn tíma og hafa Danir 

t.a.m. þinglýst rafrænt frá árinu 2009.64 Það getur því verið nauðsynlegt að skoða þá vinnu sem 

er í farvatninu hér á landi en með tilkomu rafrænna þinglýsinga er verið að taka stórt skref í 

rafrænni umsýslu. Í kafla. 7 verður skoðuð sú vinna sem nú fer fram í átt að því markmiði að 

gera þinglýsingar rafrænar.  

 

                                                 
61 Frumvarp til laga um rafrænar undirskriftir, þskj. 820, 524 mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/126/s/0820.html Sótt 22. október 2018.  
62 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 40/2002 um fasteignakaup sem „fkpl” 

63 Frumvarp til laga um fasteignakaup, þskj. 291, 778. máls. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/127/s/0291.html%20 Sótt 22. október 2018.  
64 Frumvarp til laga um breytingar á þinglýsingarlögum, lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu og 

lögum um aukatekjur ríkissjóðs (rafrænar þinglýsingar), þskj. 68, 68. Mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/149/s/0068.html Sótt 22. október 2018. 

https://www.althingi.is/altext/126/s/0820.html%20Sótt%2022.%20október%202018
https://www.althingi.is/altext/127/s/0291.html
https://www.althingi.is/altext/149/s/0068.html
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6 Rafrænar þinglýsingar 

6.1 Frumvarp til laga um breytingar á þinglýsingarlögum, 

lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu og 

lögum um aukatekjur ríkissjóðs (rafrænar þinglýsingar) 

Á Íslandi stendur til að gera þinglýsingar rafrænar en á Alþingi liggur fyrir frumvarp um 

breytingu á þinglýsingarlögum ásamt fleiri lögum. Í frumvarpinu kemur fram sbr. 17. gr. að 

einungis sé gert ráð fyrir að breyta orðalagi á einu ákvæði annarra laga. Er stefnt að því að fella 

út orðin „þinglýsingar og“ í 3. mgr. 8. gr. laga nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna 

þjónustu65 en með því á lrv að gilda um þinglýsingar. Þá er einnig gert ráð fyrir því í 15. gr. 

frumvarpsdraganna með stoð í 53. gr. þgl að ráðherra verði gefin heimild til 

reglugerðarsetningar sem ákveði hvaða tegundir skjala verði heimilt að þinglýsa rafrænt, 

meginatriðum skjal og þær tegundir eigna sem heimilt verður að þinglýsa á með rafrænni 

færslu.66 

 Eins og fram kemur í athugasemdum frumvarpsins um breytingar á þgl var vinnuhópur 

skipaður í ágúst 2015. Hlutverk hópsins var að koma með tillögur að lagabreytingum sem 

teldust nauðsynlegar með því að fara yfir lög og reglugerðir sem voru í gildi um þinglýsingar 

og rafræn viðskipti. Með því að fara yfir gildandi lög og reglugerðir t.d. þgl, lrv og lru væri 

hægt að ná því markmið að gera þinglýsingar skilvirkari. Í frumvarpinu er stefnt að því að með 

smávægilegum breytingum á lagaákvæðum geti þgl staðið í þeirri mynd sem þau eru í dag. Ekki 

var talið heppilegt að færa til starfsemi sýslumannsembætta að sinni enda fæli það í sér meiri 

vinnu og krefðist meiri undirbúnings. Með þessum hætti yrði ekki mikil fyrirstaða að breyta 

reglugerð og fjölga þeim tegundum skjala og eignum eftir að reynsla fengist á rafrænar 

þinglýsingar. Í upphafi er einungis gert ráð fyrir að veðskjöl og skjöl þeim tengdum verði 

bundin við rafrænar þinglýsingar. Þá kemur fram í frumvarpinu að með því að innleiða rafrænar 

þinglýsingar sé verið að taka stórt skref í uppbyggingu innviða samfélagsins með upptöku 

stafrænnar tækni í stjórnsýslu og viðskiptum.67  

                                                 
65 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu sem „lrv” 
66 Frumvarp til laga um breytingar á þinglýsingarlögum, lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu og 

lögum um aukatekjur ríkissjóðs (rafrænar þinglýsingar), þskj. 68, 68. Mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/149/s/0068.html Sótt 22. október 2018. 
67 Frumvarp til laga um breytingar á þinglýsingarlögum, lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu og 

lögum um aukatekjur ríkissjóðs (rafrænar þinglýsingar), þskj. 68, 68. Mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/149/s/0068.html Sótt 22. október 2018. 

https://www.althingi.is/altext/149/s/0068.html
https://www.althingi.is/altext/149/s/0068.html
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Í ljósi alls þess sem að framan er ritað getur verið nauðsynlegt að skoða núgildandi lög 

sem staðið gætu í vegi fyrir réttarvernd rafrænna viðskipta. Með tilkomu rafrænna þinglýsinga 

hefur Ísland tekið stórt skref í átt að rafrænni umsýslu og verður hér á eftir fjallað um þau 

lagamisræmi sem kunna að koma upp við innleiðingu slíkrar tækni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

 

7 Lagamisræmi 

Víða í núgildandi lögum má finna formkröfur sem teflt geta réttarvernd rafrænna viðskipta í 

tvísýnu, séu slíkar formkröfur ósamrýmanlegar nýrri lögum um rafræn viðskipti og 

undirskriftir. Þá gætu t.a.m. risið upp álitamál sbr. lex specialis og lex posterior um 

forgangsáhrif nýrra laga og sérlaga umfram eldri lög.  

 

7.1 Formkröfur í gildandi lögum 

Ekki er vitað til þess að fyrirhugað sé að taka upp snjallsamninga á Íslandi eins og staðan er í 

dag en komi til þess er ljóst að mörg ákvæði í gildandi lögum samrýmast ekki slíkum 

samningum. Hér að neðan koma nokkur dæmi um slík lagaákvæði. Ekki er um tæmandi lista 

að ræða: 

• Í 7. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989 um aðför68 er kveðið á um undirritun skuldara og 

votta á aðfarahæfi skuldabréfs án undangengins dóms. 

• Í 3. mgr. laga nr. 90/1991 um nauðungasölu69 er kveðið á um frumrit sem sýslumaður 

getur falast eftir hvenær sem er. 

• Í 3. mgr. 8. gr. laga nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu70 er skýrt 

tekið fram að lögin gilda ekki um samninga á sviði sifja- og erfðaréttar, stimpilskylda 

samninga og samninga sem yfirfæra eða stofna rétt yfir fasteignum að undanskildum 

leiguréttindum. Ekki heldur þegar lögin gilda um þinglýsingar og lögbókandgerðir. 

• Fram kemur í 2. mgr. 117. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti71 að gerðar eru þær 

formkröfur til kröfulýsingar í þrotabú að þær séu komnar skriflegar á pappír fyrir 

kröfulýsingafrest.  

• Í 2. mgr. 20. gr. laga nr. 20/1991 um skipti á dánarbúum o.fl. er kveðið á um að umboð 

til þess að koma fram fyrir hönd erfingja skuli vera hægt að sanna með umboðsskjali, 

undirritað af erfingja og vottað af tveim vitundarvottum. 

                                                 
68 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 90/1989 um aðför sem „afl“ 
69 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 90/1991 um nauðungasölu sem „nsl“ 
70 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 30/2002 um rafræna viðskipti og aðra rafræna þjónustu sem „lrv” 
71 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti sem „gþs” 



 

 

26 

 

• Í 2. mgr. 23. gr. laga nr. 75/1997 um samningsveð er fjallað um stofnun og réttarvernd 

sjálfsvörsluveðs í lausafé með bréflegum gerningi. 

7.2 Réttaráhrif lagaárekstra 

Ljóst er að dómstólar hafa tekið afstöðu til þýðingar þess þegar formkröfur eru afdráttarlausar 

í gildandi lögum sem ekki samrýmast öðrum lögum. Þessir dómar hafa verið ótvíræðir um 

rétthæð og gildi slíkra formkrafna. Í dómi Hæstaréttar nr. 115/2010 var aðför á grundvelli 

rafræns víxils dæmd ógild vegna þeirra formkrafna sem gerðar eru til víxla þar sem kveðið er 

á um að hann skuli vera skjal sbr. 1. tl. 1. mgr. 1. gr. luv. Voru málavextir á þá leið að M kærði 

úrskurð Héraðsdóms, sem áður hafði fellt úr gildi fjárnámsgerð sýslumanns gagnvart E hf. 

Byggðist fjárnámið á svokölluðum þingvíxli sem var rafbréf. Taldi M að um fullgildan víxil 

væri að ræða sem fullnægði skilyrðum 8. tl. 1. mgr. 1. gr.  laga nr. 90/1989 um aðför72 með 

vísan í 35. og 36. gr. laga nr. 131/1997 um rafræna eignaskráningu.73 Að auki taldi M að skv. 

7. tl. sömu greinar að bréfið væri skuldabréf. 

Fram kemur í dómi Hæstaréttar að skilgreining á víxli sbr. 8. tl. 1. mgr. 1. gr. laf stjórnist 

af 1. mgr. 2. gr. sbr. 1. gr. laga nr. 93/1933 um víxla74. Þar sé tekinn allur vafi af því að víxill 

hafi ekki víxilgildi nema um skjal sé að ræða. Í skilningi laga væri skjal því á pappírsformi og 

ekki væri hægt að túlka það á nokkurn annan hátt. Væri því ljóst að rafrænt eignarskráð 

verðbréf, sbr. 2. gr. lrev gæti ekki veitt aðfaraheimild skv. 8. tl. 1. mgr. 1. gr. laf. Enn fremur 

taldi Hæstiréttur engan grundvöll vera á aðfærahæfi rafbréfsins sbr. 7. tl. sömu greinar, þar sem 

formkröfu um áritun væri ábótavant og vottun um aðfaraheimild án undangengins dóms eða 

sáttar. Því væru formkröfur víxils ekki uppfylltar og staðfesti Hæstiréttur því hinn kærða 

úrskurð. 

  Í dómi Hæstaréttar nr. 557/2013 var fjallað um gildi 2. mgr. 117. gr. gþs. Í því ákvæði 

er að finna formkröfur til kröfulýsingar í þrotabú. Hafði kröfuhafi sent kröfulýsingu með 

tölvubréfi sem var hafnað af slitastjórn með vísan til formkrafna. Taldi Hæstiréttur að 

málsástæður slitastjórnar væru réttar enda sé kröfulýsing formákveðin með lögum. Í þessum 

dómi var því skerpt á því að það sé ekki á færi dómstóla að víkja frá formkröfum sem eru til 

staðar og lögákveðnar.  

                                                 
72 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 90/1989 um aðför sem „laf” 
73 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 131/1997 um rafræna eignarskráningu sem „lrev” 
74 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 93/1933 um víxla sem „luv” 
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Má því vera fulljóst, út frá dómaframkvæmdum, að formkröfum laga verður ekki vikið 

fyrir nýrri lögum né sérlögum enda um meginreglur að ræða.  
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8 Niðurstöður 

Þegar litið er til þess sem að framan er ritað má sjá að töluverð vinna er nú þegar hafin hjá 

ráðuneytum þegar kemur að lagasetningu á sviði rafrænna viðskipta og vilja löggjafans í þeim 

efnum að lögfesta rafrænar þjónustuleiðir og réttaráhrif þeirra í íslenskum rétti. Traust er, að 

mati stjórnvalda, lykillin þegar kemur að efnahagslegri og félagslegri þróun í netumhverfi og 

er áætluðum breytingum á þgl t.a.m. ætlað það hlutverk að auka traust. Auk þess hafa stjórnvöld 

fullyrt notendur um öryggi rafrænna auðkenna.  

Þegar kemur að setningu nýrra laga eða innleiðingu reglna sem byggjast á 

þjóðréttarsamningum er brýnt að löggjafinn vandi vel til verka svo ekki komi til erfiðleika þegar 

fram í sækir. Þannig gætu lagaárekstrar og/eða lagamisræmi við ákvæði eldri laga, sem hafa að 

geyma lögákveðnar formreglur, valdið réttindamissi eða í það minnsta valdið tortryggni í garð 

tækniframfara – gegn vilja löggjafans. Í því sambandi hefur Hæstiréttur verið skýr í afstöðu 

sinni til þess að formreglur séu meginreglur sem ekki er hægt að víkja til hliðar. Vegna þessa 

er nauðsynlegt fyrir löggjafann að breyta þeim ákvæðum eldri laga er stangast á við efni og 

tilgang fyrirhugaðra laga.  

Sem dæmi má nefna að fyrirhugaðar breytingar á þgl ganga ekki nógu langt í þeim 

efnum svo hægt sé að koma í veg fyrir árekstra þar sem finna má ákvæði gildandi laga sem 

ganga gegn einstökum ákvæðum frumvarpsdraganna eins og þau standa nú. Þó svo að farin hafi 

verið sú leið að breyta ákvæði laga um rafræn viðskipti þannig að þau lög gildi um þinglýsingar, 

sem heimilar þinglýsingar á rafrænum færslum sem annars eru gerðar lögákveðnum 

formkröfum, er ljóst að ekki var nógu langt gengið. Viss ákvæði annarra laga hafa að geyma 

formkröfur sem leiðir til þess að efni rafrænna skjala munu ekki koma til með hafa réttaráhrif 

þó svo að efni þess, sem slíkt, sé tækt til þinglýsingar. 

Það má því vera ljóst að þær breytingar sem fyrirhugaðar eru munu mögulega ekki 

uppfylla vilja löggjafans þegar kemur að innleiðingu rafrænnar umsýslu þannig að hún teljist 

jafngild eldri umsýsluaðgerðum, óháð þeim formkröfum sem geta verið í gildi. Til að ná þeim 

markmiðum er nauðsynlegt að fara heildræna endurskoðun á íslenskri löggjöf, fara vel í gegnum 

lagasafnið, með það að markmiði að breyta þeim ákvæðum laga sem hafa að geyma slíkar 

formreglur, með breytingarlögum eða svokölluðum bandormi. Þannig mætti taka af öll tvímæli 

um réttaráhrif rafrænna umsýsluaðferða í íslenskum rétti í framtíðinni. 
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 Með tilkomu Blockchain tækninnar og snjallsamninga er ljóst að skilvirkni og 

hagkvæmni í opinberum rekstri, sem og viðskiptalífinu, getur stóraukist en þá er einnig ljóst að 

lagaárekstrar geta teflt réttarvernd hagsmuna sem aflað er með rafrænum hætti í tvísýnu. Það er 

því mikilvægt fyrir stjórnvöld að leggjast í þá vinnu að skilgreina Blockchain og snjallsamninga 

inn í íslensk lög svo markmiðum þeirra verði náð með fullnægjandi hætti. Einnig getur verið 

þörf á að skoða dómstóla landsins enn frekar þegar lagaleg álitaefni fara að vera mjög tæknilegs 

eðlis með tilkomu blockchain og snjallsamninga. Ómögulegt getur orðið fyrir dómstóla að hafa 

að búa yfir þeirra þekkingu sem þarf til að leysa flókin tæknileg lagaleg álitaefni. Gæti því 

komið til skoðunar hvort það sé ekki nauðsynlegt að setja á fót séstakan dómstól sem sérhæfir 

sig í tæknilegum úrlausnarefnum líkt og gert hefur verið í Bretlandi.  

Mikilvægt er fyrir lögfræðina og lögfræðistofur að móta hlutverk sitt í kringum 

viðskiptavini og þær stofnanir sem þær þjóna. Möguleikar þeirrar tækni sem fjallað hefur verið 

um hér að framan eru miklir, bæði fyrir lögfræðina og viðskiptavini hennar. Sú nýbreytni sem 

fylgir snjallsamningum og Blockchain, að viðskipti geti farið fram án aðkomu þriðja aðila, er 

gríðarlega mikilvæg. Með því er verulega dregið úr flóknu pappírsferli sem oft leiðir til 

mannlegra mistaka, sem oft er á ábyrgð milliaðila, líkurnar á ágreiningi á staðreyndum minnkar 

o.fl. Af því leiðir að nánast hvar sem sýslað er með fjármuni og upplýsingar er mögulegt að 

nýta þá tækni sem kemur með Blockchain og snjallsamningum. Á það einnig við um 

lögfræðisvið í heild sinni sem og lögfræðistofur. Nú þegar hafa margar lögfræðistofur yfir að 

ráða mikilli tækni en einnig þær sem hafa  haldið í gamla starfshætti. Þó er ljóst að lögfræðin 

og þjónusta tengd henni eiga eftir að þróast á einn eða annan hátt með tilkomu Blockchain og 

snjallsamninga. 
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9 Lokaorð 

Við vinnslu á þessari ritgerð voru nokkur atriði sem vöktu áhuga höfundar einna helst. Má þar 

fyrst nefna Blockchain tæknina. Þó svo að flestir tengi rafmyntir einna helst við Blockchain þá 

eru möguleikar þessarar tækni gríðarlega miklir fyrir viðskiptalíf framtíðarinnar og kemur hún 

eflaust til með að leysa mörg vandamál. Þar sem Blockchain er í raun dreifð höfuðbók sem 

hefur að geyma alla sögu viðskipta sem ekki er hægt að breyta nema með samþykki allra aðila, 

gerir Blockchain virkilega áhugaverðan kost. Það sem gerir þessa tækni enn meira spennandi 

er að með tilkomu blockchain og snjallsamninga verður erfiðara eða jafnvel ógerlegt að breyta, 

eyða eða spilla gögnum, samningum o.fl., lík og hægt er í dag.  

Annað sem vakti áhuga höfundar eru snjallsamningar sem hafa orðið til vegna 

Blockchain tækninnar. Með tilkomu þeirra má sleppa öllum milliliðum þar sem 

snjallsamningurinn er í raun safn tölvukóða sem sér um afgreiðslu samninga án aðkomu 

milliliðs. Með þessum hætti má koma í veg fyrir mannleg mistök, svindl og margt fleira.  

Staða Íslands í rafrænni umsýslu kom höfundi einnig á óvart. Sú vinna sem hefur átt sér 

stað er töluvert lengra komin en höfundur hafði hugmynd um. Þó telur höfundur að 

heildarendurskoðun á íslenskri löggjöf sé gríðarlega mikilvæg svo þeim markmiðum sem stefnt 

er að verði náð. Öllum ákvæðum laga, sem hafa að geyma formreglur sem staðið geta í vegi 

fyrir fullum réttaráhrifum rafrænna gerninga, er nauðsynlegt að breyta. 
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