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Høring — forslag til endringer i tinglysningsloven mv. (elektronisk tinglysning)

Lånekassen viser til høringsrapport fra Justisdepartementet om endringer i tinglysningsloven
for å tilrettelegge for elektronisk tinglysning.

Arbeidsgruppen foreslår at man skal kunne registrere rettigheter på grunnlag av elektronisk
innsending, slik at tinglysningsmyndighetenes behandling av det innsendte kan skje helt eller
delvis automatisk (maskinelt). I sammenheng med bruk av elektronisk tinglysning, foreslår
arbeidsgruppen blant annet at elektroniske dokumentet skal kunne gi rett til utlegg mv. uten
forutgående dom.

Eksigible gjeldsbrev gir tvangsgrunnlag for utlegg, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 a. I
kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg av 14. mai 2010 (HR-2010-835-U), ble ikke elektronisk
signert gjeldbrev ansett å være eksigibelt.

Elektroniske gjeldsbrev medfører noen utfordringer for Lånekassen, og da særlig i forhold til
innkreving av utdanningslån i utlandet. For innkreving i Norge skaper ikke elektroniske
gjeldsbrev de samme utfordringene siden utdanningsstøtteloven gir direkte hjemmel for
innkreving av utdanningslån, se § 11.

Fra og med 2005 har Lånekassen tatt i bruk elektroniske gjeldsbrev. Studentene kan velge å
undertegne gjeldsbrevet på papir eller elektronisk. Når kunden har signert og lærestedet har
bekreftet oppstart, blir pengene satt direkte inn på studentens konto. Kunden får melding om
dette fra Lånekassen via SMS eller e-post. Ordningen gjør det mulig for studentene å få
pengene sine raskere.

I henhold til konvensjonen om anerkjennelse og fullbyrdelse av nordiske privatrettslige
dommer, inkorporert ved lov av 10. juni 1977 nr 71, gir gjeldsbrev som er signert på
konvensjonell måte hjemmel til å inndrive kravet i Norden uten forutgående dom. Innkreving
uten forutgående dom forutsetter at gjeldsbrevet er undertegnet i Norge, og skyldner hadde
bopel i Norge på tidspunktet for undertegning.
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Tvangsgrunnlag som følger direkte av lov er ikke omfattet av konvensjonen. Det samme
gjelder elektroniske gjeldsbrev. Årsaken antas delvis å være at det til nå har vært tvilsomt om
elektroniske gjeldsbrev er eksigible, dels at det kan være vanskelig å si om et elektronisk
gjeldsbrev er undertegnet i Norge. En løsning hvor tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav a
endres slik at også elektronisk gjeldsdokumentasjon skal kunne gjøres eksigibelt, vil derfor
være fordelaktig også i forhold til eventuelt påfølgende endringer i det nordiske samarbeidet
på dette området.
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