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Baggrunden	  for	  gruppesøgsmålet	  	  
	  
	  
I	  august	  2003	  nedsatte	  Justitsministeriet	  Tinglysningsudvalget.	  Tinglysningen	  skulle	  effektivi-‐
seres	  blandt	  andet	  ved	  implementering	  af	  en	  papirløs	  tinglysningsproces.	  I	  foråret	  2005	  etab-‐
lerede	  Domstolsstyrelsen	  en	  projektorganisation	  for	  at	  lette	  overgangen	  til	  digital	  tinglysning.	  
CSC	  skulle	  stå	   for	  systemet,	   som	  skulle	  være	  klar	   i	  marts	  2008.	  Lanceringen	  blev	   imidlertid	  
udsat	  flere	  gange,	  og	  fra	  20.	  august	  lukkedes	  der	  helt	  for	  tinglysningen	  frem	  til	  8.	  september	  
2009,	  hvor	  den	  digitale	  tinglysning	  var	  klar.	  	  	  
	  
Efter	  digitaliseringen	  i	  september	  2009	  ophobedes	  mange	  sager	  i	  Tinglysningsretten.	  Ophob-‐
ningen	  skyldtes	   formentlig	   flere	   forhold,	  bl.a.	  nedlukning	  op	   til	   implementeringen,	  ny	   tings-‐
lysningsorganisation,	  tekniske	  forhold	  og	  manglende	  brugertests	  og	  analyser	  af	  brugeradfærd.	  
Den	  25.	  november	  2009	  erkendte	  Justitsministeren,	  at	  47.108	  sager	  hang	  fast	  i	  tinglysningen.	  
Det	  svarede	  til	  1/3	  af	  de	  sager,	  som	  siden	  opstarten	  var	  indleveret.	  Danske	  BOLIGadvokater	  
vurderede,	  at	  forsinkelserne	  ville	  koste	  danske	  bolighandlende	  op	  imod	  en	  halv	  milliard	  kro-‐
ner	  i	  ekstra	  renteudgifter.	  
	  
Rigsrevisionen	   indledte	   en	   undersøgelse	   på	   baggrund	   af	   statsrevisorernes	   anmodning,	   og	   i	  
januar	  2010	  udtalte	  Justitsministeren,	  at	  kammeradvokaten	  måtte	  vurdere,	  om	  staten	  havde	  
erstatningsansvar.	  Kammeradvokatens	  redegørelse	  ville	  være	  klar,	  når	  Rigsrevisionen	  offent-‐
liggjorde	  sin	  rapport,	  som	  imidlertid	  først	  var	  færdig	  i	  august	  og	  ikke	  som	  først	  antaget	  i	  maj.	  
17.	  august	  2010	  beskrev	  Rigsrevisionen	  i	  sin	  rapport	  indførslen	  af	  det	  digitale	  tinglysningssy-‐
stem	   som	   et	   "højrisikoprojekt",	   og	   da	   kammeradvokaten	   14.	   september	   offentliggjorde	   sin	  
vurdering,	  fandt	  han	  ikke	  grundlag	  for	  at	  fritage	  staten	  for	  ansvar.	  
	  
Danske	  BOLIGadvokater	  valgte	  i	  september	  2010	  at	  åbne	  op	  for	  forhåndstilmelding	  til	  grup-‐
pesøgsmål	  mod	  staten,	  fordi	  de	  mente,	  at	  det	  var	  den	  bedste	  måde	  at	  hjælpe	  flest	  mulige	  bor-‐
gere.	  
	  
	  
Læs	  mere	  på:	  	  http://www.gruppesoegsmaal.nu/baggrund.php	  	  


