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SOU 1998:122

Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet
Regeringen beslutade den januari9 1997 tillkalla särskild utredareatt en
med uppdrag kartlägga och analysera de rättsfrågor uppkommeratt som

användning elektroniska utreda behovetgenom samt attav pengar av
ändringar i gällande regelverk.

Till särskild utredare förordnades dag generaldirektören Hanssamma
Jacobson. Jacobson entledigades den 13 1997 och förordnades tillmars

Den 16 april år förordnades lagmannen Andersexpert. Nordströmsamma
till särskild utredare.

Att biträda utredningen förordnades den februariexperter 17 1997som
ekonomen Bäckström,Hans jur. kand. Simon Corell, inspektören Thomas
Grahn, departementsrådet Hall,Per bankdirektören Lars Lindgren,numera
departementssekreteraren Tomas Lindman och hovrättsassessom Monica
Rodrigo.

Till sekreterare förordnades den januari9 1997 rådmannen Pernumera
Furberg.

Utredningen Fi 1997:01, antagit Utredningen elek-namnetsom om
troniska överlämnade i januari 1998 delbetänkandet E-pengarpengar, -
näringsrättsliga frågor SOU 1998:14.

Härmed överlämnas utredningens slutbetänkande E-pengar civilrätts--
liga frågor SOU 1998:122.m.m.

Jönköping i oktober 1998

Anders Nordström

/Per urbergF
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Sammanfattning

näringsrättsligajanuari lade fram delbetänkandetdetta år jag E-pengarI -
definierat elektroniskafrågor 1998:14. har jag beskrivit ochSOU Där

och behandlat de näringsrättsliga frågor uppkommere-pengar sompengar
dvs. frågor skydd för betalsystemene-penningsystern i bruk;när tas motom

obalans och dominoeifekter m.m.
civilrättsligadetta slutbetänkande behandlar jag först vilka reglerI som

betalningarbör gälla för hanteringen de elektroniska instrument förav nya
rättsprinciperjag har kallat digitala värdeenheter. Min slutsats deär attsom

gäller för motsvarande traditionella instrument vanligtvis kan tillämpassom
också de digitala värdeenheterna avsnitt kan beskrivaspå 2.12. Dessa som

Samtidigtsärskild lös egendom liknar löpande fordringar.typen av som
finns emellertid likheter med kontanter och lösöre.

fysiskaskillnader finns mellan föremål och digitala värdeenheterDe som
medför det knappast hävdaskan värdeenheten innehavar-att äratt t.ex. ett
skuldebrev, sedel eller lös sak. rättsprinciper gäller förDeenen som
traditionella bärare rättigheter bör emellertid vanligtvis kunna tillämpas.av
Min genomlysning har visat förenliga meddessa principer välatt är e-
penningsystemens utfomming. tillMed hänsyn innehavet objektetatt av ses

avgörande och värdeenheten vid betalning,måste överlämnasattsom en
kan däremot reglerna enkla fordringar inte tillämpas. Alltför omfattandeom

avtal i viss också lagstiftning då blimån skulleavsteg genom men genom
nödvändiga för e-penningsystemen skall kunna fungera detsåatt ärsom
tänkt. inte heller tillrådligt lag slå fastDet endastär att ettattgenom av
dessa regelverk eller viss rättsfigur skall tillämpas allapå typeren av e-

vissa blir likheten liknarI med skuldebrev slående. Andrasystempengar.
hur och sedlar eller lösa saker hanteras. inteDetta torde dockmyntmera

vålla svårigheter eftersom min genomgång reglerna för innehavarskulde-av
brev, kontanter lösöre visar skillnadernaoch marginella såvitt deatt är avser
rättsfrågor e-penningsystemen i praktiken kan föra med sig.antassom
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E-penningsystemen också antal konsumenträttsliga frågorettreser som
delvis får sin lösning de näringsrättsliga regler jag har föreslagitgenom som
i delbetänkandet. övrigt har jag funnit gällandeI regler i allt väsentligtatt
bör kunna tillämpas på säkerställaFör användarna skall fåatt atte-pengar.
den information de behöver e-penningsystemen föreslår jag dock deattom
regler Betaltjänstutredningen föreslagit slutbetänkandeti Betaltjänstersom
SOU 1995:69 bl.a. skriftlig infonnation, tydlighet marknadsföringvidom
och frånträda avtal vid ensidiga villkorsändringar skall tillämpasrätt att
också på En viktig princip jag bör i lagslås faste-pengar. annan som anser

användarna skall kunna lösa sina digitala värdeenheter hos utgivarenär att
avsnitt 3.2.2.

föreslår därför följandeJag bestämmelser skall föras i den lagatt om
elektroniska skisserats i delbetänkandet.pengar som

Bestämmelserna i kap. lagen2 3-8 199X.XX betaltjänsterom
gäller i tillämpliga delar for elektroniska pengar.

har dröjsmålEn användare oskäligt lösa sina digitalarätt att utan
värdeenheter hos utgivaren.

Vidare föreslår jag bestämmelserna i penningtvättslagen utvidgas tillatt att
omfatta också den enligt förslagmitt i delbetänkandet till näringsrättsligsom
reglering får tillstånd elektroniskaatt utav e-pengar ge pengar.

Slutligen jag vissa straffrättsliga, straffprocessuella och exeku-tar upp
tionsrättsliga frågor med anknytning till IT, lägga fram någrautan attmen
förslag till författningsändringar. Dessa generella och principiella frågor kan
knappast särregleras med avseende på e-pengar.

Eftersom mina förslag här till lagregler så begränsade och då del-ärnya
betänkandet endast skiss till förreglering har jag inte ställtger en e-pengar

några formella lagförslag.upp
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Utredningsarbetet1

avgränsningUppdraget och dess1.1

januariden 1997.beslöts regeringen 9direktiv dir. 1997: 1Utredningens av
uppgiftutredningensi bilaga. framgåri sin helhet DärDe återges är attatt

användningrättsfrågor uppkommerkartlägga analysera deoch genomsom
ändringar iutreda behovetelektroniska e-pengar samt att avpengarav

föreslå ändringar i detta.det behövsgällande regelverk och om --
frågor; nämligenkategorierkan tvåUppdraget sägas röra av

för e-penningsystemregler bör gällanäringsrättsligavilka samtsom0
området, ochandra aktörer påutgivare och

civilrättsliga regelsystemeti dethur bör samtsorteras0 e-pengar
gälla förbestämmelser börvilka materiella och processuella som

kategori betalningsinstmment.denna avnya

för betalsystemenframförallt skyddetnäringsrättsliga frågornaDe motavser
processuelladominoeffekter de materiella ochobalans, medanm.m.

vid rättsligfrågorna, vad gällerförenklat, kannågot sägas röra ensom
genomförs medprövning transaktioner e-pengar.av som

det utifrån vaduppfattat mitt nuvarande uppdrag såharJag avgränsasatt
Betaltjänstutredningen, har behandlat bl.a.redan utförts rättensomavsom

förskottsbetalningarinlåning konto, avgränsningenpå motatt ta emot av
bankverksamhet ibankverksamhet, valutaväxlingskontorens verksamhet,

bedrivsoch finansieringsverksamhetbutik och sådan inlånings- som av
förändring; SOUföreningar Finansiella tjänster isparkassor och andra

tillståndsplikt ochbehovet näringsrättsliga regler1994:66, samt av om
syfte stärka konsument-tillsyn civilrättsliga regler, främst med attsamt

tillhandahålls allmänhetenskyddet, för betaltjänster yrkesmässigtsom
Betaltjänsten SOU 1995:69.

vidare bedömningengrundläggande för utredningsarbetetEn ger avram
utrednings-vilka bör Med hänsyn tillobjekt utgörasom anses e-pengar.

direktivens breda och de rutinemas förmåga påanslag tränga näraattnya
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varit ställasamhällsområde har det inte möjligtvarje att upp ennog
Min utgångspunkt har iställetavgränsning till vissa rättsområden.traditionell

identifiera rättsfrågoma och dem isöka de akutavarit mest sorteraatt
gällande regelverk.

1.2 Genomförandet

medarbete inleddes med genomgång vadUtredningens e-en av som menas
utformade.i Sverige och internationellt och hur anknytande rutiner ärpengar

gjordes preliminär genomgång de civilrättsliga frågor-Som nästa steg en av
för klarlägga vad och vilka civilrättsliga regler böräratt somna, e-pengar

gälla, innan näringsrättslig reglering skulle övervägas.en
frågor intensiñeradesinternationella arbetet rörande näringsrättsligaDet

haemellertid särskilt inom Europeiska Kommissionen, förklarade sigsom
förslagför avsikt inom kort i rådet lägga fram till direktiv elektron-att ett om

Samtidigt direktiv inte kommaiska stod det klart skulleatt ett attpengar.
behövdes därförinnan min utredning avslutats. å sidanDetantas ettena

internationellaunderlag för svenska ställningstaganden i det arbetet, och
Ådetta underlag behövdes andra sidan kunde färdigt förslag tillgenast. ett

författningsreglering bli överspelat,lätt beroende utfalletav e-pengar av
arbetet inom inriktade därför utredningsarbetet skiss tillEU. Jag på en
näringsrättslig reglering baserad på min analys rörande behovetav e-pengar,

reglering och hur reglering utfonnas.börav en av e-pengar
Förslaget presenterades i januari i delbetänkandet1998 E-pengar -

näringsrättsliga frågor fortsättningenSOU 1998:14; i kallat delbetänkan-
det. har jag behandlat bl.a.Där

vilka bör ha utfärdarätt att0 som e-pengar,
i vilken utsträckning tillsyn skall utfärdare andraochutövas över0

aktörer denna ihur så fall bör anordnas,samt
betalningar med bör kunna0 om e-pengar vara anonyma,

vilka problem kan uppkomma grund utförselpå ochatt export0 som av
vissa dubblamed användningsområden såväl civila militäraav varor som-
får efterske endast tillstånd.-

Enligt motsvarande uppräkning i utredningsdirektiven återstår atten
analysera rättsliga status,0 e-pengars
analysera det civilrättsliga förhållandet mellan utfärdare, innehavare0

och betalningsmottagare vid utfärdande och användning av e-pengar,
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till skydd för konsumenterna,bestämmelserbehovetöverväga av0
förhindra brotts-förbestämmelser behövssärskilda attöverväga om0

ochanvändninglighet vid e-pengar,av
reglerändrademedför behovinförandetöverväga ave-pengaravom0

och exekution.säkerhetsåtgärderprocessuellaom

jag gårdelbetänkandet ochihar behandlatsfrågorDe tar uppsom nusom
rättsligagäller frågorvarandra.delvis idock Detta t.ex. e-pengarsom

konsumentskydd.anonymitet ochstatus,
beskrivning gårdelbetänkandetfinns iBeträffande somene-pengar

näringsrättsliga frågorna. Jagbedöma debehövdes förlängre vad attän som
desikte också påföreslagit definitionhar där tare-pengar somen av

processrättenl del utgårdennacivil- och Ibehövs inomavgränsningar som
delbetänkandet.anförts ijag från vad harsom

kan närings-konsumentskyddanonymitet ochBeträffande frågor om
kärl,kommunicerande såfungeracivilrättsliga lösningarrättsliga och attsom
skydd församtidigtskydda betalsystemetåtgärd för ettattt.ex. geren
därförbedömningar kannäringsrättsligavice Minaanvändarna och versa. -

civilrätten.få betydelse inomindirekt även t.ex.-
flyteroch civilrättbara näringsrättemellertid inteDet är samman.som

från andra betal-kan också svåraFrågor avgränsaattvarae-pengarom
mina direktivdelvis generella, ochrättsfrågomatjänster, eftersom är av

möjligt bör utgåförfattningsändringar så långtframgår förslag tillatt som
frånbefintlig reglering utgåoch ifrån gällande regler samtpassas

naturligt, särskilt medcivilrättsliga grundsatser.vedertagna Detta synsätt är
förändringarna IT-ornrådet.hänsyn till de snabba på

1 bilagavidare delbetänkandet kap. ochSe 3
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frågorCivilrättsliga2

Vissa2.1 begrepp m.m.

före-avsnitt har jag behandlat vissa begreppdelbetänkandet 2.1I som
framställningentill finansiella tjänster. begränsaskommer i anknytning Här

till direkt betydelse för betalningar.ärtermer som av
viss prestationfordran för fåEn är rätt att av enen en person en annan

innebärbetalning fordringsförhållandet helt eller delvismedan atten
upphör. Betalningsmedlet, med vad betalaren fullgör sin prestation,dvs.
varierar beroende innehållet i lag eller författning, det avtalpå annan som

fordringen betalning skall vanligtvis iupphov till dock ske någonEnetc.gav
valuta, svenska kronor SEK, och de medel används utgörst.ex. som
vanligtvis bokpengar dvs. medel på konton eller kontanter. Iav av- -
takt betalning sedlar fått minskadmed överlämnande ochatt myntgenom av
betydelse har uttrycket kontant kommit användas för betal-ävenatt annan
ning; betalningsmottagarendock då betalaren kredit.ger en

kontanterkategori har tillkommit; eller digitala del-En Ie-pengarny
värdeenheter4betänkandet har jag definierat digitalae-pengar som som

allmänna Vid betalning avhändsanvänds betalningsinstrument. sådansom en
betalaren elektroniskt tillförsmedel betalningsmottagaren, använd-utansom
ning kontanter och registrering traditionella inlånings- kontonpåutanav
hos finansiella institut i det följande kallade individualiserade konton.--

objekt med vilka betalnings-De betalningar genomförs kallas här
Vid användning kontanter består dessa och sedlar,instrument. myntav av

medan instrument för förfoga bokpengar traditionellaöver utgörsatt av
urkimder. Som framgått delbetänkandet avsnitt 3.6.3 har instrumentenav
immaterialiserats elektroniska rutiner för betalningar inteattgenom nya

vidSe vidare not
3 följer engelskans e-money eller digital cash".Begreppen av
4 begreppet digital vidAng. värdeenhet, notse
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förutsätter överlänmande ellernågot någon fysiska sakertransport av som
sedlar eller undertecknade betalningsorder. Härvid uppkommer frågant.ex.

i vid mening, från rättsliga utgångspunkter i egenskapom e-pengar av-
instrument kan jämställas med sina pappersbaserade motsvarigheter, och-
frågan kategorier instrument:tvårör av

Digitala värdeenheter elektroniska registreringar vilka, liksom0 -
och sedlar, bära betalkrañ.mynt avses

Digitala dokument elektroniska motsvarigheter till0 pappers--
urkunder kan föranvändas auktorisera förfogandenatt översom

konton.5medel på

värdeenheterödelbetänkandetI har digitala deñnierats elektroniskasom
registreringar medel kan för betalningaranvändas ñnnas påutan attav som

individualiserat konto. Formuleringen att medlen kan användas förett
betalningar har valts grundpå de digitala värdeenhetema kanattav
användas också för transaktioner inte betalningar.utgörsom

När sådana värdeenheter inte används allmänna betalningsinstru-som
och därmed inte kallar jag dem elektroniska värde-ment utgör e-pengar

märken. kännetecknasDessa de gäller endast vid betalning vissaattav av
eller tjänster och vanligtvis förvärvas den tillhandahåller nyttig-varor av som

heten avgränsning i delbetänkandet preciserats enligt följande,en som-
med sikte på regelbehovet det näringsrättsligapå området. Digitala värde-
enheter inte allmänna betalningsinstrument deär att anse som om

för användning endast på viss begränsad plats,ut0 ges en
giltiga endast under kort tidsperiod, ellerär0 en
tillgängliga för betalning endast och tjänster framställsäro av varor som

eller säljs utgivaren eller företag iingår koncernett annatav av som samma
eller i företagsgrupp med ekonomisk samhörighet.närasamma

Medel utgivna registreras i vissa på s.k.motsvarar systemsom e-pengar
skuggkonton, vilka liknar individualiserade konton; jfr delbetänkandet,
avsnitt 3.7.2.3, där floatkonto eller samlingskonto förekommertermema

beteckningar utgivarespå registrering medel ingår i densom en av som egna
förmögenhetsmassan utgivnamotsvarasmen som av e-pengar.

Förfoganden medel ocksåkonton kan auktoriseras användningöver genom av
PIN-kod, i och i betalterminaler i butiker förfarandent.ex. uttagsautomater som-
inte omfattas definitionen digitalt dokument.av av

6 Jfr engelskans "monetary units.
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dokumenthantering SOUhar i betänkandet ElektroniskIT-utredningen
utredningensbehandlat frågor digitala dokument. Enligt1996:40 om

handling meddigitalt dokument elektroniskföreslag till definitioner är ett en
därviddigital definierasdigital eller digital stämpel.signatur En signatur

detelektronisk handlingresultatet omvandling görsomav ensom av en
innehållet härrör från den fysiskamöjligt kontrolleraatt person somom

illustrerasutställare. Sambanden mellan berörda begrepp kanframstår som
från mitt delbetänkande.med följande figur, hämtad

förfogandemedel Typ instrument vidTyp avav
Urkunder/Digitala dokumentBokpengar ::

och sedlarMyntKontanter :
Digitala värdeenheterE-pengar/digitala kontanter :

digitala skyddasdigitala dokumenten och de värdeenhetemaDe genom
skalladministrativa rutiner, dels så innehåll och utställaretekniska och att

medlen inte skall kunna spenderas två gångerkunna verifieras, dels så att
delbetänkandet och is.k. dubbelspenderingar. På i IT-sättsamma som

digital7, skillnad frånutredningens betänkande används här begreppet till

anknytning baseradeelektronisk, huvudsakligen i till säkra rutiner på
kryptografi, för och dekryptera; jfrdvs. metoder och principer krypteraatt

direktivEuropeiska kommissionens förslag den 13 maj 1998 till om
elektroniska COMl998297final. elektronisk har isignaturer, Ordet IT-

sammanhang kommit användas slags övergripande begreppatt ettsom som
elektroniskkan olika IT-rutiner, i uttrycken elektronisk ochpostt.ex.rymma

dokumenthantering. Härvid bör elektroner dock intenärvaron av anses vara
avgörande för den juridiska begreppsbildningen. data lagras på CD-När
skivor laserteknik.bränns i stället märken i skivan kan läsas medsom
Framtidens datorer kommer kanske baseras optisk teknik detpå såatt att rör

elektronersig fotoner i stället förom
både mångtydigt och aspekter berörsBegreppet Deär vagt.pengar som

inom för mitt framförallt betalningsmedeluppdrag pengarärramen som
dvs. betalkraft behöver bestämmas till och kvantitet ochsort somsom- -

betalningsinstrument dvs. objekt betalare utföraanvänder för attsom-

7 digitalMed enligt standardiserad definition storheter uttryckta medmenas en
diskret representation där endast siffror förekommer. kan förenklat beskrivasDetta
så diskret representation i till fasta värden; jfranalog endastatt motsats antaren en

gånghur traditionellt tidens frånsteglöst visar till skillnad klockaett ur en som
display endast visar timmar och minuter med siffror.en

8 Jfr sou 1996:40 56.s.
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harframgått delbetänkandet avsnitt 3.6.2betalningstransalctioner. Som av
ochbetalningsmedlen frikopplats från fast fysisk värdemätare represen-en

viktreell tillgång guld bestämd ochdärmed inte längre någon såsomterar av
Fordrankvalitet betalkraft bestämd till och kvantitet.endast viss sortutan

avtal,grundas vanligtvis påkan ha uppkommit på många olika Densätt. men
privaträttsliga offentligrättsligaövriga rättsgrunder såväläven som --

Mitteller tjänster.innefattas, och fordran kan t.ex.avse varorpengar,
fordringsförhållandetdet bakomliggandeuppdrag dock inte frågorrör om

och penningförpliktelser omfattas.endast
rättshandlingbetalning har också flera betydelser. SomBegreppet

innebär fordringsförhållandet helt eller delvis upphör,betalning atten
vanligtvis erhåller det betalaren harså att presteraatt mottagaren som

emellertid befrias frånfordran infrias. Gäldenären kan på sättäven annat
skulden, betalkraften förmedlas bank risk ochpå mottagarenst.ex. om av en

överföringen.9 används ocksåmedlen bort under betalningkommer Termen
för beteckna de betalningsmedel gäldenären har Dettaatt prestera.att som

krona.1° dettahar slagordsmässigt beskrivits så kronaen Iäratt en
undvikit använda ordet köpkraft.sammanhang har jag Det äratt en

begränsad tillnationalekonomisk kan intrycktenn attav varasom ge
betalning ordet betalning används ivid mellanhavanden köp. Närutgörsom
vanligt språkbruk istället ofta faktiska handlandedet när presta-menas

disktionen utförs. Betalaren kan lämna och sedlar direkt övert.ex. mynt
kontantereller låta förmedlare till betalningsmottagaren. Hantransporteraen

kan också låta förmedlare inteinstrumenttransportera representerarsom
checkar, förnågot självständigt värde, traditionella betalningsorder ocht.ex.

omföringar konton eller använda sig digitala motsvarigheter tillpå av
11kontanter och betalningsorder. Med betalning kan alltså menas

helt delvisrättshandlingen; fordringsförhållandet upphör ellerl
det betalaren har att presteraattgenom som

befrias fråna erläggs; han skulden
får fordran infriadb erhålls; betalningsmottagaren

det faktiska handlandet; åtgärderna för genomföra prestationen2 att

Jfr betalning definieras fullgörande penning-därDs 1993:56 24s. som av en
förpliktelse likvida tillgodohavanden ellermed eller bank därmedpengar annan
jämförbar institution.

10 angående frånSe delbetänkandet avsnitt utvecklingen byteshandel och2.2även
s.k. metallism till valorism och nominalism.

,11 angåendeSe vidare delbetänkandet instrumentensavsnitt och egenskaper2.3 2.4
och datas karaktär.
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de objekt, fysiska3 eller elektroniska, används förinstrument; som
utföra prestationenatt

enhet.12betalkraft; betalningsmedlen immateriell4
penningfordranEn kan släckas betalning. Vidpå sätt änut annat genom

kvittningexempelvis upphör fordringsförhållandet rättshandlinggenom en
fordringarnadär avräknas till den del de täcker varandra; inte genom en

prestation. förståDetta lätt endast används.kontantersynsätt är att när
framståDäremot kan gränsdragningen subtil vid kontobaserade trans-som

aktioner det kan likgiltigt för de berörda avräkning sker ellervara om en
överföringar genomförs såväl från konto till kontoA från kontoB Bom som

till konto fordranA. En kan också upphöra preskription; dvs. utangenom
någon rättshandling.

Vidare kan betalningsmedel överföras med full äganderätt detattutan
förelegat fordran;någon vid gåva det ñnns någont.ex. utan atten av pengar
bindande gåvoutfåstelse. andra fall överförs betalkrañI betalarenutan att
slutligt från tillavstår medlen, någon medel förrätten närt.ex. mottar annan
med skyldighet redovisa för dem. märke till talasLägg det häratt att om
medlen betydelseni betalkrañ. de fysiskaJust exemplar har över-som
länmats, vissa sedlar, måste inte finnas kvar. förekommerNumerat.ex.
också betalningsmedel lämnas förskotti till såljföretag, innan någonatt
fordran kundenpå har uppkommit.

Den mångtydiga terminologin kan delvis ha sin grund iantas rätts-att
reglerna betalning fragmentariska och huvudsakligen sikte påär tarom
transaktioner med och sedlar. Doktrinen områdetpå har också varitmynt
begränsad och inriktad på åldrade betalningsfonner, där det vanligtvis
underförstås transaktionerna genomförs med och sedlar. Påatt mynt senare
tid har dock departementspromemoria och två monograñer publicerats:en

Moderna betalningsmetoder beskrivning civilrättslig problem-En och0
inventering Ds 1993:56

Amesdotter, Ingrid, Moderna Betalningsmetoder betalning och0 -
girering, 1996

Lehrberg, ModernaBert, betalningsfonner, 1997.0

12 Jfr delbetänkandet angåendeavsnitt motsvarande risker rnissforstå2.1.2 for att
begreppet "pengar".
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2.2 hurVad skall ochpresteras

vad vidFrågan skall betalningar och hur prestationen skallpresterasom som
utifrånske bakomliggande fordiingsförhållande. Antingen harprövas ett

pemringfordrans innebörd preciserats, i överenskommelsenärmare t.ex. en
eller i myndighetsbeslut, eller också bestäms detta rättsregler ochett av -
till del efterföljande rättshandlingar. exempel sådanSom påen av en--
efterföljande rättshandling anfordrankan betala förfallodagnämnas näratt
inte har avtalats; lagen skuldebrev5 § 1936:8l SkbrL.se om

Härvid aktualiseras, frågan hur mycket skallutöver presteras,om som
främst

vilka betalningsmedel godtas; bokpengarkontanter, ochtyper0 av som
e-pengar

i vilken valuta prestation skall ske; ellerSEK USDt.ex.o
vilka betalningsinstniment godtas; och sedlar,typer mynt0 av som

värdemärken och urkunder digitala motsvarighetersamt
vilka rutiner kontanter disk, girering, check,överaccepteras;0 som

kreditkort, kontantkort etc

2.2.1 Typ betalningsmedel och valutaav

Beträffande betalningsmedel och valuta finns vissa regler i lag. 72I §typ av
den gamla regeringsformen föreskrevs endast riksbanken f°ar sedlaratt utge

för i riket erkännas.må innebar inte något förbud förDettamyntsom
andra banker sedlar endast andra riksbankensinga sedlaratt ut änutan attge

lagliga betalningsmedel. Regleringen kompletteradesattvar anse som
emellertid bestämmelser vanligi lag, enligt vilka riksbankenav ensam var

sedlar.berättigad Vidare föreskrevs skyldighet för riksbankenatt utge en
vid anfordran lösa sedlar guld. Undantag kunde dock medges föratt mot

viss tid, under vilken det prövades oundgängligen nödvändigt med hänsyn
till krig, krigsfara eller penningkris.svår Med stöd dessa bestämmelserav
suspenderades oavbrutet från år 1931 skyldigheten lösa sedlaratt mot
guld.

13 Se vidare Malmgren mfl.,1973:90 354 och Sveriges grundlagar, 11prop. u.,
ff.1971, 94

14 Malmgrensl kommentar har detta uttryckts guldmyntet oinlösligtatt ersattes av
97.pappersmynt
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grundlagsfästes riks-regeringsform RFnuvarandeGenom 9 kap. 13 §
tredjeEnligt andra ochsedlar ochbankens 5 §mynt.ensamrätt att utge

lagligadessa vidareSveriges riksbankstycket lagen 1988:1385 ärom
bestämmelsepenningenheten kallas krona,betalningsmedel och somen

sedlar ochskyldiginnebär ochenligt motiven myntär att ta emotatt var en
devilka konsekvensertill ingetbetalning. motiven RFI sägs nyaomsom

tillmotivenbetalningsmedlens och imed för de lagligareglerna för sig natur
rättsligaendast sedlamasSveriges riksbank1988 lagårs natursägs attom

blifordringsbevis tillfrånpå övergåttså att ettettsätt att vara
värde. idocksjälvständigt harbetalningsmedel Detrepresenterar ettsom

ikraftträdande åregeringsformslagstiñningsärenden efter nuvarandetvå ena
skuldebrev,sedlar, liksomdvs. ochsidan konstaterats myntatt pengar

saker, andra sidanlösöre, dvs. lösa åvärdepapper, fordringar inte äretc.,
preskription eftersom deninte kan föremål förfastslagits sedelatt varaen

15fordran.inte medför någon
i övrigtmedel skall ñnnsgäller vilkadetNär presterastyper somav

tillämplig, nämligengenerelltendast bestämmelse analogt ärsomen
gångbaraföreskriften ställda i myntslag inteskuldebrev ärär somsomom

den där betalning skall ske 7 SkbrL.på §ort
bostadsrättsföreningaravgifterfordringar hyror, tillvissaFör typer av -

Enligt kap. jorda-finns regler bokbetalningar. 12 20 §och skatter om-
får betalning hyrabostadsrättslagen 1991:614balken och kap. 15 §7 av

postanvisning, postgirobostadsrättsförening skeoch avgifter till genomen
betalningskatteförfattningama fullt såeller bankgiro. dettaI ut atttas steg

till särskiltbetalning skall på/skeskall ske med bokpengar; dvs. sättasatt
l997:483.17skattebetalningslagenkonto; vidare 16 kap. 2 §se

härvid kunnabokbetalningar skulleAvsaknaden generella regler omav
alltidområdenauppfattas utanför de specialregleradeså borgenärenatt

handelsbrukbetalning och sedlar. På grundskulle kunna kräva med mynt av

15 jfr 1993:20SOU SOU SOU355, 1972:15 179, 1986:22 102;Prop. 1973:90 s.
48.s.

16 l979/80:119 vidare vidl985/86:l23 16 och 88; 29.Prop. notseprop. s.
17 DelDel och 1996/97:100, 279SOU A 3271996:100, 103 samts. prop.

§ förstaRegleringen forsta stycket uppbördslagen,if. och har § 12604. 52ersatt
frånsocialavgiñer arbetsgivaren, 53 §lagen 1984:668 uppbördstycket om av

gåvoskatt,arvsskatt och kap. §andra stycket lagen 1941:416 16 3 mervär-om
1970:624,kupongskattelagendesskattelagen 1994:200, § första stycket19

skattlagen 1990:676forsta stycket fordonsskattelagen 1988:327, §§ 858 om
punkt-och 1984:151skogskontomedel kap. 2§ lagen5ränta omm.m.

skatter och prisregleringsavgiñer.
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tillemellertid avtalats ha betalagäldenären inte rätt attannatanses om- -
konton för inbetalningar; med bok-borgenären håller tillgängliga dvs.som

har redan anfört Obligationsrätt, 33 bok-Rodhe år 1956 attpengar. s.
betalningama i praktiken har fått dominerande ställning, dom-så atten
stolarna säkerligen eventuellt med stöd ñngerat samtyckeskulle,numera av
från borgenären, från långtgående skyldighet firmautgå denne har attatt en
sig i sådan betalning. Valet ñngerat kan Rodhetyda påtermen attav
möjligen borgenären,tänkte sig han anvisat någotatt trots att annat
betalningssätt, skulle komma i dröjsmål, han vägrade att ta emot enom

18bokbetalning.
till iställetFörarbetena den köplagen bygger på presumtionsregel.nya en

följandezl9specialmotiveringen tillI 48 uttalas bl.a.§

"Ofta förekommer andra betalningsmedel bokbetalning.reda s.k.än pengar,
Vad särskilt gäller bankgiroinbetalningoch torde enligt allmännapost-

fårprinciper gälla innehav postgirokontobank- eller dubioatt av anses
innefatta förklaring betalning kan ske kontot jfr Tiberg, Fordrings-atten

och Walin, skuldebrev 33.1986, 42 Lagen 1977,rätt, om m.m., s.

Praxis också stöd för borgenär vill ha betaltattanses ge en som genom
överlämnande kontanter detta särskilt, i fallmåste han ivartav ange om

betalningar.övrigt håller tillgängligakonton för inkommande

2.2.2 Typ betalningsinstrument och rutinerav

Beträffande frågan vilka godtas betalning gäller,vidinstrumentom som en
vid valet mellan olika medel, endast och sedlartyper att utgörmyntsom av

lagliga betalningsmedel. Visserligen får godtaborgenären vanligtvis
bokpengar. innebär emellertidDetta inte han måste godta allaatt typer av
instrument med vilka bokbetalningar kan genomföras. Betalningsmottagaren
kan hanteringen viss instrument alltfört.ex. att typ äranse av en av
komplicerad eller osäker.

Borgenären behöver inte heller godta innebär endastrutiner att ettsom
instrument överlämnas till honom t.ex. check eller till finansielltetten
institut t.ex. betalningsorder för girering, medan omföringen på konton

ske efter den kritiska tidpunkten; dvs. iöverlämnasnäravses en vara

18 Se Walin, Gösta, skuldebrev Tiberg,Lagen 2 Fordrings-39,även om m.m., u.,
och7 50. Ds ff.1993:56 76rätt, s.u., s.

19 1988/89:76Prop. 154.s.
20 bl.a.Se NJA 1977 726 och Ds 1993:56 77.s.
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den nämnda departements-utförsbesittning eller tjänst Ibetalarens etc.en
förskälföljande anförtshar bl.a.1993:56promemorian Ds 77 attsoms.

bokbetalning.viljaborgenär inte skulle acceptera enen

betalningsfönnåga.anledning misstrokan hal Han motpartensatt
betalningprestation beroendedå sinskälharHan attgöraatt avegen

Zug-um-Zug-principenmånga den s.k.fall fungerarsamtidigtsker I
betalning kontant.förutsättning skerendast under att

förerbjuds innebär osäkerhetbetalningsmetodden2 Om ensom
återkallamöjlighetgäldenären harborgenären, attattt.ex. genom

kreditrisk, kanvissborgenärenbetalningen eller övertaratt engenom
exempelkontantbetalning.medföra föredrar Ettborgenärendetta att

i köparens besittningöverlämnarsådana risker säljareär att varanen
beloppethan inbetalatuppvisar kvittoköparen attettmot att

ellersäljarens bank-förmedling till kontobank eller förpost genom
återkallaåtervänder förvarefter till bankenpostgiro, köparen att

förekommit i praktiken.Sådana förfaranden lär habetalningen.
tillinkommande beloppför utnyttjaMöjligheten bank3 atten

för vilken beloppetfordran den kundkvittning bankens ärmotav
bereddmedföra bankkunden borgenär intekan är attattavsett som

betalning bank.godta genom
soliditet eller likviditetföreligger risk för bankensdet4 Om atten

anledningsäkerställd, kan borgenär hainte vägraatt accepteraär en
fråga.betalning banken igenom

finnsinte redanskyldig lämna kredit detnaturligtvis inteEn är attpart om
utväxlasprestationernadärmedkreditlöfte. kanDet närett avses-

sedlar,ske med ochbetalning endast kansamtidigt så myntatt omvara-
för-Väljer gäldenären däremotborgenären inte vill attacceptera annat.

rutinerinstrument ochkredit, kan andraskottera eller borgenären att ge
få skeskullestöd för betalningkomma fråga. finns emellertid ingeti Det att

privatpersongäldenäröverlåta fordran ärmotatt t.ex. som enen engenom
avtalat.eller penninginrättning, inte dettaföretag inte ärärett omsom en
kund ikanske redanförhållandet betalningsmottagarenInte det ärattens

hanhar slags konto där bör innebära,företag och något attansessamma
fordranbetalning han fårmåste motgörs attacceptera att genom enen

företaget.

2.3 betalning skeVar skall

betalningenföreskrivs i SkbrLBeträffande platsen för betalning 3 § atten -
hanbostad eller,med vissa undantag skall fullgöras i borgenärens om-

alfarslokal. Bestämmelsendriver handel eller rörelse, i dennes ansesarman
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ömsesidigtgrundadeanalogiskt tillämplig på penningfordringar påärsom
penningförplilctelserzlingångnaförpliktande kontrakt liksom muntligtpå

i gäldenärens affarslokal,skall betalningen dock fullgörasEnligt SkbrL4 §
denavsedda förskuldebrev uppenbarligenantal ärett större utsom gesom

träffats.och förbehåll inte harallmärma rörelsen, annat
säljaren.första stycket köplagen skall betalning ske hosEnligt 48 §

säljarens añärsställe eller, säljaren inte har någotDärmed omavses
hemvist betalning skallaffärsställe har samband köpet, hans Ommedsom

föreskrivsöverlämnande eller dokument avseendeske mot av varan varan
Enligt 3dock betalningen skall ske där överlänmandet §ägeratt rum.

följer avtalköplagen gäller dessa bestämmelser emellertid inte annatom av
handelsbruk ellereller praxis har utbildats mellan ellerparterna avav som

följandecz3bl.a.sedvänja. specialmotiveringen till 48I § sägsannan

betalning inte eller bankgiro eller i"Om sker hos säljaren post-utan genom
platsen betalningenövrigt förmedling penninginrättning, har forgenom av en

inte betydelse priset skall betalas i reda direkt tillnärsamma som pengar
säljaren. Principen betalningen hos säljaren har dock i dessaskall ske ävenatt
fall vid sker i tid, dvs. vidbetydelse avgörandet huruvida betalningen rättav

frågan dröjsmål fore-tolkningen gäller med betalningen51 § närav som
ligger.

betalningFrågan skall ske har därmed delvis flutit medom var samman
dröjsmål Vissahuruvida gäldenären skall i med betalningen.anses vara

exempel i specialmotiveringen till köplagen inte heller51 § rörgessom -
såvitt bokbetalningar betalningen ellerplatsen för köparensutanavser om-

dröjsmålet.säljarens bank skall ha orsakatanses
Härvid aktualiseras också frågan står risken t.ex.om vem som om en

obehörig förfogar medlen innan de fram; skall förlusten bärashar nåttöver
betalaren eller betalningsmottagaren betalning sänds med vanligEnav som

har härvid i princip avsändarens risk rf.på SvJT 1931 45;post ansetts s.
rekommenderad försändelse, innehållande postremissväxel,ang. en som av

adressaten.25misstag lämnats till Måhända detta inte såänut ärannan
säkert. tid har i doktrinen betalning regelPå uttalats går påattsenare en som

Walin,21 44.a.a., s.
22 1988/89:76 årsProp. 153. Bestämmelsen saknar motsvarighet i köplag.1905
23 A.prop. 154.s.
24 A.prop. 159
25 Walin, 1 1977, 39 notaa., u.,
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sketthar pårisk, betalningen sätt mottagarenettmottagarens somom
anvisatzö

kap. 20beträffande hyra 12 §specialregleringennämndaDen ovan
hyresvärdensbetalning ibestämmelseinnehåller ocksåjordabalken omen

eller underdärvid;alternativandrahemvist. Som ett annananges
bostadsrättsföreningaravgifter tillhonom. Föranvisasadress avsom

förening-betalning underendastföreskrivsbostadsrättslagenkap.7 15 §
föreningen uppger.eller adressadress somannanens

alltsåskuldebrevslagenochbestämmelserna i köplagenberördaDe tar
underförstått bygger påEftersom defullgöras.betalningen skallsikte på var

behövts någoninteutpekade platsen har detdenöverlämnas påkontanteratt
ögonblicketsjälvklart detskett.betalning Detbestämmelse attnär ansesom

tillbär riskenoch gäldenärenavgörandeöverlämnaskontantema är attnär
bankgiroochBeträffandetill borgenären.har lämnatsdess kontantema post-

ske.27 de närrmdabetalning skall ldet blir intressehar anförts utanatt var
angivelse platsenmotsvarandeharskatteförfattningama på ersattssätt aven

särskilt konto; jfrhänvisning till 17.med notetten

skebetalningskall2.4 När

betalas.skalltidpunkt fordranvid vilkenVanligtvis avtalar parterna enom
skyldig betala vidgäldenärenöverenskommelseFinns sådaningen är att

betala sådet och harfordrardvs. borgenärenanfordran rätt attnär --
gällerskatter,fordringar,SkbrL. vissahan vill 5 För§ t.ex.typersnart av

jorda-författningar, 12 kap. 20§medan andratvingande lagregler, t.ex.
betalning.bestämmelser tiden förinnehåller dispositivabalken, om

kallasdet ocksåförfallotid eller betalningstidfrågorSådana somom #
i det följande.länmas därhän-

skettbetalning ha2.5 När anses

fulltraderats medhar överlänmatsoch sedlar fordrat belopppåNär mynt
bådebeskrivaRutinema enklahar betalning skett.äganderätt är att som

blir bundna redanrättshandling.faktiskt handlande och Parterna genomsom

26 Walin, 59.2 1997, 40 nota.a., u.,
27 Walin, 39.a.a., s.
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avtalet överlåta eller sedeln, medan sakrättsligt skydd tordeatt myntetom
inträda först kontantema betalningsmottagaren.har överlämnats tillnär
Några bestämmelser i lag betalningar har därmed inte behövts, utöverom
den nämnda särregleringen hyra och avgift till bostadsrättsförening,av som
innebär beloppet vid betalning eller bankkontorpå skall haatt post- anses
kommit hyresvärden respektive föreningen till handa omedelbart; redandvs.

betalkraften har tillförts det finansiella institutet.när
Frågan emellertid vilken rättslig grund finns för dennaär närmastsom

självklara vadpå gällande vid användning lagligaär rättsyn som av
betalningsmedel. tiden föreFör den nuvarande regeringsfonnen ktmde
reglerna skuldebrev ställda till innehavaren möjligen ha varit tillämpliga.om
Med skuldebrev nämligen ensidig till det fristående skriftligyttremenas en
utfastelse erlägga penningbelopp förbehållslösteller erkännandeatt ett ett av

skuld. Som löpande skuldebrev ställda till innehavaren ellerären anses som
till viss eller order och med innehavarskuldebrev likställs skuldebrevman av
vilka det inte framgår till betalning skall ske; SkbrL.11 §vem

Ett skuldebrev ställt till viss räknas istället enkelt 26 §man som
SkbrL. Sådana skuldebrev vanligtvis inte föravsedda omsättningär
eftersom deras verkan inskränker sig till bevisverkan rörande existensenen

fordringen. traderarDen enkelt skuldebrev avhänder sig alltså deettav som
processuella fördelar innehavet medför, medan transaktionen i saksom
behandlas överlåtelse enkel fordran. Beträffande penningför-som en av en
pliktelser grundas på andra utfästelser skuldebrev tillämpasänsom

analogt.bestämmelserna enkla skuldebrevom
Sedlamas karaktär förändrades riksbankens skyldighet lösaatt attgenom

in sedlama i guld utmönstrades i nuvarande regeringsform. har slagitDetta
igenom inom civilrätten. motivenI till preskriptionslagen 1981:130, som
gäller preskription fordringar, har uttalats vanlig sedel inte kanattav en

medföra någon fordran sedeln instrument med själv-utgör ettanses -
ständigt värde prop. 1979/801119 kan88. ifrågasättas skulde-Dets. om
brevslagen bör tillämpas analogt det inte föreligger någon fordran. Lagennär
1986:796 godtrosförvärv lösöre GodtrL torde dock inte hellerom av vara
tillämplig på förvärv och sedlar. Som framgår redan rubriken tillmyntav av
GodtrL gäller den endast lösöre, vilket enligt motiven innebär reglernaatt
inte tillämpliga på godtrosförvärv fordringar,är skuldebrevt.ex.av pengar,

värdepapper.eller andra

28 Wa1in,a.a., 184.s.
29 Prop. 1985/862123 och sou16 1984:16 och jfr73 sou193, 1965:14 173.
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det kan betalning skeOm borgenären skulle också attacceptera genom
skuldebrev, skuldebrev ellergäldenären överlåter löpande enkeltettt.ex. ett
överlåtelse skuldebrev ellerenkel fordran till borgenären. En ettav enen

vid saköverlåtelseenkel fordran på motsvarande sättär som en --
inträdersakrättsligt skyddbindande för redan avtalet, medanparterna genom

uppfyllda. överlåtarensförst vissa ytterligare förutsättningar Motärnär
blir överlåtelse löpande skuldebrev gällande förstborgenärer näretten av

skuldebrevetskuldebrevet har traderats 22 första stycket SkbrL. Om§
finns i tredje besittning underrättelse denuntiation tillersättermans en

besittningsövergång.3°denne kravet Säljer bank ellerpå etten
värdepappersinstitut skuldebrev försäljningen emellertidlöpande ärett
gällande bankens eller värdepappersinstitutets borgenärer ävenmot om
skuldebrevet för förvaring stycketlämnats kvar hos institutet 22 andra§
SkbrL.

Överlåter någon enkelt skuldebrev överlåtelsen inte gällandeärett mot
förränöverlåtarens borgenärer gäldenären har underrättats denuntierats om

överlåtelsen överlåtaren eller förvärvaren SkbrL. regel31 Denna§av
tillämpas analogt fordringar inte har dokumenterats i skuldebrev.på som

innehavare skuldebrev ställt till innehavarenEn rättettav anses varany
borgenär under förutsättning förvärvathan det i god ävenatt tro om- -
det visar sig den överlät skuldebrevet i konkurs eller inte är rättatt ärsom
borgenär eller behörig förfogapå dennes skuldebrevet. Hitvägnar överatt
hör dubbelöverlåtelser; dvs. skuldebrevet har överlåtits ellerredanäven att

till varefter det överlåts till i god får det i sinA Bpantsatts trosom
förstabesittning 14 stycket SkbrL; jfr god härvid§ 10 §. Med tro menas

han inte visste den andre saknade överlåta skuldebrevet ochatt att rätt att att
han inte åsidosatt den aktsamhet efter omständigheterna skäligen bortsom
iakttas. giltigt godtrosförvärv förutsätterEtt förvärvet har skettatt genom
köp, byte eller gåva och den överlåtit hatt i sinskuldebrevet har detatt som
besittning och besittningen till förvärvaren. Beträffande order-övergåttatt
skuldebrev tillkommer de särskilda förutsättningar i andra13 §som anges
stycket och andra stycket SkbrL.14 §

Vid överlåtelse enkla skuldebrev inträder förvärvaren i överlåtarensav
den borgenären har inte bättre dengäldenärenrätt; rätt änmotnye

överlåtaren ägde 27 SkbrL. från fordran§ Den harövertarsom annan en
alltså på risk fordringen verkligen överlåtarentillkommeratt prövaegen om
och den lider något fel. finns undantag.Det emellertid Enettom armars av

30 Walin, 171.a.a.,
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invändning utfärdaren kan rikta skuldebrevets förste innehavaremotsom om
det för skens skull, kan han enligt avtalslagen34 inte§ AvtLatt upprättats

framställa någon förvärvat handlingen i god Principenmot tro.som om
denuntiation tillämpas på enkla skuldebrev har blivit föremål föräven som
dubbelöverlåtelse. Den överlåtelse först har denuntierats har företräde,vars

han i god 31 andra stycket SkbrL.§troom var
Beträffande betalning hyra, avgift till bostadsrättsförening och skatterav

finns särskilda regler för dvs. förfoganden enkla fordringargirering över-
i betalningssyñe. och avgift tillHyra bostadsrättsförening ha kommitanses
hyresvärden respektive föreningen till handa betalningsuppdraget harnär
tagits bank-, eller girokontor. Enligt skattebetalningslagenemot post-av
skall betalning skatter däremot ha skett först den dag dåav anses
betalningen har bokförts särskiltpå konto. försäkringsbolagensl praxisett
har det beträffande försäkringspremier betalas förmed-postenssom genom
ling gjorts gällande, betalningen skulle erlagd den dag då inbetal-att anses
ningskortet har lämnats på postanstalten eller girokortet har kommit till
postgirokontoret31 har emellertidHD gjort bedömningen arman av en
företagarförsåkring NJA 1992:782. motiven tillI konsurnentförsäkrings-
lagen uttalas principer skall tillämpas vid hyresbetalningar.att samma som
Lagrådet föreslog uttrycklig bestämmelse härom, någon sådanen men

nödvändigbedömdes i det fortsatta lagstiftningsärendet inte vara
behandladeDe specialreglema har inte vägledandeansetts närnu vara

det för andra fordringsförhållanden skall bedömas vid vilken tidpunkt en
betalning på eller bank, girering bank- eller ellerpostgiropost övergenom

via konto skall fullgjord. rättspraxis harI frågan föranlett delvisannars anses
skilda bedömningar NJA 1982 366, NJA 1988 312, NJA 1992se s. s. s.-

2333782 NJA 1995 25 och 1998NJA och frågan vilken ellers. s. om-
vilka rättsfigurer kan förklara sådana förfoganden enkla fordringaröversom

inte enkel besvara. Närmare genomgångar i doktrinenär fullmakt,att t.ex.av
fordringsöverlâtelse, gåldenärsbyte och novation grund för förfogandensom

bokpengar har visat de knappast tillfredsställandeöver på deatt ger svar
rättsfrågor uppkommer och de teoretiska överbyggnadema kan bliattsom
svårtillgängliga. Detta gäller särskilt betalare och betalningsmottagarenär är
anslutna till olika finansiella institut.

31 Prop 1979/80:9 135, NJA 1980 ochnr3 103 och Hellner,107 För-s.
säkringsrätt, 2 121 notu., s.

32 Prop. 1979/80:9 och135, 200 208; dock NJA 1992:782.s.
33 Lehrberg, 50, SOU 1979:35 och Walin,127 ff.51aa., s. s. a.a,,
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2.6 Legitimation

sedlar brukar samtidigtVid betalning med och när-parternamynt vara
inblandningfullborda transaktionen i sammanhangvarande och ett utan av

rättsverkningar.andra avtal förfarandet och dessaktörer och utan om
Principen Besittningen, dvs. innehavet betalningsinstrumenten,enkel.är av

betalningsmedlen.förfoga dem därmeddet möjligt ochgör över överatt
han harBetalaren behöver inte legitimera sig eller visa rätt attattannars

dokumen-förfoga sedlama och transaktionema måste inteochöver mynten
från skyldigheten bokföra enligt redovisnings-jag bortser här attteras;

författningama. emellertid, motsvarande för fråganpåDet är sätt omsom
finns förbetalning skall ha skett, oklart vilken rättslig grundnär anses som

denna självklara bedömning.närmast
innehavaren förmodasinnehar skuldebrev ställt tillDen ärett somsom

SkbrL. Innebörden iha fordringen gällande 13 första stycket§rätt att göra
ordet förmodas vad följer vanligthär mycket starkareär än som av

sigspråkbruk och denna regel tillämplig inte bara innehavarenär när utger
för borgenär hansjälv uppträder borgenärensäven näratt utanvara
vägnar. betalar med innehavarskuldebrev behöver alltsåDen som
vanligtvis inte identifieras innehavet legitimerar.-

skuldebrev ñnns ingen SkbrL;För enkla lagregel 13 §motsvararsom
skall fönnodas fordring gällande.dvs. någon Iäga rätt göraatt attom en

motiven till skuldebrevslagen har emellertid uttalats gäldenären regelatt som
huruvida skaffahar på risk den med vilken han harpröva är rättatt attegen

borgenär eller behörig dennes uppbära betalningen; jfr hur denpå vägnaratt
förvärvar orderlöpande skuldebrev ställt till ellervissett ärsom som man

förmodas ha fordringen gällande endast det finnsrätt göraatt om en
honom.35sammanhängande kedja överlåtelser tillav

Beträffande lösöre funktion. Enligthar innehavet också legitimerandeen
GodtrL får förvärvat2 § den sådan egendom från någonsom somarman

hade egendomen sin besittningi varken till den eller behörigägaremen var
förfoga den på det skett, äganderätt till egendomen, hanatt över sätt som om

fåtthar den i sin besittning och i god jfr vid redovisade29tro; notvar
motivuttalanden dessa regler inte tillämpliga sedlar.på ochäratt myntom

34 Walin, hänvisningar.och med106 29notaa., s.
35 Walin, 105; 219.ävena.a., s. se
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2.7 Invändningar

förvärvare löpandeNär skuldebrev i god har fått skuldebrevet iett troen av
besittningsin gäldenärens invändningar siggrundar påär rätt att göra som

gäldenärens förhållande kantill tidigare borgenär begränsad. Gäldenärenen
inte med framgång åberopa att

skuldebrevet skulle omständlighetogiltigt grund någon0 vara av
i lindrigare svek, ocker,29-33 dvs. tvång,AvtL;som avses

misstag handlandeeller och hedermot tro
vederlagskuldebrevets ursprungliga innehavare inte avtalatpresterat0

eller andra invändningar hänför sig till det bakomliggandesom
fordringsförhållandet; exempelvis kan köpare ställt ut etten som
skuldebrev köpeskillingenpå inte godtroende innehavaremot ny
åberopa behäftad felmed eller leverans inte har skettatt attvaran var
skuldförhållandet, ellerinnan överlåtelsen skett, skulle ha upphört0
förändrats dombetalning, avtal, kvittning, uppsägning ellergenom

SkbrL.15 §

Uppräkningen i SkbrL har15 § inte uttömmande. emellertidDenär ansetts
ägnad lämna tillräckliga anknytningspunkter för analogislutattvara genom

erbjuder.36den allmänna överblick rättsläget denöver som
Andra s.k. bestående invändningar kan gåldenären framgångmed- -

åberopa förväware i god nämligen skuldebrevetäven ärmot tro; atten som
förfalskatär0
gäldenärens behörighetpå har utfärdats någon saknadevägnar0 av som

till det

har tillkommit under s.k. råntvång0
har utfärdats någon omyndig, handlade under inflytande0 av som var

psykisk störning eller inte hade utfärda skuldebrevet pårätt attav en
grund förvaltare föräldrabalken förenligt förordnadattav en var
honom
har dödats eller betalning har skett nedsättning i allmäntatt0 genom
förvar eller borgenären grund preskription eller harproklamaatt av
förlorat sin talan eller skuldförhållandet har ändrats tvångs-att genom
ackord eller skuldsanering 17 SkbrL; jfr knappast§ 16 § som
aktualiseras i anknytning till sådana betalningar berörs här.som

36 NJA 1936 och Walin,72 134.a.a., s.
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enkla skuldebrev gällerFör istället den förvärvar inteskuldebrevatt ettsom
får bättre gäldenären den överlåtaren hade SkbrL.27 §rätt mot än
Gäldenären kan därför invändningar överlåtaren,göra ävenmotsamma som

den borgenären helt saknat anledning misstänka någonnär omstän-attnya
dighet kunde föranleda invändning; fordran har betalats.t.ex. attsom en
Betalningsmottagaren därmed inte det skydd han uppnåattges som avser
vid transaktioner zug zug, jfr. det engelska uttrycket Delivery Versusum
Payment.

ochFör sedlar finns ingen särskild bestämmelse invänd-vilkamynt om
ningar kan godtroende förvärvare och det kan ifrågasättasgöras motsom en

skuldebrevslagen skall tillämpas analogt det inte föreligger någonnärom
fordran. Med hänsyn till hur hanteringen och sedlar utformadmynt ärav
torde sådana frågor dock aktualiseras endast i mycket speciella undan-
tagsfall.

GodtrL inga begränsningar de bestående invänd-upptar motsvararsom
ningarna enligt SkbrL.17 §

2.8 Inlösen i god tro

Om innehavarskuldebrev infrias hos den har det i sin besittning ochett som
det sedan visar sig han i konkurs eller han inte borgenäratt att rättvar var
eller behörig på dennes uppbära beloppet, betalningen enligtatt vägnar är
19 första§ stycket SkbrL ändå giltig gäldenären inte visste beloppetattom
kom i händer och inte heller åsidosatte den aktsamhet efterorätta som
omständigheterna skäligen bort iakttas; jfr vad enligt stycket19 andra§som
SkbrL gäller för orderskuldebrev. skyddDetta för gäldenär i godären som

vid betalning gäller dock inte borgenären underårigtro eller harären om
förvaltare enligt föräldrabalken eller han på grund psykisk störningom av en

betalning.inte kapabelär att ta emot
Har enkelt skuldebrev överlåtits betalning till överlåtaren giltigett är en
gäldenären inte visste den tidigare borgenären inte längre ägdeatt rätt attom

uppbära betalningen eller hade skälig anledning misstänka det 29 §att
SkbrL. Gäldenären har alltså på risk kräverdenatt pröva attegen som
betalning behörig. finnsDet visserligen regel skydd för denär en om som
kan åberopa skriftlig överlåtelse enkelt skuldebrev SkbrL,30 §etten av

37 Walin, 160.a.a., s.
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betal-anknytning tilltorde itransaktionerdokumentationskriftlig avmen
individualiserade konton.förfogandenendast vidningar förekomma över

till borge-flytta riskenavtalmöjligheterfinns vissaDet överatt genom
förbehållbehörig. sådantbetalning Ettkräver inteför den ärnaren att som

legitimations-s.k.skuldebrevettill den inneharbetalarätt att ensomom -
skäligåsidosattgäldenären harfår emellertid inte åberopasklausul omH
vilkenden tillinnehavarenhuruvidavid prövningenaktsamhet varav

uppbäraellerrättsinnehavareställt eller dennesskuldebrevet ägerär
detBestämmelsenSkbrL.33 §betalningen på borgenärens görvägnar

legi-lättnad itillförsäkra sig denlaga verkanmöjligt medalltså inte att
innehavarskuldebrev38knuten tilltimationsprövningen ärsom

fordringsbevisförändrats frånharkontanternas rättsligaGenom naturatt
frågansjälvständigt värde, blirtill betalningsinstrument ettrepresenterarsom

enligt lagencirkulerar. Inlösen 8 §sedlarinlösen inte aktuell; ochmyntom
eller förstördaskadade, förslitnariksbankSveriges1988:1385 avom

innebär ibetalningsmedellagligaupphörtsedlar eller sedlar har att varasom
inlösenmotsvarande kommersedlar länmas. Påprincip endast sättatt avnya

tidigarehindrarfråga, naturligtvis inteheller i vilketlösöre inte ägareatt en
saken med äganderätt.förvärvarpå nytt

traditionbesittning och2.9 Särskilt om

överlämnas/återställas2.9.1 Skall instrumentet

överlämnassjälvständigt värde och måsteoch sedlarMynt ettrepresenterar
jfrfrån instrumentet;betalkraften inte kanvid betalningar eftersom separeras

kontanteraktuellt återlämnablir normalt inteöverlåtelse lösöre. Det attav
cirkulerar.till utgivaren; de

till instru-liknande knutenlöpande skuldebrevFordran i sättärett
infriaskall pliktigåterställas för gäldenärenmåste attattmentet, varasom

betalasig för risken behöva påskall inte behövadet. Gäldenären utsätta att
skuldebrev 2l SkbrL.jfr reglerna anteckning på §nytt; om

handlingenregelskuldebrev finns sådan allmänenkla ingenFör attom
principen heltdock intebetalas. innebärskall återlämnas skulden Det attnär

Motbokenligt 32 SkbrL.tillämpning vissa undantag gäller §skulle sakna -

38 Walin, 220.aa., s.
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rörande tillgodohavande hos bank förlagsbevis och andra enklasamt mass-
dvs. skuldebrev i antal och uppenbarligenstörreut ärpapper som ges-

avsedda för den allmänna rörelsen likställs i vissa avseenden med-
löpande skuldebrev. Detsamma gäller för bevis tillgodohavandeannat om
hos bank, handlingen innehåller förbehåll enligt vilket medlen inte får tasom

beviset återställs eller förses med påskrift; s.k.ut utan att presentations-
Regleringen innebär sådana handlingar jämställs med löpandeattpapper.

skuldebrev såvitt innehavares skydd invändningar frånmotavser en ny
gäldenärens sida och skyddet överlåtarens borgenärer dubbel-mot samt
överlåtelse. Tradition krävs alltså för överlåtelse skall sigståatt moten
överlåtarens borgenärer och vid dubbelöverlåtelse har den företräde isom
god har fått handlingen i sin besittning. behållerDäremot handlingen sintro
egenskap enkelt skuldebrev vid prövning tredjeav en av om man, som
påstår skuldebrevet obehörigt frångått honom, åter-att rätt attvar person
vinna innehavaren.vindicera handlingen från- -

För andra enkla skuldebrev dem behandlas i 32 SkbrL torde§än som en
presentationsklausul samband med s.k. denuntiationsklausulutan en- -
kurma ha avsedd verkan, i fall presentationsklausulen kvalificeradvart ärom

skyddas.4°så såväl borgenär gäldenär konsekvensatt En på dettaattsom av
knyta fordringen till urkundensätt gäldenären kan förse handlingenär att

med anteckningar verkställda avbetalningar och hand den vidtaom om
skuldens slutliga betalning. Borgenärer med många utbetalningsställen kan
därmed få viss kontroll tillgodohavandena individualiseradeöver utan-
konton; jfr dock vad i föregående avsnitt s.k. legitimations-sagtssom om
klausul i enkla skuldebrev.

Besittningen till lösöre och vissa instrument medför alltså i flera fall en
äganderätt. Enligtpresumtion 4 kap. 18 § utsökningsbalken UB skallom

gäldenär vid utmätning till lös egendom harhan iägareen anses vara som
sin besittning, det inte framgår egendomen tillhör någonattom arman.
Motsvarande presumtion innehavaren vill överlåta egendomennärsom
gäller alltså rättslig honom/llåtgärd skall vidtasnär bestäm-Dennamoten
melse, gäller löpande skuldebrev, tillämpasäven också vid verkställig-som
het kvarstad för fordran och vid verkställighet beslut betalnings-av av om

39 Walin, 214aa., s.
40 NJA 1961 och Walin,192 210.s. aa.,
41 Gregow, Tredje vid utmåtning, 1987, och jfrrätt 79 92 kap. och4 17mans

angående19 UB lös egendom i tredje besittning eller i makars ellermans
sammanboendes besittning.gemensamma



SOU 1998:122ivilrättsliga frågorC34

lagenoch första stycketl1första stycket UB §säkring 16 kap. 13 §
betalningssäkring för skatter.197 8:880 om

gäller vidigenom de reglerföra härför långtskulleDet att som
börjaregendomi överlåtelserättshandlingar bestårkonkurs. För avsom

sakrättsligtförvärvaren f°armeddock löpa i ochfristen återvinningför attatt
ochbesittningstagandetviddvs. vanligtvisskydd för sitt förvärv även--

utsökningsbalkens, tordepresurntionsreglerdet saknas motsom svararom
konkursgäldenärensegendom iäganderätt tillfrån tredjeanspråk man

har någotinte tredjeförvaltaren,besittning kurma avvisas mannenomav
anspråk.verkligt stöd för sitt

förut-angivnaredovisningsmedel under vissa1944:181Lagen gerom
och kon-vid utmätningseparationsrättsättningar redovisningsborgenären

gäldenärengenerisk egendom vilkendet frågakurs, överärtrots att om
rutinerna förför överlåtelse ochråder. gäller dock inteReglerna äre-pengar

aktuella.bliknappast tordeför utformade bestämmelsernanärvarande så att
rättelse förexekutiva föreskriftervidare processuella ochfinnsDet om

egendom;besittning till lösolovligen har rubbatdet fallet någonatt annans
betalningsföreläggande ochlagen 1990:746bl.a. första stycket l4 § omse

sammanhang börrättegångsbalken. dettakap.handräckning och 4 I15 §
olovligenförbestämmelser straff denockså det finnsnämnas att somom

och brottsbalken.kap. 8 9rubbar besittning; 8 §§t.ex.searmans

tradition avtal grund2.9.2 Särskilt eller somom
för borgenärsskydd

löpandelösa saker ochtraditionsprincipen innebär alltsås.k.Den att
skulderbetalning överlåtarensi anspråk förfordringshandlingar kan tas av

harförvärvarenkvar i överlåtarens förvar,de har lämnats oavsett omom
i lagenförfarande föreskrivsbetalat iaktta vissteller inte. Genom ettatt som

säljarenslåter bli kvar ihandel med lösören, köparen1845:50 1 soms. om
utsträckningköparen dock i vissvård s.k. lösöreköpslagen kanden --

för säljarensi anspråkskydda sig den kvarlämnade tasmot att varan
för-den överlåtna egendomenskulder. gäller emellertid endastDetta om

generisktgäller köpidentiñeras lagen inte vidtecknas så den kanatt av-
gods. omfattasvärdepapperbestämt egendom lösöre såsomAnnan än t.ex.

inte heller lösöreköpslagen.av

42 KreditsäkerhetHelander, i lös egendom, 1984, 571.
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I vissa andra länder när köparen skydd säljarens borgenärer redanmot
köpeavtalet. Denna s.k. avtalsprinczp brukar emellertid gälla endastgenom

den köpta har individualiserats och endast för verkliga över-om varan
låtelser, dvs. sådana brukar kallas omsättningsöverlåtelser. Pantsättningsom

har formen överlåtelse, s.k. säkerhetsöverlåtelse, brukar integettssom av
omfattas.

Utredningen konsumenträttsliga frågor har i betänkandet konsu-Nyaom
mentregler SOU 1995:11 föreslagit skyddet vid säljarens insolvensatt
skall förstärkas från traditionsprincipen vid konsumentköp.ett avsteggenom
Bakgrunden konsumenter visat sig vanligtvis inte kännaär till vilka riskeratt
de löper lämna kvar betalda hos säljaren ochatt rätts-attgenom varor
förluster förekommer. Utredningen föreslog därför köp omfattasatt som av
konsumentköplagen skall gälla säljarens borgenärer i och med avtalet.mot
Om köpet inte bestämd skulle skyddet säljarens borge-motavser en vara,

dock inträda först harnärer individualiserats. Detta föreslogs skenär varan
avskiljande eller märkning anteckning i bok-genom av varan, om varan en

föringshandling eller någotpå så det framgårsättannat att äratt varan
avsedd för köparen. Förslaget omfattade visserligen endast lösöre, men
utredningen uttalade sig också löpande skuldebrev och andra handlingar.om
Härvid anfördes bl.a. följande.

Trots bestämmelserna rörande förutsättningarna för sakrättsligt iatt skydd
princip desamma vid överlåtelse löpandeär skuldebrev vidav som
överlåtelse lösöre, skiljer sig dock bakgrunden grund objektensav av
olika beskaffenhet. Medan överlåtelsedet vid lösöre kan högstav vara
naturligt förvärvaren någonunder tid låter egendomen kvarbliatt i över-
låtarens besittning, åtminstonetorde det i princip saknas anledning till ett
sådant förfarande det gäller löpande skuldebrev.när

Risken för skenöverlåtelser däri inräknat i efterhand konstruerade över-
låtelser måste dessutom beträffande skuldebrev i frågastörre änvara om
lösöre. Härtill kommer frågan behandlingen säkerhetsöverlåtelser,om av som
tydligen skulle bli betydligt problem beträffande löpande skuldebrevett större

då frågan gäller lösöre.än
På grund det anförda utgår utredningen från avskaffandeav att ett av

traditionskravet vid överlåtelse lösöre påkallarinte någon ändring vadav av
i detta hänseendegäller för löpande skuldebrev.som

ståndpunktDenna beträffande löpande skuldebrev ocksågäller bankbok
eller enkelt skuldebrev för vilket enligt 32 § SkbrLannat gäller iregelsamma

förevarande hänseende för löpande skuldebrev. förhål-Detsammanu ärsom
landet med växel, check, konossement och andra handlingar rörande vilka

Ändring§22 SkbrL1 analogt tillämplig. påkallas inteär hellerst. de tillav-
SkbrL anslutande bestämmelsemai §35 AvtL.
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traditionsprincipenavskaffande närförklarade vidareUtredningen att ett av
beträf-skälhuvudsakipålösöreöverlåtelsedet gäller somsammaav w-

vadändringnågonföranledainte börskuldebrevlöpande somfande av-
skyddetFörslagetf..1611995:11SOU attskuldebrevenklaförgäller s.

i ochredaninträdaskullelösöreförvärvvidborgenäreröverlåtarens avmot
ändringartill någraledaintedessutomavsågsöverlåtelseavtaletmed av

påbesittning. Kravenfrågaiuppställer kravreglerandra omsom
skydd vidochpantsättninggodtrosförvärv,för bl.a.besittningsövergång

avskaffadestraditionskravetalltså kvarståskulledubbelöverlåtelse även om
grundenrubbahellerintebedömdesFörslagetborgenärsskydd.gällerdetnär
kvarstadutrnätning,vidäganderättbesittningshavarenspresumtionför om

inteharUtredningsförslagetff.1541995:11betalningssäkring SOUoch s.
lagstiftning.föranlett

vid konsument-avtalsprinciptillanfördes förSkälen överatt ensom
förgällaintefrågorkonsumenträttsligaUtredningenenligtköp ansågs om

bliskulleskenöverlåtelseråberopades ettBland attvärdepapper. annat
intevidaretordeVärdepapperlösöre.överlåtelservidproblem änstörre av

finansiella institutfrånför köpundantagmedförvar,säljarensikvarlänmas
inteförekommerPå attinstrument.sådana sättvissa typer sammaavav

hoskvarlämnasbetalningsinstrumentliknandeochcheckarsedlar,mynt,
kan knappastöverlämnasinstrumentsådanabetydelsenochbetalaren attav

allmänheten.blandokändsägas vara

förkommendödandeochPreskription2.10 av

handüng

okändakallelse åochpreskriptiontioårig1862Enligt 4KF omommars
bankfordran hosförgällastadgatsärskiltskulle vadborgenärer varsom

förbindelse,löpandesedel ellerefterpenningeverk,eller allmänt somannan
institut gälldesådanafordringar påenklautgives. Förgraveradellertryckt

dvs.gällandepreskription. Ibestämmelserna rätt,dock de allmänna om
fordringar påföreskriftersärskildasådanafinns ingapreskriptionslagen, om

ochtillkomsten. Mynteftertio åralltsåpreskriberasinstitut. Definansiella
eftersompreskriptionföremål förinteframgått,dock,kansedlar varasom

fordran/Bmedförinte någonde

43 ochvid 29.vidare 16Se notnot
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Enligt lagen l927:85 dödande förkommen handling fårom av en
handling dödas det kan den har förstörts eller kommit bort.antas attom
Regleringen gäller löpande skuldebrev, växel, konossement eller annan
handling, företeende villkor för kräva betalning eller påkallautgör attvars
fullgörande förpliktelse. Detsamma gäller i fråga aktiebrev,av annan om
pantbrev och företagshypoteksbrev intecknade fordringshandlingarsamt som

ställda till viss för vissa obligationer förlagsbevis.och Enligtär samtman,
uttryckligt undantag gäller lagen emellertid inte för banksedlar.ett

2.11 E-pengar m.m.

2.11.1 Parter och transaktioner

Bestämmelserna i gällande betalning handlar uteslutanderätt nästanom om
förhållandet mellan i bakomliggande fordringsförhållande och iparter ett
doktrinen det mestadels självklar förutsättning att parternases som en
utväxlar kontanter. Mitt uppdrag analysera det civilrättsliga för-att-
hållandet mellan utfardare, innehavare och betalningsmottagare vid utfärdan-
de och användning både kategorier objekt ochrörav e-pengar nya av nya-
aktörer. betalare betalningsmottagareUtöver och berörs finansiella institut

genomför transaktioner så borgenären i det bakomliggande ford-attsom
Ävenringsförhållandet skall betalt. i mellanleden genomförs transaktioner

där finansiella institut blir parter, borgenärer, gäldenärer etc.
Beroende vilken funktionpå haraktör i e-penningsystem använder jagetten
här följande beteckningar

0 t.ex. banker eller andra finansiella institututgivare
9 betalare/användare t.ex. kontohavare eller innehavare e-pengarav
9 betalningsmottagare/säüföretag t.ex. den har tekniska hjälp-som

medel för bokpengar eller e-pengaratt ta emot
0 inlösare/jförmedlande t.ex. betalningsmottagarens bank ellerinstitut
finansiellt institut förmedlar betalkrañ från betalarens till betalnings-ett som

bank, ochmottagarens
6 tredje t.ex. betalarens eller betalningsmottagarens borgenärerman

eller någon olovligen förfogar digital värdeenhet.översom en

När användare ansluter sig till e-penningsystem träffar utgivaren avtaletten
med användaren; jfr vanliga kontokortsavtal. På motsvarande träffarsätt ut-
givaren avtal med de säljföretag betalning;ta emotsom avses e-pengar som
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transaktioner med kreditkort. Mellan betalaren ochavtal inlösenjfr avom
oftast avtal hurfinns emellertid inte någotbetalningsmottagaren om

genomföras, brukligt mellan köparekommande transaktioner skall så ärsom
Ytterligarevid Electronic Interchange EDI.och säljare Data partert.ex.

knutna tillDels betalaren och betalningsmottagarenkan tillkomma. kan vara
delta i förmedlingenfinansiella institut och andra institut kanolika av

finansiella instituten lämna vissa tekniska ochDels kan debetalningen.
administrativa uppgifter till andra, lösat.ex. att e-pengar.

med mellanSammanfattningsvis alltså betalningarmåste e-pengar
delsbakomliggande fordringsförhållande skiljas üån betal-i ettparterna

betalningar mellan deanskaffa lösa delsningar för och inatt e-pengar,
detförmedla transaktioner medfinansiella instituten för latt e-pengar.

figur.jag från nedanstående något förenkladeföljande utgår

2.1 E-penningsystemens utformning1.2

med traditio-eller jämförelse vissapräglas härmningE-pengar näraav en av
förebild används vanligtvis traditionellnella rutiner. Som typen av

handlandeoch det faktiska hör tillbetalningsmedel de instrumentsamt som
beskrivitsdelbetänkandet olika e-penningsystemförebilden. harI typer av

förhåller sig till kontanter, bokpengar och värdepapperbl.a. hur de --
digitala värdeenheteroch definitioner har föreslagits ochav e-pengar

vid ochavsnitten 3.4 och delbetänkandet; jfr avsnitt 2.1 4 6.3.7 i notovan
och sedlarvisatharGenomgången ersätta myntatt some-pengar avses

individualiserade konton,finnasallmänna betalningsinstrtnnent, påattutan
inriktadeoch transaktionerna äratt

omedelbar aweckling,0
ochvid betalningar,begränsning de risker parterna tar0 av

teknik.överföras med modemsäkra instrument kansom0

mellan användarehuvudsak transaktionerbeskrivningar dock iDessa avser
överlärrmandetlika enkelt uppbyggdaoch säljföretag, vilka somavses vara
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och sedlar. Istället för kontanter använder betalaren sitt tekniskamyntav
hjälpmedel, eller persondator, bekräftarkort och transaktionenettt.ex. en

klicka eller trycka på knapp överförs den digitalaDåatt etc.genom en
värdeenheten till betalningsmottagaren, så betalaren inte längre kanatt
komma den, och skyddasvärdeenhetema med tekniska och administrativa
rutiner förfalskningar, dubbelspenderingar missbruk.och andra Datasmot
karaktär det samtidigt möjligt betala på distans, pågör att sätt mot-som

betalningar med kontanter mellan samtidigtår när-svarar personer som
varande; delbetänkandet avsnitt 2.4. Genom avvecklas direktattse avses
transaktionen mellan och säljföretaganvändare motsvarande skyddge som
vid betalningar kontanter,med zug zug. skall varkenMottagarenum
behöva kontrollera betalaren behörig förfoga medlenatt är överatt
identitet eller det finns täckning saldo på konto. Betalningarna mellanatt
de finansiella instituten för förmedla transaktioner och rutinerna föratt att
skajfa och lösa digitala värdeenheter bygger delvis på individualiseradein
konton och vanlig clearing mellan instituten.

komplement till och sedlar, med iAtt utgöra ett mynte-pengar avses
princip transaktionsmönster för kontanter, framträder tydligt vidsamma som

betalning med det enda har fått spridningnågon i Sverigesystemen som
Cash.44Proton; i Sverige kallat Istället för betalaren på denatt ser summan

vanliga kassaapparaten och överlämnar motsvarande mängd ochmynt
sedlar, expediten därefter lägger i kassalådan, betalaren sittstopparsom
Cash-kort i terminal och expediten knappar saldot på temiinalensen
knappsats. Betalaren, saldot på terminalens display, trycker däreftersom ser
på knappen OK, och överföring värdeenheter aktuelltså påstartar atten
belopp avregistreras kortet och registreras i terminalen. Denna
sektmdsnabba transaktion avslutas med korta ljud från terminalen.tre
Därmed betalningenkan varken eller backas. transaktions-lstoppas

ingår alltså varken identifiera ellerbetalaren kontrolleramönstret att att
saldo på något konto. sker endast vissa tekniskaDet kontroller rörande kort
och digitala värdeenheter och värdeenhetema räcker för transaktionen.attav

2.11.3 Standardavtal för e-pengar

beskrivningDenna e-penningsystemens allmänna utformning bekräftasav av
de standardvillkor mellangäller användare och i Cash-utgivaresom

Utgivama, Föreningssparbanken, S-E-Banken och Nordbanken,systemet.

44 beskrivning i delbetänkandet,En bilaganärmare ges
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framgår bl.a.villkor, vilkaidentiska allmännaianvänder stort sett av
och tjänster hosför betalninganvändasCash-kort kanföljande. av varor

banken,kortterminal kortet. Kortet,medföretag ägsaccepterar som avsom
eller denanvändas endast kortinnehavarenpersonligt och fårär av somav

betalning skall kortet läsasanvända kortet. Vidtillåtitkortinnehavaren att en
knapptryck-kvitterasavsedd terminal.i för ändamålet Köpet genom enav

bekräftarochkortinnehavaren godkännertenninalen, varigenomning på
betalningöverförts från kortet ochpenningvärdeoåterkalleligen attatt ett

fullt för dispositioner medfall kortinnehavarenutförts. samtligaI utansvarar
förlust laddatansvarig för kortinnehavarensoch banken intekortet är av

förloratkorthavaren eller på någotpenningvärde sätttappatattgenom
obehörig. Vilkenladdat eller kortetbesittningen kortöver använtsatt av

integälla för betalning med Cash dockrättsliga grund angesavses ensom
både köp och betal-förenklas villkorenoch frågan inte omnärnnerattav

laddning kort sker.individualiserade konton från vilkaningar, samt av
de säljföretagför betalningsmottagare dvs.motsvarande villkorAv -

framgår bl.a. följande:tjänster Kortentillhandahåller ochvarorsom -
Säljföretagenmed motvärde. åtar sigladdas för betalningsändamâl pengars

samtliga ochför betalning företagetssådana kortatt acceptera varorav
Utgivaren/kortbetalning med betalningssätt.tjänster och likställa annatatt

postgirokonto samtliga kort-sig via bank- ellerinlösaren åtar ersättaatt ett
för avgifter, sälj-säljföretaget, efter avdrag vissatransaktioner inlösta omav

rutiner för betal-villkoren; dvs. avtalade sådanaföretaget följt de allmänna
delalltså inte heller i dennaningar. Transaktionemas rättsliga grund anges

Bestämmelserna påminnervillkoren för alternativaoch synsätt.utrymmeger
för Skillnaderna emellertiddelvis dem brukar gälla kontokort. ärom som

individualiseradebetalkrañen inte registreras påbetydande, bl.a. eftersom

skuggkontonoch terminaler. Visserligen används ikonton på kortutan
eller avslöja manipulationer deCash-systemet för skyddaatt mot men

betalningsmottagareninte användaren betalar förstuppdateras när utan när
de digitala värdeenhetema.löser in

11.4 Betalningsinstrumenten

vilka regler skulle kunnabetydelsefull fråga vid kartläggningEn somen av
värdeenhetema bör betraktasbli tillämpliga hur de digitalapå äre-pengar

debetalningsinstrument. Ansessom
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endast ha bevisverkan rörande existensen rättighet, elleren0 av anses
de

"bära" rättighetenäven0

IT-användning har i allt högre grad kommit sikteDagens påatt ta
elektroniska för dokument, betalningsinstnnnent kom-ersättare etc. som
municeras via mellan bl.a. persondatorer. Databehandlingen under 1960-nät
och register fördes1970-talen avsåg däremot med stordatorer i slutnasom
miljöer. Rättsfrågoma området har huvudsakligenpå behandlats med

l973:28945utgångspunkt från sådana register; datalagen ocht.ex.se
reglerna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen TF allmänna handlingarsom
offentlighet. har begreppet handling deñnierats framställning i skriftI TF som
eller bild kan läsas, avlyssnas eller uppfattaspåupptagning sättsamt annatsom
endast med tekniskt hjälpmedel. Angående frågan handlingen enligtom
gällande skall sak, immateriellt eller mellantingnågot kanrätt ettses som en
följande noteras.

det utrednmgsförslag låg till förI grund införandet begreppetsom av
anfördes de reglerna bör sikte på konkret föremålupptagning att ta ettnya

infonnationen.45motsvarande handling, inte självapå Till följd svårig-en av
heterna finnai lT-miljön sådant konkret föremål fick begreppetatt ett
upptagning emellertid, enligt departementschefen, själva informations-avse

mediet.47innehållet, dvs. uppgift har fixeratsden på det tekniska Närsom
definitionen upptagning i kap.2 TF några år ändrades framträddeav senare

ytterligare förskjutning abstrakt Enligt lagrnotivensynsätt.mot etten
den fysiska databäraren pappersarket, boken för detpåavgränsar ett- -

självfallet vad handling i förhållande tillmesta sätt ärsom en en arman.
Motsvarande hållpunkter för avgränsning saknas i betydande omfattningen

ADB-upptagningarflsför Möjligheterna utifrån lagrade dataatt samman-
ställa olika förhand avseddapå eller icke avsedda uppgiftskonstellationer

45 Förändringar utgångspunkt fråni där register har uppfattats för-synsätt en som
åldrad har redan föranlett lagstiftning det gäller skyddet for personuppgifter; jfrnär

1997/98144 39.prop. s.
46 sou 1972:47 72.s.
47 Prop. 1973:33 75.
48 1975/762160Prop. jfr Seipel,90; ADB-upptagningars offentlighet, IRI-rapports.

mfl.1988:1 och SOU66 1992:110 107s.
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förgrunden. frågorlagstiftningsärenden harställdes alltså i I nyaomsenare
databehandling kan produceras påuppgiftskonstellationer som genom

föranlett delvispotentiella handlingar,lagrade data, s.k.grundval av
resonemang.svårtillgängliga

dokumentIT-baseradesnabb utveckling skettår harPå motensenare
elektroniska motsvarigheter tillsyfte skapadigital imed signatur att

definitioninfördespappersurkunder. tullagen år 1990undertecknade I en av
upptagning innehåll ochelektroniskt dokumentbegreppet varssom en

förfarandentekniskt Sammaverifieras med visstutställare kan ett
exekutionsområdet53skatte-52författningar ochförts i pådefinition har

pantbrevsregister54 haroch IT-utredningeni lagen 1994:448samt om
1996:40dokumenthantering SOUElektronisknyligen i betänkandet

hela förvaltningsområdet.dokument för Data-föreslagit definition aven
IT-anpassning bl.a. reglernastraffrättsutredningen, övervägt omavsom en

Informationi betänkandet ochkap. har också,urkimder i och 15 BrB,14
frågor SOUstraff- och processrättsligaInformationsTeknologinden nya -

dokumentdeñni-definition dokument.föreslagit Dessa1992:110, en av
skall hadvs. innehålletgrundläggandetioner baseras på synsätt, attsamma

verifieras.äktheten skall kunnaslutligt utställaren ochbestämts attav
Äkthetsprövningen kunna kontrollerasinnebär det skall textenattatt

objekt-utställare.från den framstår Dennaomanipulerat härrör somsom
för producerasedan längekategori inte harDatorer t.ex.använts attär ny.

antingenform. emellertidmeddelanden i elektronisk Det harprotokoll och
onödigt.elektroniskt ellermöjligheter signerasaknats tekniska ansettsatt

och detraditionella materialiseringarnaskillnad mellan deavgörandeEn
koppling mellanhärvid avsaknadeninstrument ettärtyperna avnya av

enda fysisk bärare kanföreställningsinnehåll ochdigitalt lagrat sessomen
därför uppfattatsskyddade exemplaret. hardet unika Det närmastsomsom

49 patient-i och §upptagning används § DLJämför dock hur begreppet 21 2tex.
Dataintrång bestående olovligen ha ändratijournallagen 1985:562. att en

journalhandlingenspotentiell handling ochupptagning naturligtvis intekan avse en
innehåll måste naturligtvis slutligt läkaren.ha bestämts av

50 ff.och 1990/9l:60bl.a. 1981/82:37 och 27 29 21Se samt prop. s.prop.
51 1990/91:KU11.1989/9040, bet. 1989/90:KU2 och bet.Prop.
52 1994/9593, 1994/95:SkU15 och rskr. 1994/95:158.bet.Ds 1994:80, prop.
53 ADB-stöd forpromemoria den decemberFinansdepartementets 1994, Nytt22

1994/95:LU27indrivningsverksamheten, Fi94/2903, 1994/95:168, bet. ochprop.
rskr. 1994/952305.

54 1993/94:Prop. 197.
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självklart digitala motsvarigheter till urktmder bär rättighet fåratt som en
centrala registreringar jfr motbokslösa konton.ersättas Dennaav -

bedömning har också 1992 lagts tillår grund för Datastraffrättsutredningens
genomgång skyddet för urkunder. Enligt gällande föreliggerrättav en
förfalskning någon obehörigen framställer exemplar urktmdett nyttom av en

mångfaldigar skuldebrev. bygger däremotIT på ständiga kopieringart.ex.-
och data kan inte omvandlas till läsbar form eller överföras via nät utan att
det signaler informationen mångfaldigas.mönster representerarav som

Frågan då vad bör gälla ochIT marknaden har tagitär närsom anses nu
och utformat digitala värdeenheter i praktiken fungerarnästa steg som som

bärare rättigheter överförs mellan betalare och betalnings-av som
skuldebrevslagen finnsI ingen definition skuldebrev ochmottagare. ettav

uttalande i motiven de, i ensidiga, till detatt stort sett, utgör yttreom
ñistående, penningbelopp55,skriftliga utfästelser erlägga ingenatt ger

ledning för bedömning de IT-baserade instrumenten.närmare Påen av
motsvarande inga legaldeñnitioner och sedlar isätt myntges av
regeringsformen eller Iösöre i GodtrL.av

förskrivningTermen i 1 SkbrL kan inte§ ha valts för utesluta ITatt -
baserad eftersom det vid skuldebrevslagens tillkomst inte farmstext en
tanke databehandlapå utfästelser rörande fordringar. Begreppet skrift-att
lig har i flera andra sammanhang tolkats så IT-baserade rutiner inne-att
fattas. harDet till och med hävdats skriftlig behövs i IT-miljönatt tennen

beteckning skriftligpå till skillnad från muntlig kommunikation/l1and-som
läggning55 i den digitalaAtt värdeenheten inte fullständigtexten är utan

kan jämföras med värdemärke, innehållnärmast medett vars anges
symboler och förkortningar och i övrigt uppfattas notoriskt, tordesom som
inte heller utesluta digital värdeenhet skuldebrev; jfratt etten ses som
utfommingen kuponger enligt 25 SkbrL. Beträffande§ de traditionellaav
skuldebrevens övriga beståndsdelar pappersarket och underskriften- -

instrumentens egenskaper ha uppfattats så självklara deyttresynes attsom
inte har behandlats Allmänt brukar den tolkningen,närmare. gängse när ett
krav på underskrift följer föreskrifter eller gälla, innebära attav armars anses
digitala signaturer och liknande IT-baserade inte innefattas. Någotersättare
undantagslöst krav på skuldebrev skall undertecknat finns dockatt ett vara

obligationer.inte; jfr trycktat.ex.

55 NJA 1936 15.s.
56 Se sou 1996:40 93
57 Walin, 18.aa, s.
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självklaraunderförstådda ochfrågan denDärmed återstår närmastom
fästsutfästelsen betala har medpappersark vilketkopplingen till på attett

skulde-digitala värdeenhetereller liknande, utesluterkolpulverbläck, som
skillnader mellan deföreligger avgörandemening. denna delbrev i lagens I

Visserligen har dede digitala värdeenhetema.traditionella skuldebreven och
utfonnats såe-penningsystemenadministrativa rutinerna förtekniska och att

funktioner pappersbaseratpraktiken fyllerivärdeenhetema ettsomsamma
de tradi-emellertid betydande olikheter mellanfinnsoriginalexemplar. Det
jfr del-elektroniska originalinnehållentionella originalexemplaren och de

bl.a. för grundläggandefår betydelse såbetänkandet avsnitt 2.4. Detta
skiljertradition. På motsvaranderättsliga funktioner besittning och sättsom

från och sedlarvärdeenhetema instrumentsig de digitala samtmyntsom
från lösöre.

Anskaffande digitala värdeenheter2.11.5 av

förbetalar han vanligtvisanskañär digitala värdeenheteranvändareNär en
standardavtalenbokpengar.dem traditionellt vis med kontanter ellerpå Av
den harutgivare och användare framgår endastför Cash mellan att ettsom
få Cash-kortutgivaren och medgesvanligt bankkonto hos rätten att ettsom
laddning sker ikan förvärva Vidarekopplat till kontot sägs atte-pengar.

utgivaren och det finns bestämmelserhar godkäntsterminaler omavsom
förobehörig laddning. Reglernaför kort, PIN-kod ochbl.a. ansvaret

från bankomatidentiska med vad gäller förladdning uttagär nära somnog
från kontot.betalningar med kreditkort och laddningsbeloppet draseller

traditionella transaktioner.Mitt uppdrag inte sådanaavser
för emellertid i andetag laddadevillkoren Cash följerAv attsamma

teoretiskabelopp värdeenhetema tillgängliga på kort.dvs. Frångörs- -
aktualiseras frågorutgångspunkter härvid bl.a. om

förvärvat digitalatidpunkt användaren skall ha denfrån vilken anseso
och den överförts till dennevärdeenheten måste haom

förvärdeenheten i stället för använda denanvändaren får lösa att0
i fallbetalning och vilka invändningar utgivaren så kan göra

gäller för den händelse innehavaren förvärvat värde-andra regler har0
enheten på kredit.

frågor.Från praktiska utgångspunkter uppkommer andra
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förlorat eller det har gåttanvändare har kortetgällerVad närnär en0
giltighetstiden föreller ochliggandesönder, blivit obehörigen använt

löpt utvärdeenheter harsåväl kort som
sin fordrananvändaren påFår ränta0

värde-förvärvat den digitalaanvändaren haBeträffande frågan när ansesom
för Cash-i villkorenha överlänmats,enheten och den måste angesom

tillgängligt kortet.beloppet vid laddning på E-endast görsattsystemet
värdeenhetenuppenbarligen utfonnade såemellertidpemiingsystemen attär

använda den ochför han skall kunnaöverförts till användarenmåste ha att
ellertransaktioner betalning medandradet svårt tänka sig änär att typer av

reglerasdet visa sig frågan behöverinlösen värdeenheter. Skulle attav
till tredjehärom. förhållandemellan kan de fritt avtala Inärmare parterna
för inne-författningsreglering. skyddetkrävs emellertid Frågan omman

andra tredjemansfrågor, dockutgivarens borgenärer ochhavaren, ärmot
värdeenheteneftersompraktiskt intresse den harknappast gett utsomav

värdeenheten hargäldenär i fordringsförhållandet.normalt också Först närär
frågorblir aktuella.för betalning dessaanvänts

i stället för användadet gäller lösa värdeenhetemaNär rätten attatt
villkoren Cash-avtalet kan meddem for betalningar framgår sägasatt uppav

kontohavaren återlänma kortet ochuppsägningstid 30 dagar, skallatten om
det finns laddathan, kortet lämnas, erhåller värde attatt när som genom

belopp det till kortet knutna kontot. Skulle det intemotsvarande in påsätts
användaren hañrmas sådan överenskommelse utgivaren,någon är om anses

betalapenningfordran, skyldig betala vid anfordran och har sårättatt atten
vill; SkbrL och avsnitt Villkoren för Cash bygger påhan 2.4.5 § attsnart se

kandärmed värdeenhetema återlämnas vid inlösen. Därmed dekortet och

inte, inom för eller mindre rutiner, missbrukas efter attramen mer anonyma
enligtinlösen skett. Utgivaren har vidare värdeenhetema behandlasom-

skuldebrev ellerreglerna för enkla eller löpande och inte har överlåtits

partsbyte skett invändningar grundar sig pågörarätt attarmars som-
rättsförhållande, inte har överenskomrnits.närparternas annat

Vid bokbetahiingar betalaren förfoga kreditutrymmekan såöver attett
det negativa saldot hans betalningsmottagarens kontopå konto ökar, medan
tillförs belopp. motsvarande kan kontoförande institutetPå detsättsamma
belasta konto och utfärda värdepapper belopp.på Detett ett samma
förefaller däremot konstruerat sidan ikläda sig kontobaseradåatt ena en
skuld, och å andra sidan förvärva denna svarande enkel fordran påmoten

fordringsförhållanden detinstitut; varför skapa tvåomväg runtsamma omen
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inte finns instrumentnågot enkla fordringar, förFör avsedda betalnings-
ändamål, gäller emellertid regler innehavaren värde-oavsettsamma om av
enheten förvärvat den på kredit eller erlägga vederlag föratt genastgenom
den. Mellan kan sådana avtal i princip slutas ñitt.parterna

Skulle istället regler för och sedlar eller för lösöremyntsamma som
gälla följer inte därav användaren skulle ha fordring ellernågonattanses

till ersättning från utgivaren.rättannan
Beträffande de nämnda praktiska fallen rörande förlorade ellermera

obehörigen använda kort och värdeenheter i villkoren för Cashsägs att
egendom53kortet bankens och kortet får användas endast denär att somav

har medgivits få kort kopplat till sitt konto eller någonrätten att ett av som
denne tillåter använda kortet. Samtidigt friskriver sig bankerna frånatt

för förluster laddade värden till följd kortinnehavarenatt tapparansvar av av
eller förloratpå besittningen kortet eller det användssättannat över att av

obehörig.någon villkoren framgår vidare indirekt identitets-Av elleratt
saldokontroller inte ske. alltsåParterna avtal uppnåattavses avser genom
motsvarande funktionalitet och sedlar eller innehavar-när myntsom
skuldebrev kommer ellerbort används obehöriga; jfr dock det krav påav
skälig aktsamhet gäller enligt 33 SkbrL, oberoende§ annatsom av om
avtalats.59 Bakom villkoret kortet bankens egendom ligger kortäratt att ett

missbrukas skall kunna förstöras, det i kortläsare.närt.ex. stoppassom en
liknande frågaEn inte berörs i villkoren vad skall gällaärsom som om

kortet går sönder eller något tekniskt fel medför användarenannat attom
mister de tekniska registreringama värdeenhetema. visserligenDet ärav
uppenbart den användare drabbas skall hållas skadeslös banken,att som av

hur hanteras de bevisfrågor därvid uppkommer använda-Kommermen som
i praktiken till dess giltighetstiden för kort värde-såvälatt väntaren som

enheter löpt så banken skyddas dubbelspenderingar Detta börut att mot
kunna lösas avtal, motsvarande vid förlustt.ex. sättgenom som av
checkar, där förekommerrutin i bankema innebär kunden fåratten som
betalt får skriva under förbindelse avseende förkommen värde-men en
handling. Följande exempel kan på sådan förbindelse. Sedan denges en

angivna värdehandlingen förkommit jag fått ersättning bankenovan men av
enligt förbinder jag mig handlingen skulle komma tillatt, rätta,ovan, om

58 visserligenDetta inte uttryckligen i FöreningsSparbankens villkorsägs ävenmen
återlämnasdär kortet skall till vidbanken uppsägning. NordbankensIattanges

villkor också uttryckligen kortet får överlåtas.intesägs att
59 vidareSe avsnitt och2.8 2.11.62.



Civilrättsliga frågor 471998:122SOU

banken förbanken och vid anfordranöverlämna den tillomedelbart ersätta
banken.----eller kan uppstå förall kostnad och skada uppståttden som

länge kortinnehavarenför inte heller något hurvillkoren CashI sägs om
giltighetstiden. Enligtefter utgångenlösa sina värdeenheter,kan av

tio anpassningarpreskriptionslagen preskriberas värdeenhet efter år. Deen
mellan utgivare ochbl.a. säkerhetsskäl kan ske avtalbehövs genomsom av

utgivare/inlösare och betalningsmottagare.betalare samt
grund sittanvändaren berättigad till påBeträñande frågan räntaär avom

FöreningsSparbankens och S-E-värdeenheter framgårinnehav avav
för laddat och detsammainte värdeBankens villkor utgårräntaatt synes

penning-Nordbankens användaren hamed Omsystem. anses enavses
räntelagendigitala värdeenhetema gällerfordran utgivaren depå av

föreskrivet seavtalat eller utfast eller särskilt1975:635, inte ärannatom
stycket inte förjñ SkbrL. Enligt första räntelagen utgår1 6 2 §§ ränta

värdeenheterförfallen till betalning. Beträffandetid innan värdeenheten är
förhand eftersom de skallförfallodag dock knappast bestämmas påkan

användas detñnnas tillgängliga vid och inom vissa kunnabehov närramar
från den dag infallerVid sådana förhållanden utgår ränta ensompassar.

har räkning eller påmånad efter det borgenären sättavsänt annatatt
angivandebestämt belopp, medframställt krav på betalning attav

jfrbetala skyldighet 4 räntelagen;underlåtenhet medför §att räntaatt utge
Regleringen innebär alltså inte utgår6 såvitt räntesatsen.§ räntaattavser

fristförrän inlösen har påkallats föreskriven har löpt.och

digitala2.ll.6 Betalningar med värdeenheter

skeVad skall och skall11. 6.1 prestationpresteras var

användare eller tjänst uppkommer bl.a. fråganskall betalaNär en en vara en
finnsvad han skall Varken i praxis eller doktrin någotprestera.om

denuttalande skulle skyldigborgenär Iatt emotatt ta e-pengar.om en vara
används grundas detta alltså avtal.mån e-pengar

sigvillkoren för säljföretag och inlösare, åtarEnligt Cash, mellan
för betalning samtliga ochföretaget kontantkortatt acceptera varorav

tjänster. och Nordbankens villkor tilläggs bl.a.FöreningsSparbankensI att
priser gäller kontant betalning,de skall till vid attaccepteras samma som

hinder alltså inte föreligger, enskiltlämna rabatt till kund någotmot att att
kort inte skall diskrimineras och säljföretaget sig likställaåtaratt att
kortbetalning med betalningssätt. villkor dock inteDessaannat tasynes
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sikte på säkerställa för enskilda fall betala med Iatt rätt atten e-pengar.
FöreningsSparbankens och S-E-Bankens avtalsvillkor mellan utgivare och
användare kortet kan användas för betalning och tjänstersägs att av varor

företaghos med kortterminal kortet och inteanvändarenaccepterar attsom
berättigad till skadestånd grund säljföretag inte kort.är att accepterarav

Eftersom betalare och betalningsmottagare normalt inte sluter avtal om
formen för kommande betalningar, torde betalaren beroende borge-vara av

samtycke för få betala med kan jämförasDetta mednärens att näre-pengar.
betalningsmottagare avvisar check eller kontokort vid tvekanetten en

rörande äkthet.t.ex.
Nuvarande förvillkor Cash mellan utgivare och användare innebär att

kortet vid köp skall läsas i för ändamålet avsedd säljtenninal, ochett av en
enligt villkoren mellan inlösare och säljställe får säljföretaget inte utan
bankens medgivande flytta teknisk utrustning till säljställe. Såvittett annat

platsen för betalning kommer själva transaktionen därmed attavser en
genomföras hos säljaren motsvarande vid överlämnandesätt myntsom av
och sedlar 48 köplagen; jfr 3 och SkbrL§ 4 och avsnitt den2.3. För
händelse skulle bedöma skuldebrev/fordringarenklaatte-pengar vara som
uppkommer dock den komplikationen gäldenären/utgivaren måste denun-att
tieras för sakrättsligt skydd skall inträda. lär knappast finnasDet någonatt

för inlösaren på säljstället. istället reglernaAnsesrepresentant om
innehavarskuldebrev eller saköverlåtelse tillämpliga fråganåterstårom vara
hur dessa skall kunna tillämpas digitala värdeenheter överförs vianär nät -
överföringen kan då ske i det oberoende värdeenhet,närmaste av var
borgenär och gäldenär befinner sig.

Samma situation uppkommer säljföretag initierar insamlingnär ett av
korttransaktioner. enlighet med villkoren för Cash överförsI de digitala
värdeenhetema via telenätet från företagets Cash-terminal till inlösande
banks informationssystem, varefter banken överför värdet dessa tillav
säljföretagets konto. Skulle bestämmelserna för skuldebrev som uppen-
barligen avsedda för den allmänna rörelsen tillämpliga skall värde-är anses
enheten lösas i gäldenärens, dvs. bankens añärslokal 4 SkbrL,§ iannars
borgenärens affärslokal 3 SkbrL.§ tillämpning köplagen ochEn 48 § 3-av

SkbrL4 blir härvid beroende av
huruvida reglerna enkla eller löpande skuldebrev eller0 om om
saköverlåtelse gälla för digitala värdeenheter,anses
vilken rättsfråga aktuell dröjsmål/risken för överföringen,är0 som
och

partsställningen obligationsrättsliga eller sakrättsliga frågor.0
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fråganRör tvist mellan betalare och betalningsmottagare eller mellanen
betalningsmottagare och inlösare kan de nämnda bestämmelserna i köplagen
och skuldebrevslagen kanske tillämpas analogt på oberoendee-pengar, av

reglerna enkla eller löpande skuldebrev skulle gälla.om Berörsom anses
däremot sakrättsliga frågor kan reglerna enkla skuldebrev bli svåra attom
tillämpa eftersom gäldenären normalt inte kan denuntieras på den aktuella
platsen, och köplagen gäller inte förhållande till tredjeparternas man.
Bedömningen dessa frågor torde kunna betydelse dels för huruvidaav
dröjsmål föreligga, dels för står risken för digitalanses vem som en
värdeenhet.

Användarens betalning till säljföretaget kan härvid beskrivas så att
värdeenhetema flyttas mellan elektroniska platser, från köparens elek-
troniska förvar till säljarens, och det fungerar på motsvarandeav e-pengar

vid inlösen. Liknande jämförelsersätt förekommer i anknytning till bok-
betalningar, används för tankenatt till fysisktermergenom transportsom av
pengar mellan de olika platser där betalningsförmedlare driver sina verk-
samheter jfr delbetänkandet 22 och 95 72. Det visserligensamt not ärs.
riktigt IT-rutinema inte innebäratt traditionella fysiska föremålatt trans-

det har från pedagogiskaporteras, utgångspunkter ofta lämpligtmen ansetts
i likhet med Betaltjänstutredningenatt beskriva transaktioner med bok-

medel mellan konton.transport Detta gäller i högrepengar som gradav ännu
för transaktioner med digitala värdeenheter eftersom det fysiska över-
lämnandet motsvarande elektroniskaersätts rutiner.av

En parallell situation framträder i kap.2 därTF rekvisiten förvarad och
inkommen betyder olika saker i traditionell miljö har sarnordnats medmen
avseende på ADB-upptagningar. De komplikationer detta fört med sig -
det har ifrågasätts inte alla handlingar kan nås via Internetom ärsom
allmänna hos myndighet har sådan uppkoppling har föranletten som en -
förslag till bestämmelser för de elektroniska förvar eller platser,nya
dvs. de logiska tillskapas förutrymmen myndigheten och direktsom ärsom
åtkomliga via fysiskt finnsnät utanför myndighetens lokaler. Avgörandemen

harsägs den slutliga bestämmanderätten uppgiftemaöovara vem som över
Resonemanget påminner vidare IT-utredningens överväganden rörandeom
inkommande handlingar enligt den processuella regleringen vid kommunika-

nät.51tion via

60 Se vidare sou 1997:39 31,508 ff. och 604s.
61 Se sou 1996:40 bl.a. 64.
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förgällatordereglerdeifrågasättaskanmotsvarandePå sätt somom
jfr vadviaöverförstillämpas på nät;kanoch sedlar sommynt e-pengar som

saköverlåtelse.avsnittdettaanförts i om

och inlösengodtrosförvärv2.11.6.2 Legitimation,

skall behövaintepraktikenibetalarenutformas såE-penningsystemen att
medbetalaförrutinerSådanabetalningsmottagaren. attidentifieras e-av

överlåtelselegitimation vidbestämmelsernamedförenliga avär ompengar
reglernamedochSkbrLstycketförstainnehavarskuldebrev 13 § om

värdeenhetdigitalförvärvatDenoch kontanter.lösöreöverlåtelse ensomav
stycketförstagällande 14 §fordringenhagod görarätt atti tro anses

VadGodtrL.2värdeenheten §tilläganderättrespektive haSkbrL som nu
besittningi sinhaft denvärdeenhetenöverlåtitdenförutsätter attsagts som

enklareglernaTillämpasförvärvaren.tillövergåttbesittningenoch omatt
förloratoch denbestämmelsersådana ettingadäremotskuldebrev finns som

betalningsmottagarevärdetill laddatha bättreskulle då änCash-kort rätt en
avsnitt 2.6.vidarei god setro

beträf-skuldebrev gälleroch enklalöpandemellanMotsvarande skillnad
värdeenhetlösainvändningarutgivarens attfande motgörarätt att en
rättsförhål-sittåberopandeunderbetalningsmottagare/säljföretagfrån av

skulleskuldebrevlöpandeförbestämmelsernaOmmed betalaren.lande
17åberopas §invändningarbeståendes.k.endasti principkantillämpas,

emellertidkanskuldebrev,enklaförreglernaTillämpasjfr §.SkbrL; l5
denbetalaren,invändningar närävenutgivaren mot nyagöra somsamma

kanomständighetmisstänka någonanledninghelt saknatborgenären att som
lösts inharredanvärdeenheteninvändning;föranleda attt.ex. aven

2.7.avsnittvidareSkbrL;betalaren 27 § se
godinlösenfråganockså iaktualiserassammanhang trodettaI enavom

åtgärden intepåkalladedengiltig,skallvärdeenhet även varsomomanses
innehavarskuldebrevbestämmelsernaTillämpasberättigad till beloppet. om

princip giltig,iinstrumentetinnehar äventill denbetalning omär somen
såtill instrumentetfordringen knutenoch attborgenär,denne inte ärrättvar
åter-värdeenhetenbetala endastskyldiggäldenären/utgivaren attär om

ReglernaSkbrL.stycketförstaoch 21första stycket §19 §lämnas om
giltiggod blirsker iinlösendäremotinnebärskuldebrev troenkla att som

påkalladedenöverlåtitshardessförinnanvärdeenheten somäven avom
avsnitt 2.8.vidareSkbrL;åtgärden 29 § se
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Skall istället de regler gäller för lösören eller kontanter tillämpas påsom
de digitala värdeenhetema blir berörda frågor inlösen irrelevantanu om
eftersom betalningsmottagaren förvärvar äganderätt till objektet inte en-
fordran. bortserJag då från vad kan följa avtal.som av

Regeln skydd för den kan åberopa skriftlig överlåtelseom ettsom en av
enkelt skuldebrev 30 SkbrL blir knappast§ aktuell i anknytning till e-

eftersom skriftliga överlåtelser inte torde förekomma, varken ipengar,
elektronisk eller pappersbaserad form. intresseAv däremot möjlig-är att
heterna har begränsats avtal till borgenären flytta risken föratt övergenom

den kräver betalning för enkelt skuldebrevatt inte behörig; 33ett §ärsom
SkbrL, 2 kap. 21 bankrörelselagen§ 1987:617.även sådan lättnadEn ise
legitimationsprövningen knuten till innehavarskuldebrevär kan alltsåettsom
inte avtal, reglerna för enkla skuldebrev skall tillämpas påges genom om
värdeenhetema. Därmed skulle skydd inte kunna för denavsett ges som

vid transaktionermottar Cash-systemetI upphävse-pengar zug um zug.
emellertid skillnaderna vid tillämpning reglerna för enkla respektiveen av
löpande skuldebrev avtal längeså skälig aktsamhet inte har åsido-genom

förekommerDet visserligen intesatts. några Standardavtal mellan betalare
och betahiingsmottagare enligt villkoren mellan utgivaren och använda-men

krävs identifiering PlN-kod endast vid laddning kort bankenren av -
inte för förlust laddat penningvärde kortets betalnings-svarar attav genom

funktion används obehörig. Dessutom kortet personligtatt ärav en anges
och f°ar användas endast den innehar det till kortet kopplade kontotav som
eller den han tillåter använda kortet.att

Villkoren alltså delvis regler för enkla fordringar, samtidigtutser som
de innebär den innehar det konto till vilketatt kortet knutet intesom ärsom
utgivaren skall kunna åberopa värdeenhetermot brukats obehörig.att av en

Till detta kommer, enligt avtalen mellan inlösare och säljställe, inlösarenatt
åtar sig samtliga korttransaktioner,ersätta säljarenatt följt de rutinerom

gäller enligt avtalet. denna legitimationsverkanAtt längresom änsynes
vad följer lag vid överlåtelse innehavarskuldebrev hart.ex.som ettav av
beaktats endast i de allmänna villkoren för den mellanaktör har handsom om
inlösen för S-E-Banken Euroline AB. harDär angivits säljföretaget fåratt

för förlusten företaget iaktta normal aktsamhet haransvara utan attom
ogiltigt, förfalskat eller obehörigtaccepterat Cash-kort. Avtalen föranvänt

Cash-systemet vilar alltså i denna del på två ben; dels åtagandeett ersättaatt
säljföretagen för inlösta värdeenheter rutinerna enligt avtalsvillkoren harom
följts, dels användaren inte kunna krävaatt ersättning för obehörigenavses
använda värdeenheter.
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detkaninlösen. DäremotbankemakanNaturligtvis omgarantera -
ifrågasättasskuldebrevenklagällandeenligtvärdeenhetema rätt ses som -

värde-innehavarengodtaundersökningvillkor,bankernas avatt utanom
tillmotivenEnligtSkbrL.med 33 §förenaskanborgenär,enheten rättsom

enkeltegenskaphandlingsskydddetkundebestämmelse avdenna som en
gälde-illusoniskt,blihuvudsakiborgenärenberedaskuldebrev omattavser

visade sigbetala tillprövninghade somnärmare envarutanrätt attnären
handlingen.inneha

borgenärer,överlåtarensSkyddet2.11.63 mot m.m.

förellerlösöreförskuldebrev, myntlöpandeförgällerreglerSkulle de som
överlåtelse iblirvärdeenheterdigitalatillämpliga påsedlaroch envaraanses

harvärdeenhetenförränborgenäreröverlåtarensgällandeprincip inte mot
2.9. DennaavsnittjfrGOdtrL;och 2 §SkbrLstycketförsta22 §traderats

Reglernaanvändas.hurmedväl att omprincip stämmer avsese-pengar
eller lösöreskuldebrevlöpandetraditionförersättning närdenuntiation som

anknyt-aktuella ibliknappastdäremottordebesittning,tredjeifinns mans
skuldebrevlöpandeförundantagetgällerdetsammaochtillning e-pengar

värdepappersinstitutellerbankhosförvaringförkvar etthar lämnats ensom
egendom,avseende lösHâstad, SakrättrespektiveSkbrLstycketandra22 §

2.1 l .2avsnittseutformasförrutinernaf.. På det666 sätt e-pengars.u.,
detill,kunna gåskallförfogandenhursvårt över omdet att e-pengarär se

tredjehosförvaras man.
med digi-betalningblirskuldebrevenklabestämmelsernaEnligt enom

förränborgenärer, över-överlâtarensgällandevärdeenheter intetala mot
31överlåtelsen §gäldenärenunderrättatharförvärvarenellerlåtaren om

e-penningsystempåtillämpningvidskulle, ett somSkbrL. Detta en
anspråkskyddasintebetalningsmottagaren mottill,ledaoff-linefimgerar att

intesåvidain,lösesvärdeenhetemaförränborgenärerbetalarensfrån
direktanslutnaIförfrämmandeinförsrutinersärskilda är e-pengar.som

kommunikationdenifrågasättasmotsvarandedet påkan somsätt omsystern
ellerinvidtillknutendubbelspenderingartill skydd ärsker on-line mot

uppfyllt.kan blidenuntiationkravutfomiad så ettattarmars
avtal. Somtredjedisponerainte rättkan överParterna genommans

förskyddskapatCash-avtaleniemellertid ettbankemaframgått har
värdeenheter,förinlösendem mottagnasäljföretagen att garanteragenom

62 Walin, 220.a.a., s.
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eñerVid utmätning,för hanteringen.de följer villkoren attt.ex. enom
utgivaren alltsåden lösts in, kanvärdeenheten har innananvänts ommen -

skyldig betalafordringar tillämpliga blireglerna för enkla skulle attanses -
praktiken knytsoch användarens borgenär.både till säljföretaget I

ochtill värdeenheternaemellertid eller mindrehanteringen anonymtmer
nuvarande begränsadeMedinlösen ske relativt regelbundet.kan antas

troligtmed det intebelopp tidsrymder för transaktioneroch attäre-pengar
tredjemansfrågor blir vanliga.sådana

konsumenträttsliga frågorUtredningenskäl har anförtsDe av omsom
överlåtelse värdepapper setill avtalsprincip vidövermot att aven

förRutinemaför digitala värdeenheter.avsnitt 2.9.2 gälla också e-synes
och skulle avtals-för dessa instrumentdesammaär typer ensom avpengar

utredningsförslaget, torde skyddetefter förebildprincip införas, motav
skyddetvid punktbetalarens borgenärer komma inträda änatt en annan

dubbelöverlåtelser.godtrosförvärv och skydd videnligt reglernat.ex. om

Andra rättsfigurer1 6.4

till gäller förHittills framställningen i huvudsak begränsats reglerhar som
användareoch sedlar.enkla löpande fordringar, lösöre, och Näroch mynt en

värdeenheter till säljföretag kan e-penningsystemetsbetalar med digitala ett
utforrrming emellertid föra tanken också till andra rättsfigurer.

förklara hur säljföretag vidExempelvis skulle gäldenärsbyte kunna ett
anspråk finansiellt institutbetalning med kan på ett annatette-pengaren

utgångspunkt inom fordringsrättendet till vilket betalaren ansluten. Enän är
f°ar någondock gäldenären inte samtycke från borgenären sättaär utanatt

ochfråga betalareni sitt ställe. kan knappast komma iDet attannan
fråga i anbud ochbetalningsmottagaren skulle sådan närta svar, e-upp en

praktikenbetalning. villkoren för Cash har detta igodtas för Ipengar en
vilket betahiingsmottagarenlösts det finansiella institut till ärattgenom

ansluten åtagit sig samtliga inlösta korttransaktioner,har ersättaatt om
gälde-rutiner har följts. Något uttryckligt samtycke tillöverenskomna
skullenärsbyte torde inte kunna läsas standardavtalen. Möjligenut ur

gäldenärsbyte, med hänsyn till den beskrivna bakgrunden, kurma ses som en
sedvänja fårså självklar del i det vanliga handlingsmönstret sådanatt en

avtalsinnehåll mellan godtar l §andrautgöra parteranses som e-pengar,
frånstycket Skulle detta inte fallet aktualiseras de undantagAvtL. vara

i doktrinen; nämligenkravet samtyckepå nämns attsom
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borgenären i viss till gäldenärsbytet,mån har medverkat eller0
särskilda garantier för borgenärens intressen inte skall åsido-att0 ges
sättas.

exempel fallSom på där borgenären medverkat brukar nämnas, att en
hyresgäst överlåter sin hyresrätt med samtycke dvs.hyresvärden,som av
borgenären, för tiden efter överlåtelsen befrias från de skyldigheter som
hyresavtalet innebär för honom kap. jordabalken. Beträffande fall12 38 §
där särskilda garantier Rodhe Obligationsrätt, 717nämner attges s.
borgenärens samtycke inte behövs, aktiebolag medi sambandnär ett en
fusion bolags skulder eller då försäkringsbolagövertar ett övertarannat ett

försäkringsbolags bestånd försäkringar. det första falletIett annat av
utfärdas kallelse borgenäremapå och säkerhet ställas till förmån för

borgenärer bestrider, medan borgenäremas intressen falleti detsom senare
tillvara Finansinspektionens tillstånd krävs. Mitt förslag tilltas attgenom

näringsrättslig reglering för torde motsvarande garantier och dene-pengar ge
i fall i tillnågon mån ha medverkattar emot vart attsom e-pengar synes

gäldenärsbyte kommer till stånd. utgångspunkt från dessa regler dockEn ger
inte de rättsfrågorpå användningen i förövrigt medsvar som av e-pengar
sig; frågor betalning skall ha skett invändningarochnärt.ex. om anses om

det slag i 27-29 SkbrL kan säljföretaget.nämns göras motav som
Transaktioner med skulle också i någon kunna förklarasmån såe-pengar
de finansiella instituten i egenskap företrädare för betalare ochatt agerar av

betalningsmottagare. Reglerna fullmakt dock, liksom gäldenärsbyte,om ger
inte mycket vägledning invändningarangående och tidpunktenrätten göraatt
för betalning i skilda avseenden skall fullbordad. kanDetnär en anses
dessutom ifrågasättas fullmaktinstitutet låter sig förenas med denom
anonymitet och omedelbara avveckling e-penningsystemensom avses
erbjuda. Värdeenheterna finns, i off-linesystem Cash, inte under desom
finansiella institutens kontroll förrän vid inlösen. Rutinema för skuggkonton

inte utformade vid individualiserade konton där det kontrollerasär som vem
genomför transaktion och han behörig. Infonnationsutbytetatt ärsom en

beträffande digitala värdeenheter hanteras on-line brukar ocksåsom vara
begränsat till vad behövs för skydda dubbelspenderingar ochatt motsom
liknande, medan institutet fullmakt torde utgå från identifieringen av
berörda aktörer.

tillämpningEn reglerna kan också Mednovation övervägas.av om
novation förpliktelse har upphört och helt Näratt ersattsmenas en av en ny.
ändringarna gäldenärens förpliktelser mindre ingripande, detbrukarärav
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form,förändradförpliktelsen består iden ursprungligahävdas att men
gamla för-karaktäriserar saken så denhändamedan det kan attatt man
större.53uppkommit ändringarna Iochpliktelsen upphörthar ärnären ny

upplåtelse tillvadjordabalken har frågankap. och 87 7 ärom som en ny
lagregleratsexisterande avtaloch tillägg i redanskillnad från ändringar ett

oklart hurfast egendom.rättigheter upplåtna i Detmed avseende på vissa är
Transaktionervid betalning medskall drasmotsvarande gräns e-pengar.en

sig andra ändringarinte föra medmed digitala värdeenheter avsynes
medSkulle betalningarförpliktelsen blir borgenär.än att part e-en annan

uppkommitförpliktelse harinnebära heltallt atttrots en nypengar anses
medför fördelenoch inlösare detta denmellan betalningsmottagare sett-

enligtfungera invändningar 27-utifrån e-penningsystemenhur attavses -
betalningsmottagaren. övrigtSkbrL inte kan I29 göras mot synes

berörda rättsfrågor.institutet novation inte påge svar
skulle kanske också kunnadigital värdeenhetEn anvisningses ensom

säljföretaget, företeoch överför till haranvändaren ställer attut somsom
skullebetalning/inlösen. Samtidigtvärdeenheten för gäldenären och kräva

säljföretaget.betalningsutfastelse utfárdaren tillanvisningen utgöra aven
anvisningen blir institutet huvud-Om finansiella institutetdet accepterar

jfrutfardaren blir regressansvarig;gäldenär primäransvarig medanoch
skulleCash-villkoren lösa värdeenhetema. Om dettaåtagandet i att

dragen54 inlösaren blir dennevärdeenheten påuppfattas så att var
därmed postväxel, intehuvudgäldenär och instrumentet liknar utgörsomen

kon-skuldebrev, utställt banken för betalning i deanvisning utan egnaav
toren.65 ochñnns dock inga rutiner för påskrift värdeenheter iDet av

detpraktiken det inte användaren utfärdar värdeenhetenär utansom
finansiella institut det förekommer inte någotutsom ger e-pengarna;

förhål-naturligen skulle kunna uppfattas värdeenheten iså attmoment som
slags blankettlandet mellan utgivare och användare endast vore en som

tillskapar anvisning betalning tillfyller i och därmed vidanvändaren en
förenasäljföretaget. Anvisningar inte heller enkla med betalningarär att som

genomföras snabbt och eller mindre betalareEnanonymt. somavses mer

63 Rodhe, Obligationsrätt, 640.s.
64 Anvisningen betala eller lämna egendom.dras den att utsom uppmanas
65 någon i mening. vissa fall denJfr resechecken inte check checklagens I ärärsom

förekommerformulerad anvisning, i andra skuldebrev. Detett attsom somen
så handlingenformuleringen suddig det inte klart kan utläsas vilken egenskapär att

någothar, i praktiken inte har hindrat handlingens användbarhet Rodhe,som
Anvisningar och kreditkort, 10.
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ställer anvisning blir inte därigenom fri från sin skuld säljställetut moten
först transaktionen har genomförts. kanDetta jämförasnär medutan

beskrivningen i Cash-villkoren mellan utgivare och användare, betalarenatt
knapptryckning bekräftar penningvärde överförs från Cash-attgenom en

kortet och betalning utförs. härvidDet knappast realistiskt hållaatt är att
hur awecklingen skall ske och därmed flytta fram tiden föröppet när

betalning skall ha skett. Institutet anvisning dessutom iär vagtanses
konturerna och knappast de rättsfrågor kan uppkomma vidger svar som
betalningar med e-pengar.

Reglerna i vaxellagen torde inte heller direkt tillämpliga digitalapåvara
värdeenheter; bl.a. saknas underskrift utställaren 75 växellagen.§ Enav
analog tillämpning kan också ifrågasättas bl.a. eftersom reglerna om
återgångskrav utställaren, växelbetalaren inte betalar inommot t.ex. om
förfallotiden, inte för Resultatet skulle vidare bli attpassar e-pengar.
betalaren för det finansiella institutets solvens, till skillnad frånsvarar
rättsverkningama vid tillämpning skuldebrevslagen 9 SkbrL.§t.ex. en av

Beträffande och sedlar har konstaterats de bådemynt utgöratt
betalningsinstmment och lagliga betalningsmedel innehavarensamt att

varken har någon fordran utgivarenpå eller någon till inlösen.rättnumera
Vidare har uttalats, bestämmelserna lösöre inte gäller jfr avsnittatt om
2.2.1. Betalningar med och sedlar därmedmynt institututgöra ettsynes av

slag. har dock inteJag kunnat firma några uttalanden i lagmotiv ellereget
doktrin där det framgår vilka regler gäller, bortsett från vad följersom som

de lagliga betalningsmedel. analogisk tillämpningEnatt är skulde-av av
brevslagen på fordringar framstår inte naturlig och vissa s.k.änannat som
bestående invändningar enligt SkbrL17 § de råntvång och dödadom-
handling mindre väl på kontanter. På kan ifråga-sättsynes passa samma-

betalningar med skallsättas institut för sig.utgöra ettom e-pengar anses

transaktioner1 6.5 Automatiska och avtalsrättsliga frågorvissa

När Cash-kort används för betalningar i torde betalaren endast haautomater
kontakt med dator. Detsamma torde oña gällamotpartens när e-pengar
används via Förutsätter samtycke till betalningarnät. med digitalaett
värdeenheter och andra avtalsgrundande ställningstagandemoment ett

direkt mänsklig viljeförklaringutgörsom en
frågaDenna inte Vid s.k. Electronic Data Interchangeär EDI; någonny.

svensk finns inte avtal olika slag slutas heltterm automatiskt, utanavses av
någon mänsklig inblandning. de fallFör där inte i förväg harparterna
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överenskommit hur avtal skall slutas med fråganEDI har uppkommitom om
gällande förutsätter sådan samvilja bara kan uppkommarätt nären som
fysiska del varandras viljeförklaringar. Skulle det såtar attpersoner av vara
avtal kan slutas med datorer direkt mänsklig inblandning aktualiserasutan
istället frågan hur sådana rutiner inordnas i regelsystemet. Olika alterna-om
tiv har idiskuterats doktrinen. Enligt skulle det avtalsgrundandesynsättett

falla tillbaka hypotetisk viljapå hos den förmomentet parten som svarar
helt automatisk rutin. Enligt skulle informations-ett synsättannat etten

kunna slags tredje varvid bestämmelserna full-system ettses som man, om
makt skulle kunna tillämpas analogiskt. Slutligen har objektiverat synsättett

fram.56förts

Själva lagtexten utesluter inte automatiska rutiner enligt 1 § AvtL-
kommer avtal till stånd anbud och iFörstöverensstämmer.genom svar som
lagmotiven den påbyggnaden avtal sluts utbytegörs att genom av

viljeförklaringar.samstämmiga harFrågan behandlats IT-utredningenav
fann delvis förändrat inom avtalsrätten ofrånkomligatt ett synsätt ärsom en

följd de IT-rutinema då det varken ekonomiskt eller praktisktärav nya
försvarbart söka framtvinga imitation traditionella handelsmönsteratt en av

det- åsidosätta andra skyddsintressen blir möjligt införanär utan att att-
följande.67effektivare och säkrare rutiner. Härvid anfördes i huvudsak

Användningen så förklaringarEDI automatiskt regel-att ärav genereras
mässigt begränsad till transaktioner vanligt förekommande. Enär mot-som
svarighet i traditionell miljö ingåsde s.k. massavtalen, iutgör storsom

i det dagligamängd livet. Typiskt för denna avtal upprepningenärgrupp av
enkelt såsom enkla inköp till små belopp i butik ellermönsterettav en

bussfard kontant betalning. Massavtal kräver särregler och uttunnademot
former för avtalsslut eller avtalsslut faktiskt handlande godtas.att genom
Fråga situationer där de praktiska behoven har framtvingat avtals-är om
verkningar, viljeförklaring i traditionell mening inte längre före-atttrots en
ligger. tillräckligt rymlig för tillåta sådanLagtexten fortsattär att en
objektivering avtalsrätten, samtidigt frånoch civilrätten i övrigtav som nya
awikande rättsliga konstruktioner kan undvikas.

IT-områdetDen osäkerhet kan framträda rörande vissa detalj-som
Ännufrågor föranleda någonbör inte särreglering inom avtalsrätten. mindre

någonbör det införas detaljreglering för rutiner baserade handels-nya
omfattandeDe regler skulle bli följden sådant tillväga-mönster. ettsom av

gångssätt skulle grund den intensiva utvecklingen inom områdetav- -
med all intesäkerhet den stabilitet och varaktighet bör kännetecknasom

civilrätten.den centrala

66 Se vidare SOU 1996:40 120.
67 Se vidare Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, varifrån1993, IT-utredningens

härrör.synsätt
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transaktioner mellandigitala värdeenheter och2.11.7 Inlösen av
betalningarför förmedlinginstitut av

de skulle kunnarättsregler och de konsekvenserolikaMin genomgång av
kan belysaoch betalningsmottagaremed sig för användareföra även

deminlösande Vissa regler,säljföretag och institut.förhållandet mellan t.ex.
anpassade för ledetborgenärsbyte, dockanvisning och är meraom

frågor uppkommer iinlösande institut. Vidare kan desäljföretag som-
eller administrativa risker,led ofta samband med tekniskadetta haantas som

kansäljtenninal med lagrade värdeenheterinte behandlas i Cash-avtalen. En
inte uteslutas värdeenhetersönder eller bli stulen och det kan attt.ex.

överföring förmed åsknedslag, vid viabort, i sambandkommer nätettt.ex.
informationssystem, innaneller vid behandlingen i inlösarensinlösen

säljföretagets konto.betalkrañen har bokförts på
inlösare och säljföretag inlösarenCash-avtalen mellanVillkoret i attom
till följd inlösen korttransaktioner,för förlust uppkommit av avansvarar som

till last, inte sikte påförsummelse kan läggas inlösaren ta nusynesom
inlösen sker med vissaCash-systemet förutsätternämnda fall. Eftersom att

uppgiñema det möjligt spåramellanrum och på skuggkontonkortare gör att
förhållandenatill vilken terminal betalning har skett kommer de rätta atten

tiden dessförinnan och förklarläggas inom veckor.kunna några För mera
i praktiken komplicerad. Säljföretaget kanblir frågansystem meraanonyma

i fomi värdeenheter. Transfererbaraha tagit betydande beloppemot av
Mondex53, användareför sådan därtyp t.ex.system ene-pengar av en som

användaretill och med skall kunna föra vårdeenhet tillöver en arman somen
inte förekomma och betahringsmottagarnaspenderar den dockpå nytt, synes

torde näringsidkare anslutna till finansiella institutregelmässigt ärsomvara
mellanhavanden vidinte bara för hanteringen börPartemase-pengar.av

genom fall nuvarandeförhållanden lösas avtal, i påsådana kunna vart
utvecklingen e-penningsystemen.preliminära stadium i av

betalningar mellan de finansiellahar inte heller, det gällerJag när
funnit skäl förinstituten för förmedla transaktioner, någon närmareatt

finansiella instituten använda förgenomlysning. De systemsynes samma
vid vanliga bokbetalningar. Bakom dessa rutiner ligger detclearing attsom

för de finansiella instituten avveckla sina mellan-enkelt och billigtär att
medan transaktioner mellan sådana institut och deras kunderhavanden är

kostsamma och tidskrävande. strukturell synpunkt det därför viktigt,Från är

58 delbetänkandet avsnitt, avsnitt och bilagaSe 3.1.3



frågorCivilrättsliga 591998:122SOU

betalarenvärdeenhetema i denna normalt hanteras så attatt typ systemav
spenderar sina elektroniskt medan betahiingsmottagarenvärdeenheter

utgivaren värde-vänder sig sitt finansiella institut och intemot mot av
enheten; jfr dock avsnitt såvitt frågan kunna växla till3.2.2.5 attavser om
kontanter.

2.11.8 Preskription, dödningochränta

Enligt preskriptionslagen preskriberas värdeenhet efter tio förkort-år. Deen
denna tid kan behövas bl.a. säkerhetsskäl kan åstad-ningar av som av

avtal mellan utgivare och betalare respektive utgivare/in-kommas genom
betalningsmottagare; jfrlösare och dock 12 § preskriptionslagen.

Cash-avtalen och säljställemellan inlösare berörs inte fråganI räntaom
formskall utgå till betalningsmottagaren på utelöpande fordringar i av

värdeenheter. Istället ñnns villkor säljföretagen skall betala service-attom
avgifter till inlösaren. Räntelagen 1975:635 gäller häräven om
säljföretagets anspråk inlösaren bedöma penningfordranärmot att som en
och framgått avsnitt 2.1l.5 torde denna reglering innebära attsom av
innehavaren värdeenheten inte får eftersom innaninlösen skeräntaav avses
föreskriven frist har löpt.

dödande förkommen handling förLagen gäller bl.a. löpandeom av
skuldebrev och andra handlingar vilkas företeende villkor förutgör rätt att
kräva betalning. bedömsOm sådana handlingar blir lagenutgörae-pengar
alltså tillämplig på digitala värdeenheter. sådan tillämpning kanEnäven
emellertid ifrågasättas med tillhänsyn de kontantlilmande rutinerna; jfr
undantaget för banksedlar avsnittse 2.10 och 3.2.2.5.

2.12 Min bedömning

2.12.l E-pengar rättsfiguren ny

Enligt direktiven skall jag analysera rättsliga och därefterstatuse-pengars
kartlägga vilka civilrättsliga bestämmelser tillämpliga påärsom e-pengar.

min genomgång här och i delbetänkandet framgårAv vi fungeran-att ettsom
de e-penningsystem endast har det s.k. Cash-systemet. E-penningsystemen
kan finansiella produkter kan delvis olika uppbyggnad. Attses som som ges
ha Cash-systemet enda utgångspunkt vid bedömning försystemensom en av
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tillräckligabli missvisande. finns interättsliga kan Det ännunature-pengars
huvudsakkommer ierfarenheter för avgöra systemen attatt ges enom

utvecklingen kommerlikartad utfomming. således oklart vilkenDet vägär
viss rättsñgur kanVid sådana förhållanden kan det ifrågasättasatt ta. om en

tillämpliga för digitalabör den enda allaeller pekas typerut avens som
för de anpassningar denvärdeenheter, särskilt behövsutrymme somsom

framtida utvecklingen kan komma kräva.att
skiljerfinns emellertid vissa hållpunkterDet som e-pengargemensamma

eller mindre grad hanterasfrån bokpengar. de iFrämst störreatt - -
från den innehar instrumentet kanmed utgångspunktanonymt, att som

identifieras transaktionenanvända det för betalningar och attutan att utan
vidanknytning till individ det skerregistreras med sätt som enen

kontokort.bokbetalning, medt.ex.
min digitala värdeenhetema beskrivasEnligt mening kan de som en

finnssärskild egendom liknar löpande fordringar. Samtidigtlöstyp av som
bakgrundemellertid likheter med kontanter och lösöre. denna slåAtt mot

fast dessa regelverk alltid skall tillämpas allapå typeratt ett av av e-pengar
inte tillrådligt. där betalningsmottagaren endast kanvissaIär systern

värdeenheten för inlösen single-loopsystem, blir likhetenanvända med
skuldebrev till anvisning,slående. Tanken kan också rätts-en om
förhållandet endast utifrån betalningsmottagarens perspektiv. Andrastuderas

betalningarliknar och sedlar; Mondex där kan skesystem mynt t.ex.mera
från till användare därifrån tillexempelvis användare och etten en annan

säljföretag i sin använder värdeenheten för betalning multi-tursom en
loopsystem. Med utgångspunkt från innehavet objektetatt somav ses

och vid betalningavgörande värdeenheten måste överlämnasatt en
förefaller för sakerockså de regler gäller lösasom passa.

inledningsvis reglerna enklaMin gjorda genomgång visar däremot att om
fordringar inte kan tillämpas på e-penningsystem. Alltför omfattande avsteg

lagstiñxiing jfravtal i viss mån också 33 SkbrL,§genom genommen
skulle bli nödvändiga.då

Sammanfattningsvis kan konstateras det svårt finna endaär attatt en
omfattarättslig ñgur skulle alla digitala värdeenheter. Vidtypersom av en

framträder från såväl ford-analys egenskaper kan härledas löpandesom
ringar rättsligakontanter. analys de digitala värdeenhetemasEnsom av
karaktär för klarlägga skuldebrevslagen ellersöka gällandeatt rätt, t.ex.om
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riskeraskullesådana instrumenttillämpas pågenomgående kanGodtrL, att
begreppsjurisprudens59få tydliga drag av

lagstiftning2.12.2 Behov av

för sådanaföreligga bör reglernaskalllagstiftningbehovOm mass-ansesav
skallSamtidigtoch klara.fråga enkladet härtransaktioner är varaomsom

långtmina direktiv såreglering enligttill civilrättsligförslageventuella som
direk-befintlig reglering. Iiregler ochfrån gällandemöjligt utgå passa

nödvändigt särreglerabedömsjag, detvidaretiven uttalas attatt e-om
civilrättsliga grundsatser.från vedertagnaavseende, skall utgåi någotpengar

bli tillämp-reglerdet gäller böre-penningsystemvilketOavsett samma
utifrån debör sökassärdrag. Lösningarliga träffa vissaoch gemensamma

skallbetalningarnadvs.e-penningsystemenförutsättningar attavses ge,som
enkla ochmotsvarandeoch billigt medsnabbt, enkeltgenomföraskunna

betalningar med kontanter.vidlättillgängliga rutiner som
alltinnehavarskuldebrev ireglernatidigareSom jag nämnt omsynes
tillhänsynMedpraktiska hanteringendenväsentligt e-pengar.avpassa

intedet emellertidrättsliga kaniotydligheter rätt attnatur varae-pengars
för innehavar-skuldebrevslagens reglerbestämmelseföra in attt.ex. omen

med deinte hellertillämpas påskuldebrev skall Dete-pengar. synes -
värdeenheteroch digitalafysiska föremålfinns mellanskillnader som -

mening.skuldebrev i lagens Dessavärdeenhetemakunna hävdas är ettatt
objekt.tid och för helt andraheltskrivna iregler är en annan

sådantutfonnadeavtalsvillkorenOftast torde sätt rätts-attettvara
i huvudsakanalogt.fordringar kan tillämpas Deför löpandeprincipema ger
uppkommatvist i praktiken kan tänkasdelarresultat och i deär,rätt som en

medvid betalningarvad gäller såvälförenliga medrörande some-pengar,
tillämpning harsaker. analogöverlåtelse lösa Envidkontanter avsom

förmindre välvisar sigregeldessutom den fördelen att e-passasomen
igenområntvång bryterden s.k.tolkningsvis kan konigeras; attt.ex.pengar

löpande skuldebrev.tillgo.dtroende förvärvares rätt etten
värdeenhetema,digitaladeförutsättning för dettaEn är attresonemang

rättigheter,jämställs med bärareregeltillämpningen, ellervid avses som
vidrättsverkningarmotsvarandevilka och överlämnas medinnehas som

e-penning-dettatraditionella instrument. Det påanvändningen sättärav
utveckling dessa rutineroch sundfungerasystemen somavenavses -

69 avsnittJfr 2.1 1.4.
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marknadens aktörer praktiska och kostnadseffektiva bör stödjasser som -
rättsordningen.av
Enligt min bedömning bör det för närvarande inte införas särskilda civil-

rättsliga regler för efter förebild i skuldebrevslagens reglere-pengar om
löpande skuldebrev eller i regler saköverlåtelse. problemDe förrörsom som
närvarande föreligger bedöms väl kunna lösas inom för dessa regler.ramen

analog tillämpningEn gällande i detta skede föredra ochrätt är attav ger
möjligheter till anpassningar utifrån de enskilda e-penningsystemens
uppbyggnad. Erforderliga anpassningar och förtydliganden kan dessutom i
många fall ske avtal; mellan utgivare och användare mellanocht.ex.genom
säljföretag och inlösare.

dettaMot ställningstagande skulle kunna åberopas e-penning-att
otydliga rättsliga karaktär inte kan godtas i förhållandesystemens till konsu-

I delbetänkandet har redan föreslagits viss näringsrättsligmenter. reglering
konsumenten visst skydd. Som framgår kapiteläven jag3som ger tarav

också denna fråga och föreslår civilrättsliga skyddsregler för konsumen-upp
Därutöver har, såvitt jag har kunnat finna, inga avgörandeter. problem fram-
på området.trätt

Som ytterligare för inte föreslåett argument att ett mera samman-
hängande civilrättsligt regelsystem för vill jag slutligen peka påe-pengar
nödvändigheten samlad betalningssystemen kontanter,översynav en av -
bokbetalningar och I denna där endastöversyn utgöre-pengar. e-pengar en
mycket liten del det samlade betalningssystemet bör det tillskapasav
enhetliga och internationellt gångbara civilrättsliga regler.
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forskyddetSärskilt3 om

konsumenter

på finansiellaför konsumentskydd det3.1 Arbetet
området

såvälfinansiella området har prioriteratskonsumentskydd detpåFrågor om
reformerradoch under år harinternationellt i Sverige, senare ensom

exempel kanställning. Somgenomförts för stärka konsumenternasatt
skuldsanerings-konsumentkreditlagen 1992:830,införandetnämnas av

konsumentförhål-avtalsvillkor ilagen 1994:1512lagen 1994:334, om
Åtgärder har också vidtagitslanden och marknadsföringslagen 1995:450.

och för skydda fallisse-inom banksektornför öka konkurrensen att motatt
reglerna ändring i bankrörelselagenkedjeeffekter;och omommang se

kundmedelskontonförskottsmedel och betalningförvaltning räntaavav
insättningsgaranti.lagen 1995:1571föreskrifterna isamt om

elektroniska betaltjänster har uppmärk-konsumentskydd vidFrågor om
bl.a.lagt fram förslag förBetaltjänstutredningen, attsammats somav

kontokort klmd. Tillklargöra ansvarsfördelningen mellan utgivare ochav
regleringdelbetänkandet till näringsrättsligdetta kommer mitt förslag i en

civilrättsligahar betydelse för behovetför förslag ävenett avsome-pengar,
näringsrättsligt skyddeftersom väl fungerandekonsumentskyddsregler ett

jfr delbetän-civilrättslig reglering och vicebegränsar behovet versa;av
kandet avsnitt 4.4.6.

genomfördesalltjämt hög. Under höstenAktiviteten området 1997på är
observa-IT-rättsligaIT-kommissionensinitiativ lnrikesdepartementet,av

i infonnationssam-toriurn hearing konsumenträttigheteroch Swebizz en om
överblick vilka rättsliga och andra frågorhället. Syftet bl.a. överattvar en

för kunna upprätthålla braviktiga undersöka närmare ettär att attsom
detfrån hearingen utkom i januari 1998konsumentskydd. IT-En rapport

elek-2/97. Vidare har arbetsgrupprättsliga observatoriets rapport en om
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tronisk handel under ledning Kommunikationsdepartementet inlett sittav
arbete under 1998 och det finns fördirektiv utredning konsument-nu en om
rättigheter i IT-samhället dir. 1998:64.

flera internationella fora,I OECD och har arbeteEU, FN, ocksåt.ex.
bedrivits eller bedrivs rörande konsumentrelaterade frågor. Härvid kan bl.a.

EU-direktiven 97/7/EG den maj20 1997 konsumentskyddnämnas av om
vid distansavtal och 97/5/EG den 27 januari 1997 gränsöverskridandeav om
betalningar kommissionens rekommendation 97/489/EG den 30samt av
juli 1997 transaktioner med hjälp elektroniska betalningsmedel medom av
tonvikt på förhållandet mellan utgivare och innehavare. Vidare arbetepågår
inom för det nordiska samarbetet.ramen

3.2 E-pengar

Behovet skydd för konsumenter betalningarvid med kanav e-pengar vara
förutsesvårt innan användningen har sådan spridningnåttatt av e-pengar

och stadga det visat sig på vilka punkter risker framträder. Detaljer vidatt
hanteringen kan bli avgörande samtidigt konsumentens ställning vid fel,som
misstag eller obehöriga förfaranden till betydande del blir beroende deav
finansiella institutens praxis vid reklamationer. Vissa situationer där åtgärder
för skydda konsumenten f°ar särskild betydelse kan dock bl.a.pekasatt ut,
utifrån erfarenheter från andra betaltjänster.

tekniskaOm och administrativa säkerhetsåtgärder inte tillräckligtger
skydd för konsumenterna kan lagstiñning behövas. Avgörande härvid inteär
bara får bära viss risk också harutanvem som anses en vem som
bevisbördan fel,för missbruk de nordiskaI länderna endastdetetc. är
Danmark infört civilrättslig skyddsreglering omfattarsom en som e-pengar;
betalingskortloven lovbekendtgørelse från den811 12 september 1994.nr.

svenska regleringenDen i 34 konsumentkreditlagen§ 1992:830 är
kontokort7°tillämplig endast det fråga finnsDet visserligennär är ett ettom

svenskt förslag till bl.a. civilrättslig reglering betaltjänster SOU 1995:69av
från förslaget endast gäller förhållandet mellan den erbjuditmen som som-

sig utföra betaltjänst och användaren tjänsten för-undantasatt en av -
betalda kort kap.2 2 förslaget till§ lag betaltjänster. Nätpengar nämnsom
inte eftersom sådana knappast aktuella Betaltjänstutredningensystem närvar

sitt betänkande.avgav

70 Jfr SOU 1995:69 269.
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3.2.1 Förhållandet mellan betalare och betalningsmottagare

SverigeI torde endast sådana e-penningsystem förekomma där betalnings-
näringsidkare. Fördelningenmottagaren är risker vid fel eller missbrukav

blir därmed fråga konsumentskydd, med undantag för betalningar dären om
användaren näringsidkare. Med detär jag har redovisatsynsätt övergår
risken vid betalning med på betalningsmottagaren försten näre-pengar
värdeenheten har överförts till säljarens tekniska hjälpmedel fört.ex.-
utgivarens insolvens, för värdeenheten kommer bort vid inlösenatt eller för

transaktionerna vid inlösen försenas.att gällerDetta oberoende trans-av om
aktionerna konsumenter eller näringsidkare.rör Framställningen begränsas
dock här i huvudsak till förhållandet mellan användare konsumenterärsom
och säljföretag.

l praktiken uppfattas frågan betalning skall ha skettnär ochom anses
står risken knappast intressant, eftersom lämnasvem som som uten vara

eller tjänst utförs endast överföringen värdeenheten har genomförtsen om av
korrekt. Problem torde emellertid kunna uppkomma i mycket speciella
undantagsfall, skulle brytast.ex. underströmmen transaktion ochom en
värdeenheten avregistreras hos betalaren tillföras betalningsmot-utan att

tekniska hjälpmedeltagarens eller under åberopandemottagarenom av
tekniska brister felaktigt skulle bestrida han har tagit värdeenheten.att emot
Vid betalningar via kan också fall tänkas därnät värdeenheten försenas eller
kommer bort, vilket betalaren med mitt riskenstår för eftersomsynsätt
betalning inte ha skett förrän värdeenheten har överförts till betal-anses
ningsmottagaren. tekniskaDe säkerhetsåtgärdema brukar visserligen skydda

sådana fel erfarenheten harmot visat informationssystemen sällanattmen är
helt fria från fel.

Med hänsyn till hur fungera och de begränsade beloppe-pengar avses
det fråga finns det dockär enligt min mening inte tillräckliga skäl förom en
särskild civilrättslig skyddsreglering såvitt förhållandet mellan betalareavser
och betalningsmottagare. finnsDet visserligen situationer där det säker-av
hetsskäl eller kunde betydelsefullt för användaren fåarmars vara att t.ex.
kvitto vid varje transaktion eller utdrag från utgivaren deett över trans-
aktioner har genomförts under viss period. Därigenom skullesom en an-
vändaren möjlighet kontrollera hans inteatt harattges använtse-pengar av
obehöriga eller förbrukats till följd tekniska fel. Ett generellt krav påav
kvitto skulle emellertid svårt förena med de små belopp och kravatt påvara
snabbhet knutna till hanteringenär jfr i4.2 densom art.av e-pengar;
nämnda rekommendationen 97/489/EG enligt vilken utgivaren elek-ettav
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kontrollera deinnehavarenförmöjliggörabetalningsmedel bör atttroniskt
värdetuteståendemed dettransaktionernagenomfördafem somsenaste

e-penningsystemenstillhänsynMedbetalningsmedlet.i anonymalagrats
medtransaktionerutdragperiodiskagenerella krav på övertordekaraktär e-

skullei vissafinnsskuggkonton systemställas.heller Deinte sompengar
slagstillmanipulationerskydd ettfrånkaraktärändra motettannars

därmed ibörfor konsumenterskyddBehovetnoteringar.kontolilmande av
regleringen.näringsrättsligadenförinomtillgodosesdeldenna ramen

användareochutgivareFörhållandet mellan3.2.2

materielltriskenVem står3.2.2.1

eller inteförsenasbetalningsmottagaretillbetalarefrånöverföringNär en
betalningsmottagarentillförhållandeiriskenbetalarengenomförs ståralls

vilketaktualiserasDärvidgällandetolkningenredovisade rätt.enligt den av
ocksåuppkommerfrågaanvändaren,harutgivaren gentemot somenansvar

värdeenheterladdningmedsambandharmissbrukellervid fel avsom
Såväl felsönder.värdeenheter gårdigitalamedhårddiskarkort,eller etc.om

före-kanhäravmissbrukmedvetetrutineradministrativaochi system som
värdeenhetersikte påkommakanprövningrättsligoch att takomma, en

rutiner.anknytandeocheller påäktafalska eller system
användaretilllederrutinerkontantliknandeñån attUtgångspunkten en

värdeenheter hardigitalahansutgivarensigvändakan närnormalt inte mot
tillgångsigolovligen berettellerstulit kortöverlåtits någon ettt.ex.somav

värdeenheter. motsvarandefår bäraKonsumentendigitalamedtill datoren
hushålls-bostad däriinbrottellerplånbokvid förlust ettrisker enenavsom

handevärdet påhärvid inteöverstigerRiskenförvaras.kassan e-pengar
godtasmening kunnaminenligtböransvarsfördelningsådaninnehar. En

tillbegränsasförvaradelängekonsumentsynpunld, såfrån e-pengaräven
blirinteför användarnariskerna större änskyddas såochbeloppmindre att

m.m.72dagliga inköpföranvändning kontantervid aven

71 gjortvanligtvisdennehartill betalningsmottagaren ettöverförtsvärdeenhetenHar
dåibrytasanvändarenskanså fallet nästa steginteSkulle rättgodtrosförvärv. vara

värdeenheten.god löseriutgivaren tro
72 sådana krav uppkommatordeansågs legitimeraintevärdeenheteninnehavetOm av

utformninge-penningsystemetsbetalningarregistrering vididentifiering och att
individualiserade konton.vialik betalningarblir mycket
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När fel har uppkommit i e-penningsystem eller missbruket har skett utan
någon har äktaatt värdeenhet kan användarenpresenterat däremoten

vanligtvis gällande sina rättighetergöra utgivaren. Någon skullemot
exempelvis i den mån det tekniskt möjligt olovligen kunnaär- -
framställa och använda falska värdeenheter på kort eller hårddisk eller
olovligen bereda sig tillgång till och manipulera säljföretagets eller
utgivarens tekniska hjälpmedel. behörigeDen användaren skulle därefter,
vid transaktioner on-line, kunna hindras från bruk sina äktagöraatt av
värdeenheter eftersom tekniska och administrativa skydd dubbel-mot
spenderingar aktiveras. Transaktioner off-line med äkta värdeenheter kan
istället leda till användaren i efterhand behöveratt bemöta anspråk från
utgivaren till följd kontrollrutiner sedermera visar värdeenhetenav attsom
har spenderats flera gånger.

Betaltjänstutredningen har i slutbetänkandet Betaltjänster SOU
1995:69 föreslagit regler till skydd för konsumenter dels beträffande
obehörigt utnyttjande, dels för skador följdtill betaltjänsten inte utförsattav
i tid och pårätt Beträffande obehörigarätt sätt. transaktioner kontonvia är
bakgrunden den det finansiella institut tillhandahålleratt tjänsten densom
betaltjänstansvarige i princip har på risk huruvida denatt medprövaegen
vilken institutet har skaffa borgenär eller behörigatt är rätt på dennesatt

förfogavägnar beloppet. betaltjånstansvarigaDeöver friskriver sig
emellertid regelmässigt från delar detta och frågan vilkeniärav ansvar om-
fattning sådana ansvarsbegränsningar kan godtas i konsumentförhållanden.
Denna fiiskrivningar blir emellertidtyp knappast aktuell för digitalaav
värdeenheter
1 å sidan eftersom innehavet äkta värdeenhet legitimerarena av en

a användaren står redan risken,
2 å andra sidan eftersom friskrivning för fall där utgivaren enligten

allmänna regler står risken knappast kan komma i fråga
a vill använda e-penningsystem där det iett villkorvem attanges

utgivarens utsläcks falska värdeenheter brukats elleransvar om om
andra manipulationer eller brister i har möjliggjortsystemet
obehöriga transaktioner

b skulle sådan fiiskiivning giltigen anses

73 Som Cash-avtalen utformats torde säljforetagen dock i sin ha till ersättningtur rätt
från utgivaren.
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rättighetsinnormalt kvari 2fallalltså i deAnvändaren har ovanavsessom
falsktmedförväxlatsharvärdeenhet ettenligt denutgivaren sommot

gällerspenderad. Dettamarkerats ävenellerinstrument omsomannars
spenderats.denvärdeenhetenförloratskulle ha attutananvändaren -

materiellnågonföreliggabehov knappasttordeförhållandenVid sådana av
konsumentkredit-34motsvarande §betalningsansvarbestämmelse t.ex.om

slut-Betaltjänstutredningensiförslagetnämndajfr det1992:830;lagen
betänkande.

skullevillkorallmännai sinautgivareinte uteslutasdockkanDet att
iandra bristerochförfalskningarförfrånsigfriskrivasöka e-ansvar

ogiltighets-ingenvillkoren såbegränsasäkerhet, attpenningsystemets samt
uppmärksammasfråga börtillämplig. DennablirAvtL36 §regel t.ex.som

användarnastillvarataharandraochKonsumentombudsmannen attsomav
skyddtillförevarande fallreglering icivilrättsligbehovNågotintressen. av

föreligga.närvarande intedock förjagkonsumenterför anser

bevisbördanharVem3.2.2.2

frågandärmeduppkommerkonsumentskyddssynpunktFrån vem somom
fel.tekniska Iellerförfalskningarpåståendenförbevisbördanhar om

han harbevisningvissföraofta kunnaanvändaren atttordepraktiken genom
datasåsönderhårddisk gåttkort,värdeenheten. attHarden äktakvar etc.

upplysningarsådanalänmaanvändaren kunna att trans-börkan läsasinte
dessutomCash-systemetföljamöjlig I note-blirändåaktionen att gerupp.

förevarit.i vad harklarhetför skapaunderlagskuggkontonringar på att som
bevisningverkningsfullföraanvändarenbesvärligt förblidocktorde attDet

ñnnas iskullebristereller andrafelaktigaskullenoteringardessa varaom
själv haranvändarenoberoendeinformationssystemutgivarens av om-

bedömningenhuruvidakommerTill dettatransaktioner.sinadokumenterat
talanberoendeskallbevisbördanhar avseromavvaraansessomav vem

elleräkthet,värdeenhetsdigital0 en
e-penningsystemet.fel iett0

påståendevidtorde detliknande instrumentochskuldebrev ettBeträffande
för-styrkaharunderskriftsförfalskning borgenären attattsomvaraom

påståendeförbevisbördanhagäldenärenäkta medan ettbindelsen är synes
kontohavaredär263dock 1992jfr NJAändrats;handlingen haratt ens.om

förfalskadförelågför detbevisbördavisst måtthaansågs attett enav
för-hadedenantagligtborde åtminstonehan attkontokortsnota göra-
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falskats.74 e-penningsystem emellertid ingenanvändare harEn ettav
inforrnationssäkerheten,rutiner, bl.a. hänsyn tillinblick i dessanärmare av

säkra bevisning. Utgivaren hardärmed knappast samla ochoch kan
förmaktsfar och har kunskaperna ochinom sin attsystemet resurserna

utgivaren, vid tvistmaterial. grund härav tordefram sådant Påkunna ta en
riktigt;bevisbördan för fungerathafel e-penningsystemet,i systemetattom

det inte finnsinte ställas alltför högtlåt utredningskravet kanatt omvara
för fel faktiskt föreligger.omständigheter talar Det-specifika att ettsom

bevisbördefördelnirrgfötjfalskningar.torde IT-nriljön gälla vidI Densamma
vid underskriftertraditionell miljö manipulationertillämpas i avsom

föri fråga, dels eftersom skyddetinnehåll kan knappast kommarespektive
procedur75, dels eftersominom försignatur och innehåll ges ramen samma

maktsfår.befinner sig inom utgivarensbevismaterialet i båda fallen
förerforderligt skydd redan inombereds därmedKonsumenten ramen

placering.bevisbördansallmärma regler om
undanröjas eller underlättasbevisfrâgor bör också kunnaVissa genom

förenklar hanteringen.avtal förening med praktiska Somi arrangemang som
digitala värdeenheterkan låta konsumenten sinaexempel nämnas att

efter undertecknat förbindelse motsvarande deninlösta hagenast, att somen
fåDärmed kan konsumenten vanligtvis snabbthar beskrivits i avsnitt l 1 .5.

omständigheter föreligger behövertillgång till sina medel även om som
visst skydd för det finansiella institutet.Samtidigtundersökas närmare. ges

emellertid heller i denna del uteslutas utgivare sökerkan inteDet att
användarna i sina allmänna villkor. Liksomflytta bevisbördan på näröver

bevisfrågorrisken materiellt bör ovarmänmdadet gäller står upp-vem som
användarnas civilrättsligmärksammas företrädare för intressen. Någonav

inte redan träffasreglering till skydd för konsumenter i den mån villkoret-
ogiltighetsregel bör dock för närvarande inte införas.av en -

74 Walin, skuldebrev, och 113.Lagen 2 148 109 151 notnotom u.,
75 svårtillgängliga beskrivningar och komp-torde leda till tekniskaMotsatt synsätt

mellan olika rutiner för kryptografiskt skydd.licerade gränsdragningar
76 kommissionens 97/489/EG denJfr i Europeiska rekommendation7 2art. ave

transaktioner med hjälp elektroniska betalningsmedel medjuli30 1997 avom
förhållandet enligt vilken utgivarentonvikt mellan utgivare och innehavare, -

såvitt bevisbördan det gäller visa transaktionbör ha när att attavser e-pengar en-
påverkatsinte tekniskt avbrott eller fel.har ett annatav
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Skadestånd3

den brist i e-penningsystemetsDärmed återstår situationen informa-när en
tionssäkerhet obehörighar möjliggjort transaktion med äkta värde-enen
enhet, godtrosförvärv harså Användarens anspråk påägtatt ett rum.

utsläckts;utgivaren på grund värdeenheten därmed ha jfr beträf-synesav
fande skuldebrev förfalskning i och för sig bör kunna åberopas ävenatt en

förfalskningen.77utställare oförsiktighet möjliggjortharom en genom egen
blir då i vilken omfattning sådana brister bör användaren tillFrågan rättge

skadestånd.
skada kan dessutom uppkomma användaren, enligt vadEn trots att som

anförts har kvar sitt anspråk på utgivaren på grund den digitalaovan, av
värdeenheten, användaren till följd tekniska fel eller felaktigat.ex. om av
administrativa förhindrasrutiner använda sina värdeenheter under vissatt
tid. då vilket bör vila utgivaren och för vilka skadorFrågan påär ansvar som
användaren bör kunna få ersättning för ränteförluster kapital-påt.ex.-
beloppet, kostnader för utföra betalningen på eller uteblivensättatt annat
vinst

Betaltjänstutredningen föreslagit särskildahar regler, med skärptett
för förden ansvarig betaltjänsten, vid felaktiga eller uteblivnaäransvar som

transaktioner och vid obehörigt utnyttjade konto. Reglernaett tarav som
sikte transaktioner individualiseradepå med konton dock inte anpassadeär
för e-penningsystem. Enligt min bedömning torde riskerna för att en
obehörig använder äkta värdeenheter till följd brister i e-penning-av

säkerhet längesmå, så användarna har kvar kontrollensystemens övervara
sina aktiva kort, bärbara datorer och andra tekniska hjälpmedel för att
hantera värdeenheter. Möjligen kan bugg filmastänkas i någont.ex. en

så sådan åtkomst blir möjlig, det framstår inteattprogramvara men som
troligt sådana brister skulle förekomma i mycket speciellaatt änannat
undantagsfall. Till detta kommer de små belopp hanteras medsom e-pengar
och det preliminära stadium vilket utvecklingen alltjämtav e-pengar
befmner sig. förslag tillNågot skärpt skadeståndsansvar för utgivare av e-

bör därför inte fram. fårläggas Istället allmänna regler skade-pengar om
stånd tillämpas påäven e-pengar.

77 Walin, 148.a.a.,
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avtalsändringaroch ensidigaInformationsskyldighet3.2.2.4

frågor användar-omfattar ocksåskydd för konsumenterBehovet omav
Därförflertalet. böranvändaskunnabehövervänlighet. Betaltjänstema av

användarevanligadoktunenterade.väl Förenkla ochfunktionerna ärvara
och huravtalsvillkorinfonnationfinns tydligdetdet viktigt att omom

samband medfråga haroch följderna härav. Entjänsterna används närasom
villkor denändringarsådanatydlig informationdetta behov är som enaavav

genomföra ensidigt ikunnaöverenskommelseenligt ettparten senareavses
säkerhetsarrangemang,avgifter ellerändradekan gällaskede. Det t.ex.

härmasshantering detvid sådanrationelltfrågor behöver hanteras somsom
frågaär om.

lagföreslagiti sitt slutbetänkandeharBetaltjänstutredningen omen
bestämmelse upptagitscivilrättsligaföljandedär bl.a.betaltjänster om

mellanförhållandetvillkorsändringar ioch ensidigainformationsskyldighet
f..kimden 1995:69 45betaltjänst och SOUansvarig förden år s.ensom

2 kap.

Informationsskyldighet

betaltjänstkundensluts, skallavtal betaltjänst§ Innan3 ett om
framgåDärvid skall särskiltavtalsvillkoren.skriñlig information om

betaltjänstansvarige,dennamnet
betaltjänsten kan användas,vilket sätt

bekräñelserbeträffande kontoutdrag ochvad gäller ge-som
nomförda transaktioner,

betal-förenade medvilka avgifter och räntekostnader ärsom
tjänsten,

utförs debiteras och hurinom vilken tid betalningar eller kontot
beräknas,ränta

återkalla transaktion och kostnaden för detta,kunden kanom en
sittåvilar han förlorat kontrollenvad kunden övernärsom
hörkod eller legitimationsmedelkontokort, sin personliga annat som

sådana fall,kan drabbas itill kontot och vilket kunden samtavansvar
förbetaltjänstansvariges betaltjänsten.den ansvar

föregående kontoavtal, skallutförasbetaltjänsten skallOm utan
i första stycket ochinformationen vad 6sägsavse som

information skall den betaltjänstan-Vid marknadsföring och§4 annan
övrigtför betaltjänsten och vad isvarige tydligt kostnaderna somange

utnyttjandet tjänsten.väsentligt förär av
Finansinspek-efter regeringens bemyndigande,Regeringen eller,

föreskrifter hurfår meddelaeller Konsumentverkettionen närmare om
första stycket skall fullgöras.informationsskyldigheten enligt
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Ensidiga avtalsändringar

Om den betaltjänstansvarige i enlighet förbehåll5 § med i avtalet en-
sidigt ändrar betaltjänstavtal, har kunden alltid omedelbartett rätt att
frånträda dådetta. också återfåKunden har erlagda avgifterrätt att

belöper frånträdandet.tiden eftersom
frånträdaRätten avtalet enligt första stycket gäller inteatt om

kontohavaren efter underrättelsen fortsatt användninggenom av
betaltjänsten eller liknande får ha godtagit ändringen.sätt anses

§ Innan avtalsvillkor enligt6 ändras § första5 stycket skall betal-ett
tjänstkunden skriñlig information detta. Kunden skall ocksåom
erinras frånträda avtalet.rätten attom

Informationen skall lämnas månad innan ändringen skallsenast en
börja gälla.att

öljderF bristande informationav
skriftlig7 § Har information enligt eller § inte3 6 lämnats ettom

avtalsvillkor, gäller inte villkoret betaltjänstkunden, det tillmot ärom
nackdel för honom. Vid bedömning avtalsvillkor tillärettav om

förnackdel kunden skall jämförelse med vad skulle gällagörasen som
villkoret inte tillämpas.om
Om informationsskyldigheten8 § enligt § inte fullgörs,4 skall detta

strida vad föreskrivs i 3 § marknadsföringslagenmotanses som
sådana1975:1418. fallFör gäller vad i övrigt i marknads-sägssom

foringslagen.

frågor behandlasDessa också i den nämnda rekommendation 97/489/EG om
transaktioner med hjälp elektroniska betalningsmedel med tonvikt påav
förhållandet mellan utgivare och innehavare, där minimikrav fastställs på den
infonnation bör beträffande transaktioner med elektroniska betal-som ges
ningsmedel. Beträffande bl.a. produkter för återuppladdningsbara e-pengar
rekommenderas följande.

Artikel 3

Minimikrav den information skall ingå i bestämmelserna ochsom
villkoren för det elektroniska betalningsmedlets utgivande och
användande

I och med avtalets undertecknande eller i fall i god tid innanvart ett
elektroniskt betalningsmedel överlämnas utgivarenbör meddela inne-
havaren de avtalsbestämmelser och -villkor nedan kallat "villkoren"

gäller för det elektroniska betalningsmedlets utgivande ochsom
användande. Villkoren indikerar vilken lag gäller i kontraktet.som

Villkoren bör finnas i skriftlig form, så lämpligt elek-ärom
troniskt, enkelt, begripligt språk och i lättförståelig form, och deett

åtminstonebör finnas tillgängliga det officiella språket i den med-
lemsstat i vilken det elektroniska betalningsmedlet erbjuds.
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Villkoren bör omfatta minst följande:
a beskrivning detEn elektroniska betalningsmedlet, vilket vidav

behov inbegriper tekniska krav det kommunikationsmedel som
godkänts för brukas användaren, och beskrivning hur dettaatt av en av
får användas, i förekommande fall med uppgift gällande belopps-om
gränser.

b beskrivningEn innehavarens och utgivarens respektiveav
skyldigheter och Dessa inbegriper beskrivning deansvar. en av
åtgärder innehavaren måsteskäligen vidta för skydda detattsom
elektroniska betalningsmedlet och de uppgifter möjliggör desssom

såsomanvändning personlig sifferkod eller slags kod.annat
så tillämpligtc Där den normala period inom vilken inne-är

havarens konto debiteras eller krediteras, inklusive valideringsdatum,
eller innehavaren någotinte har konto hos utgivaren denom- -
normala period inom vilken innehavaren faktureras.

d Alla slags avgifter skall betalas innehavaren. börDettasom av
vid behov särskilt inbegripa uppgiñer följande avgifter:om

Beloppet för årsavgiñer,eventuella-
Alla kostnader och avgiñer innehavaren skall betala till ut-som-

givaren för särskilda transaktioner.
Eventuella inklusive tillvägagångssätt för dessräntesatser, be--

räkning, kan komma tillämpas.attsom
tid inome Den vilken innehavaren kan överklaga viss trans-en

aktion, och uppgift vilka förfaranden för gottgörelse och reklama-om
tion det finns och hur innehavaren får tillgång till dem.

Om det elektroniska betalningsmedlet kan användas för trans-
aktioner utomlands utanför landet för utgivningen/uppkopplingen bör
dessutom följande uppgiñer lämnas till innehavaren:

a Uppgifter alla kostnader och avgifter be-om summan av som
räknas for transaktioner i utländsk valuta, inbegripet såräntesatser när

lämpligt.är
b referensväxelkursDen används vid transaktioner i utländsksom

valuta, inbegripet det relevanta datumet för kursens fastställande.

Artikel 4

Utgivarens skyldigheter

fårUtgivaren ändra villkoren förutsatt ändringen tillkännagesatt
personligen så lång tid i förväg innehavaren kan avtaletatt säga upp

såhan eller hon önskar. Om innehavaren inte avtaletsägerom upp
inom fastställd tid, bör månad,minst skall denneen som vara en anses
ha godkänt villkoren.

Bestämmelsen i första stycket tillämpas dock inte ändringen av
den gällande den betydande,räntesatsen, denna skalläven är utanom
bli verksam den dag vid offentliggörandet ändringen. Omsom anges av
så fallet, och utesluta innehavarensär dra sig tillbakautan att rätt att
från kontraktet, utfárdarenbör informera innehavaren personligen
därom möjligt.snart som
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rekom-i allt väsentligt dennaBetaltjänstutredningens förslag motsvarar
baserade individuali-mellan betaltjänster påsambandetmendation. Det nära

faktum deockså belysas med detrespektive kanserade konton atte-pengar
Betaltjänstutredningens förslag intebestämmelsernaaktuella i ärsom-

frånvärdeenheterladdning digitalagäller vidtillämpliga på ave-pengar -
i den nämnda rekom-också uppmärksammatskonton. fråga harDenna

desstillämpas iframgår den skall97/489/EG, där detmendationen att
elleranvänds för krediteraför elektroniskahelhet, produktendå attpengar
andrakonto 2ñärrtillgâng till innehavarens art. ldebitera genom

informationsskyldighetfrågorBetaltjänstutredningenmeningen. tar upp om
regler utredningentill ensidiga villkorsändringar.anknytning Deiäven som

behovförenliga också med detföreslagits för sådana ändringarhar är av
föreslårföra med sig.kan Jagskydd för konsumenter antase-pengarsom

följderinformationsskyldighet,Betaltjänstutredningens förslagdärför att om
omfattavillkorsändringar vidgas tilloch ensidigabristande information attav

e-pengar.
hänvisning till Betal-formensådan reglering bör kunnaEn av enges

visserligenbestämmelserförslag. Vissa dessatjänstutredningens passarav
kontoutdrag och beräkning Gränsenför deminte ränta.t.ex. avome-pengar;

såvälalltid skarp. exempel kanemellertid praktiken inte Somi nämnas attär
Cash-avtal.behandlas i Förbetalning medladdning e-pengar sammasom

e-penningsystem kom-tillämpning olika ochmöjliggöra på typeratt aven
föreskrivs aktuellabokbetalningar föreslår jag det debinationer med att att

tillämpligaBetaltjänstutredningens förslag skall gälla ibestämmelserna i
elek-placeras i den lagsådan regel bör kunnadelar för En ome-pengar.

följandedelbetänkandet ochjag har föreslagit itroniska gespengar som
lydelse.

betaltjänsteri lagen 199X.XXBestämmelserna kap. 3-82 om
tillämpliga för elektroniskagäller i delar pengar.

Växling/återbetalning, preskription, dödning och3.2.2.5
spärranmälan

i behovCash-avtalen visat konsumenternaområde där harEtt är ettatt av
omvandlaför användare debättre skydd allmänna regler är rätten attän ger,

för spenderabetalningsmedel, iställetdigitala värdeenhetema till lagliga att
skaffat för sindem. exempel kan konsumentSom nämnas en som e-pengar
eller tjänst hanhushållskassa och sedan upptäcker, dels att en vara en som

delsbetalning medhar omedelbart behov inte tillhandahålls mot e-pengar,av
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hans medel i övrigt inte räcker. Rutinema användaren vill omvandlaatt när
Cash till kontanter har villkorats så denne kan åtgärden utförd förstatt
efter ha avtalet och återlänmat kortet, och då insättningatt sagt upp genom

konto,på medan laddning snabbt och enkelt kan utföras direkt frånm.m.
terminaler.

Det betydelsefullt för konsumenterna medel för dagligaär inköpatt är
lätt tillgängliga och möjliga omvandla till lagliga betalningsmedel. Jagatt
föreslår därför bestämmelse digitala värdeenheter inom rimlig tidatten om
skall kunna lösas lagliga betalningsmedel. Utbetalningen bör normaltmot
ske användaren besöker utställarens kontor. kangenast, t.ex. när Det
emellertid, till följd tekniska fel eller tecken på missbruk, behöva vidtasav
vissa åtgärder innan utbetalning sker. föreslårJag därför användarenatt
utan oskäligt dröjsmål skall kunna lösa sina värdeenheter. Bestäm-
melsen bör kunna placeras i den nämnda skissen till lag elektroniskaen om

och följande lydelse.pengar ges

En användare har oskäligt dröjsmål lösa sina digitalarätt att utan
värdeenheter hos utgivaren.

liknande frågaEn vilka anspråk användaren har utställarenär på giltig-när
hetstiden för kortet och den tid värdeenheten kan användas har löpt ut.som
Sådana i Cash-villkoren angivna kan, knappast tolkas så dengränser att
digitala värdeenheten därefter skulle preskriberas. Preskriptionstiden för en
värdeenhet, fordran föreligger, blir därmed tio år enligtnär preskrip-en
tionslagen. förkortningarDe denna tid kan behövas bl.a. säker-av som av
hetsskäl kan åstadkommas avtal mellan utgivare och betalaregenom
respektive utgivare/inlösare och betalningsmottagare; jfr 12 § lag.samma

Lagen dödande förkommen handling gäller för bl.a. löpandeom av
skuldebrev och andra handlingar vilkas företeende villkor förutgör rätt att
kräva betalning. Som framgått avsnitt 2.12 kan de digitala värdeenhetemaav
beskrivas särskild lös egendom liknar löpande fordringar,typsom en av som
samtidigt likheter finns med kontanter och lösöre. Det torde emellertid,som
med de skillnader finns mellan fysiska föremål och digitala värde-som
enheter, knappast kunna hävdas värdeenhetema sådan handlingatt är en

i lagen dödande förkommen handling. Lagen intesom avses om av synes
heller kunna tillämpas analogt på praktiskaDe rutinerna mede-pengar.
kungörande, beskrivning handlingar svåra förena med IT-etc. är attav
baserade för de traditionella instrumenten.ersättare Vidare kan dessa rutiner
knappast fungera för den smidiga masshantering syftar till. Ensom e-pengar
betydelsefull funktion i kontobaserad miljö, saknar motsvarighet vidsom
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spärranmälananvändning möjligheten göra närär att enav e-pengar,
kod föranvändaren förlorat kontrollen kort eller personligöver ett en

transaktioner. Eftersom betalningar med digitala värdeenheterkontobaserade
sådana funktioner knappast införasske eller mindre kananonymtavses mer

jfr för banksedlar i andra stycket lagenför undantaget l § ome-pengar;
förkommen handling.dödande av
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straffrättsliga och4 Vissa

frågorprocessrättsliga

Förfalskningar4.1 e-pengar, m.m.av

skyddassedlar.och Dessatraditionell miljöI myntmotsvaras e-pengar av
penning-brottsbalkenkap. 6 och 9bestämmelserna i 14 omgenom

beskrivningförfalskat. Någonförfalskning och brukande något närmareav
erforderlig i lagtexten.har inte Detpenningsedel eller ansettsmyntav

gällandeskallbetalningsinstrumentfordras endast sådanaatt somvara
betalningsmedel. inteinnebäraallmänt Detta att t.ex. ett myntanvänt som

förfalskningändå omfattas skyddetbetalningsmedellängre lagligt motär av
fortfarande används betal-faktiskt allmäntdet på någon ort somom

ningsmedel. kap. brottsbalken påtillämpning 14 6 och 9En e-av
grunden värde-utesluten redan denalltså inte på attvarapengar synes

betalningsmedel.lagligaenhetema inte utgör
klardelbetänkandet jfr ff. firms dock59; 30Som framgått ens.av

traditionella instru-och sedlar.skillnad mellan respektive Demynte-pengar
medan de digitalaföremål orginalexemplarunika fysiskaärmenten - -
för viss värde-data; dvs.värdeenhetema endast ettrepresenteras enav av

självklart ioriginalinnehåll.enhet unikt signaler, Det ärmönster ettav
knuten tillsedel eller urkund stationärtpappersmiljön i äratt text enm.m. en

urktmdsförfalskningutgångspunkt härvidbärare. principiellunik En är atten
handling intefullbordas objektet och kopiaredan producerasnär att av enen

Straffansvar med avseende påurkund i brottsbalkens mening.är enen
sanningslöst förmanipulerad kopia inträder först dennär attutges vara en

riktig kopia kap. 12 brottsbalken. Påurkund se 15 § sättsammaav en
förfalskningsåtgärden.fullbordas självapenningförfalskning redan genom

78 jag har föreslagit där endast värdeenheterJfr den definition somsomav e-pengar
delbetänkandet if.allmänna betalningsinstrument innefattas 55används som

79 BrottsbalkenMadeleine Leijonhufvud mfl., 14:66.
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Härvid krävs objektet i fråga sitt skick skall ha sådan gradatt yttreom en av
likhet med Åtaldet bevismedletäkta det vilseleda. föratt är ägnat att
penningförfalskning bestående i tillverkning avbilder med kopiator harav
därför ofta ogillats; jfr bestämmelsen i 14 kap. 10 brottsbalken§ olagaom
spridande efterbildning.av

Vid prövningen eller sedel äkta torde detett mynt ärav om en vara
avgörande det fysiska exemplaret sak härrör från någon ärom som som
behörig sedeln.8°framställa eller På betraktasatt myntet sättsamma
handlingar och märken enligt kap.14 och1 brottsbalken7 oäktasom om
de inte sak härrör från den framstår utställare. En ovidimeradsom som som
avskriñ/kopia däremot inte urkimd i brottsbalkens meninganses vara en
eftersom den har framställts någon mångfaldigat originalhandlingen,av som

är.81det framgår denneutan Frågan då huratt dessa bestämmelserärvem
bör tolkas på IT-området där infonnationsbehandlingen bygger kopi-på
ering data, digitala värdeenheter till frånoch olika kort,t.ex.av av
terminaler, hårddiskar och arbetsminnen och vid överföringar via nät etc.
Varje digitalt exemplar har kvalitet och det går inte särskildaatt utansamma
åtgärder normalt inte förekommer skilja visst exemplar detettsom av- -
digitala värdeenhet frånmönster exemplar.representerar ett annatsom en
Sådana rutiner där traditionella handlingar i egenskap fysiskt exemplarav
fyller funktionen bära visst värde eller någon rättighetatt ett annan som

tillkomma den innehar handlingen löpande skuldebrevt.ex. ettanses som -
eller negotiabelt transportdokument har därförett i IT-miljön medersatts-
registreringar i centrala register.

Datastraffrättsutredningen har i betänkandet Information och den nya
lnfonnationsTeknologin straff- och processrättsliga frågor SOU-
1992:110 föreslagit brotten urkrmder skallatt IT-anpassas såmot att
prövningen digitalt dokument äkta skulle sinett utgångspunktär taav om
från innehållet, istället för saken, härrör från den framstårom som som
utställare. Tanken då koppling till viss unik sak,attvar etten en
originalexemplar, knappast möjlig i IT-nriljön och de datoriseradeattvar
rutinerna utfonnade så det blir förär användaren i detatt närmaste

80 Leijonhufvud, Utgångspunkten14:17. för förfalskningsbrotten alltså ia.a., är
princip inte objektens storlek sammansättning angående dock vadetc.; mynt, se

vikt och metallhalt a.a.,sägs 14:66.som om
81 Jfr dock angående sådan ljärrkopiering vanliga telefaxmeddelanden, Leijon-som

hufvud, 14:19.a.a.,
82 sou 1992:110 kap.
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omanipulerat33innehålletbrukas, baraexemplarvilketbetydelselöst ärsom
kontrollmärkenvärdemärken ochbevismärken,sedlar,ochBeträffande mynt

bevismärkenafram.förslagsådant Förlades emellertid inte något angavs
egentligen existeradefinna detdå kundeutredningen inteuttryckligen attatt

och sedlarmedan det förbevismärkendigitalaskyddsvärdanågra samtmynt
anpassning tilldet inte krävdes någonoch kontrollmärkenvärde- attangavs

lT-miljön.34 införasskulle kommatillämpningarfall sådanadetFör attatt
fullständigt deutformasskulle såutredningenförordade atttextenatt

märkentillämpliga;för dokument blevstrañbestämmelsemaföreslagna
förmedlarintedefrån handlingarskiljer sig ettattgenom

enstakafullständigt återgivandeföreställningsinnehåll utanett genomgenom
utstyrsel35själva märketsförening medsiffror ibokstäver eller

motsvarigheter tilldigitalavisat såvälharUtvecklingen att e-pengar somnu
administrativa skyddtekniska ochanvänds ochvärdemärkenbevis- och att

delvis har undanröjt deliknande missbrukdubbelspenderingar ochmot
rättigheter.digitala bäraretillskapadatas karaktärhinder attrest mot avsom
härvidskydd för kanbereda straffrättsligtmöjlighetEn att varae-pengar

därjfr 1987 8bestämmelser extensivt; NJA Bgällandetolka t.ex.att en
urktmdsför-magnetband hos VPC bedömtsmanipulation med utgöraett

utpekattill visst meddock knutnafalskning data magnet-ett nummervar
uppbördstämpelkort för739 därband och 1991NJA ett avs.

vid sådanaurkund, svårighetenkilometerskatt attutgöra trotsansetts en
dockutställare. Enligt min mening kan detpekamaskinella rutiner ut en

digitala signalersådanaifrågasättas dels representerarmönster e-somavom
inordna under begreppentolkningsmetoder gårmed vedertagna attpengar

jfr kap.brottsbalken loch i kap. 6 1 §penningsedel mynt 14 § -
tillgodoses såoriginalkvalitet kandels kravet påbrottsbalken att enom--

äkthetsprövning kan ske.
justitie-för närvarande inomDatastraffrättsutredningens förslag övervägs

departementet kommabedömningar därvid kanDe görasattsom
för hur straffrättsligtavgörandebeträffande urkunder torde bli även ett

Tillbör utformas. dettaför och elektroniska värdemärkenskydd e-pengar
värdeenheterområdet för digitalautvecklingenkommer på äratt nu

synnerligen snabb.

83 ochsou 1992:110 76 291s.
84 ochsou 1992:110 272, 591.312s.
85 sou 1992:110 599.s.
86 avsnittRegeringens skrivelse 1997/98: 19 4.1.l0.
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lägger därför inte framJag något förslag till reglering förfalskningarav
och liknande missbruk digitala värdeenheter.av

övrigt torde redanI gjorda IT-anpassningar i allt väsentligt kunna
tillgodose behovet straffrättsligt skydd; kap.4 9 9 kap. 1 §t.ex.av se c
andra stycket och 10 kap. brottsbalken.5 regler§ De har förts isom
bestämmelsen häleri med sikte penningtvätt,på 9 kap. första stycket6 §om

brottsbalken,3 och 4 också omfatta sådan egendom jfrsynes som e-pengar;
de ändringar föreslagitshar i den nedan berörda lagrådsremissen den 3som
september 1998 ändringar i lagen 1993:768 åtgärder motom om
penningtvätt, avsnitt 4.3.2.m.m.

4.2 tvångsmedelStraffprocessuella m.m.

Motsvarande frågor uppkommer åtgärder skall vidtas med anledningnär av
misstanke brott. Genom beslut domstol, åklagare eller kanpolisen om av

brottsutredande myndigheter befogenhet vidta åtgärder normaltattges som
inte tillåtna. anknytningI till det främst bestämmelsernaär äre-pengar om
husrannsakan, beslag och hemlig teleövervakning intresse. Dessaärsom av
regler kännetecknas känsliga gränsdragningar mellan den enskildes fri-av
och rättigheter respektive samhällets intresse beivra brott.attav

Redan mina direktiv framgår det kan ifrågasättas hur vidatt t.ex.av man
beslag och husrannsakan skall hantera elektroniska Frågan ärpengar. av
generell och principiell och enligt min mening bör särregleringnågonnatur
för inte komma i fråga. har därförJag begränsat framställningen tille-pengar

beskrivning vissa behov ställningstaganden på området.en av av
Frågan Straffprocessuella tvångsmedel och IT inte harDenärom ny.

behandlats bl.a. utarbetats37,inom Europarådet där rekommendation ochen
arbete83för närvarande pågår syñar till skapa konvention rörandeattsom en

internationellt samarbete i sådana frågor. dettaPå område bedrivs vidare
arbete inom bl.a. Europeiska Unionen. Sverige fråganI har tagits upp av
Datastraffrättsutredningen i det nämnda betänkandet SOU 1992:110, Polis-
rättsutredningen i slutbetänkandet Tvångsmedel enligt och27 28 kap. rätte-
gångsbalken polislagen SOU 1995:47 och justitiedepartementet harsamt
tillkallat utredare Ju 1997:A för under tiden november 1996 till ochatten

87 Recommendation No. R 95 Problems13 of criminal procedural law connected
with information technology.

88 Committee of Experts Crime Cyberspace PC-CY.on
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med juni 1998 utarbeta underlag för departementets fortsatta beredning av
frågor rörande informationstekniks betydelse för straffrätten och straff-ny

Vidare har Buggrringsutredningenprocessrätten. i betänkandet Om buggning
och andra hemliga tvångsmedel SOU 1998:46 lagt fram vissa förslag av
intresse för Materialet omfattande och rättslägetär oklart till följde-pengar.

svårigheter tolka och tillämpa regler befogenheteratt och iav gränserom en
miljö där sedvanliga indelningar i olika medier, platser och förvar bryts
igenom.

I traditionell miljö husrannsakan och beslag intrång i fysiskaavser
och förvar, vanligtvisutrymmen för kunna fysiska föremålatt ochta

skriftliga handlingar i beslag skäligen kan ha betydelse förantassom en
brottsutredning. husrarmsakanNär sker i lokal där det finns datoren en som
innehåller data betydelse från bevissynpunkt frågan i praktikenav ses som
enkel. Antingen beslagtas datorn, hårddisken eller också låter denetc. som
verkställer åtgärden framställa kopia aktuella data. Rikspolisstyrel-en av

har utvecklat tekniska hjälpmedel för spegla hårddiskar.sen kanDetatt
därför i de allra flesta fall bli fråga "kopiering,antas bortserom om man
från data sådan karaktär det inte bör lämnas exemplarkvaratt någotav
hos den där åtgärden vidtas.

Redan för sådana tämligen okomplicerade fall finns emellertid olika
meningar hur gällande skall tolkas och vilka författningsändringarrättom

anpassning till bör föranleda.IT Detsom tveksamten t.ex.anses om
begreppen skriftligt handling och föremål innefattar digitala data och i
praxis har olika bedömningar gjorts huruvida reglerna edition,av om
husrannsakan och beslag kan tillämpas det fråga inhämtanär är attom upp-
gifter telemeddelanden se bl.a. JO:s ämbetsberättelse 1997/98 47 ff.om s.
och SOU 1998:46 469.s.

Datastraffrättsutredningen har beträffande objektet för beslag anförtett
utgångspunkten på IT-områdetatt bör data, dvs. den digitalavara represen-

tationen uppgifterna, och data bör kunna i beslagatt såvälav tas genom
kopiering den bärare på vilken data påträffasatt omhandsom genom tas
se förslagen i SOU 1992:110 beträffande 27 kap. 1 § andra stycket och 38
kap. tredjel § stycket rättegångsbalken 370 ff., 386 och 627.samt s.
Förslaget har tillkommit under inflytande arbetet med den närrmdaav
europarådsrekommendationen innehåller bl.a. följande: Criminalsom
procedural laws should perrnit investigating authorities searchto computer

89 Som exempel kan det uppenbarligennämnas inte bör lämnasatt kvar något
exemplar data olovligen åtkommen digitalav representerar värdeenhet.som en
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traditionalunderconditionssimilarunderseize dataand powersassystems
dataprocessedautomaticallyWhere2.art.seizure.search andof ---

criminalin theprovisionstraditional document,equivalentfunctionally to a
applyshouldof documentsand seizuresearchrelatinglawprocedural to

it art 4.equally to
endast kunnadockbeslagbörPolisrättsutredningenEnligt ett avse

sigtillgodogörpolisenOmoch disketter.datorerföremål,materiella t.ex.
Polis-enligtbör detdatakopieradatom,information från attt.ex. genom

urkrmd, intevanligpolisen läserrättsutredningen, såsom som ennär sesen
reglernamedsyftetsärskiltanförsskältvångsmedel. Som attanvändning av

berövabefogenheträttsligpolisen attbeslag personenär att geom
kan hanågotskulleintedatamedanföremåltillbesittningen manett vara

tillbaka.länmaskunnaskullehellerinteföljaktligenochtillbesittning
mening fördärför saknaskullebeslaghavandeBestämmelserna avom

Polisrättsutred-enligtiställetbordereglerobjekt. Gemensammasådana
förbudochallmänhetiinformation motinhämtandeförinförasningen omav

frågadetinformation,integritetskänslig äroavsettvissinhämta omomatt
information sedatalagradellerhandlingtraditionellinformation i t.ex.en

Polisrätts-enligtskulleDärmedf..och 1881771995:47SOU s.s.
nuvarandeföljervadintegritetsskyddbättreutredningen än avett somges

reglertill sådanaförslagNågrabeslagsförbudbestämmelser m.m.om
uppdragutredningensiingickinte attdeteftersomdock intelämnades

stralfprocessuelladet systemet.omfattande ändringarföreslå så av
intedigitala databesittning tillhuvudargument,Polisrättsutredningens att

med hurjämförashärvidböråterlämnas,kandata inteochföreliggakan att
kanvärdeenheteninnehardenfungerarvärdeenhetemadigitalade som-

värde-hurgenomgångmed minbetalkraftenförfoga samt avöver -
reglerexekutionsrättsligacivilrättsliga ochbl.a.förenas medkanenhetema

rättsfaktum.besittningdär utgör
inte bördatakopieringPolisrättsutredningens synsätt att ansesav--

informationinhämtandesådantinnebäratorde vidarebeslag att avutgöra --
Datastraffrättsutredningens573.jfr 1977NJAöverklagaskaninte syns.

ochl1992:110 37överprövning SOUtillmedför däremotdatapå rätt s.en
europarådsrekommenda-nänmdadenenligtkrävsocksåf., något385 som

searchagainstgeneralfor inprovidedremedies thatlegal"Thetionen. are
search inofapplicableequally computershould beseizureand case

therein art. 2.ofseizure dataofandsystems case
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En fråga husrarmsakan eller andraär liknande åtgärder bör fåannan om
vidtas via eller den verkställernät åtgärden alltid måste inställa sigom som
där den bärare finns på vilken aktuella data förvaras. Härvid bör noteras att
sådana finansiella där hanteras vanligtvissystem mångautgörse-pengar av
datorer har knutits via och det kan svårt framnät attsom samman att tavara
uppgifter värdeenhet åtgärden sikte fysisktpå förvaras.om tarvar en som
Systemet kan dessutom uppbyggt så för transaktionerattvara programvaran
med lagras i dator och värdeenhetema i andra datorer, vilkae-pengar en
kanske finns i andra lokaler datorn medän s.k. distribueradeprogramvaran;

Åtgärdensystem.9° kan därvid bli synnerligen komplicerad eller rent av
omöjlig genomföra husrannsakan och beslagatt endast får ske denpåom
plats där data fysiskt förvaras. verkställighetEn via väcker istället frågornät

för sådana åtgärder bör drasgränsen och vilka skydd behövsom förvar som
den enskilde.

Datastraffrättsutredningen har föreslagit husrarmsakan skall få ske viaatt
särskilda skäl föreligger,nät, det bör förhindras reglernaom att attmen om

hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning därvid kringgås SOU
1992:110, förslagen i 28 kap. l tredje§ stycket och 27 kap. 3 a-3a c
rättegångsbalken 608 och 620 f.. Den nänmdasamt europaråds-s.
rekommendationen innehåller i denna del bl.a. följande art. 3. During the
execution of search, investigating authorities should have thea power,
subject appropriate safeguards, extendto the search otherto to computer

within their jurisdiction whichsystems connected by of networkare means a
and seize the data therein, providedto that immediate action required.
Det nämnda arbetet vid Europarådet bl.a. frågor husrannsakanrörovan om
via i främmande land, någotnät i brist på medgivande tordesom attvara
bedöma intrång i det främmande riketsett suveränitet.som

Buggningsutredningen har föreslagit bl.a. sådana ändringar i rättegångs-
balken reglerna hemlig teleavlyssningatt skall samtliga telemed-om avse
delanden finns hos teleoperatör och reglerna hemlig teleöver-som atten om
vakning skall omfatta inte bara fortlöpande insamling uppgifter utan ävenav
inhämtande redan tillgängliga uppgifter. Förslaget innebär också vissaav att
regler i sekretess- och telelagen tillgång till sådana uppgifter skallsom ger
upphävas förbud skall införassamt att editionsföreläggande eller hus-mot
rannsakan i förening med beslag för ñam uppgifter finnsatt samma som

90 Distribuerad databehandling enligt standardiserad definitionär databehandlingen
där förutom funktioner for inmatning och utmatning några eller alla funk-även
tioner för bearbetning, lagring och styrning utspridda bland databehandlings-är
stationema.
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föreslagitocksåBuggningsutredningen harteleoperatör.hoslagrade enen
IT-områdetpåintresseteleövervalminghemlig ärutvidgning avsomav

RB.stycketandrakap. 10 §till 27jfr förslagetff;3591998:46SOU as.
kunnaskallteleadresshurfråganemellertid inteberörUtredningen en

torde ifrågavia DennabegåsbrottslighetIT-relaterat nät.vidspåras som
Datastrañiätts-uppdrag. IBuggningsutredningensiha ingåttför sig inteoch

tillförslaget1992:110anpassning SOUsådanfinnsförslagutredningens en
europarådsrekommenda-och i609ochmeningen RBandrabkap. 3 §27 s.

reviewedshould beprocedural lawsCriminalföljande.8tionen sägsart.
telecommunications andofinterceptionthepossiblemakingviewwith toa

againstoffencesof seriousinvestigationthetrañic dataofcollectionthe
telecommunicationsofavailabilityandintegrityconñdentiality,the or com-

systems.puter
digitalasådanainförandetkonstaterasSammanfattningsvis kan att av

rättigheterbetydelsefullaekonomisktbärarefungerarobjekt avsomsom
dettaregelverket påochsinfrågor påstraffprocessuella attspetsställer vissa

område behöver IT-anpassas.
ellerkvarstadbeslutvidIT-områdetaktualiseras påfrågorLiknande om

verkställighetsstadiet91först påvanligtvisedition, men

Penningtvätt4.3

regleringNuvarande4.3.1

i detproblemföreteelseinternationell stortutgör ettPenningtvätt är somen
penningtvättMedarbetet.brottsbekämpandebrottsförebyggande och menas

frånvinningendölja ellersyfteiföretas omsättaåtgärderhärvid attsom
syfteitagitsinitiativ harinternationella attflertalverksamhet.brottslig Ett

i bl.a.resulteratharverksamhet. Dessamotverka sådan

olaglig1988decemberden 19konvention motnationernasFörenta0
ellernarkotikabrotts-psykotropanarkotika ochhantering ämnenav

penningtvätt ikriminaliseringställs påkravdärWienkonventionen, av
narkotikabrottslighet,fråninkomsterfråga om

91 iklarhetforcivilmål,iockså intresseEditionsplikt kan attt.ex. omavvara
"kommit bort".betalningenochbetalning sketträttidig om
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efter-Europarådets konvention den november 1990 penningtvätt,8 om0
vinning brott förverkande- ellerforskning, beslag och förverkande avav

Strasbourgkonventionen, och
juni åtgärder förEuropeiska gemenskapens direktiv den 10 1991 attom0

förförhindra det finansiella används tvättningsystemetatt av pengar
91/308/EEG.

Vidare överenskommelser träffats dethar flertal internationella påett
finansiella tvättningområdet inom för finansiell arbetsgrupp motramen en

tillFinancial Action Task laundering,FATF Forceav pengar, on money
vilken organisationer har anslutit26 och två sig.stater

utvidgat tillämpningsområdet förTill följd härav har Sverige bl.a.
bestämmelserna i kap. och brottsbalken häleri och häleri-9 6 7 om
förseelse bet. rskr. l990/91:323prop. 1990/9l:127, 1990/91:JuU32, samt
infört åtgärderadministrativa bestämmelser i lagen 1993:768 motom
penningtvätt penningtvättslagen; 1992/93:207, bet. 1992/93:JuU37,prop.
rskr. Syftet med de administrativa reglerna hindra1992/93:375. är att att
det finansiella används för penningtvätt; jfr penningtvättslagen.l §systemet

Bestämmelserna i penningtvättslagen omfattar för närvarande företag
driver bankrörelse, livförsäkringsrörelse, värdepappersrörelse, valuta-som

växlingsrörelse och verksamhet enligt lagen ñnansieringsverksamhetom
jfr2 l995/96:2l6. omfattas lagens tillärnpnings-Företagprop. som av

område får inte medvetet medverka vid transaktioner avseende medel som
kan härröra från brottsliga förvärv allvarligare slag 3 §. Företagetantas av
skall vidare, med vissa undantag, kräva krmden legitimerar sig,att när ett
affärsförhållande stadigvarande slag inleds, och alltid vidav mera
transaktioner överstiger 110 000 kronor eller kan ha sambandantassom som
med transaktion tillsammansoch med denna överstiger det angivnaen annan
beloppet det kan transaktion4 §. Om medel härrörantas att en avser som
från förvärvbrottsligt allvarligare slag skall identitetskontroll dockett av
alltid genomföras 7 §. skall vidare granska transaktioner detFöretaget som
finns skäl medel härrör från brottsliga förvärv allvarligareanta avser som av
slag och anmäla i praktiken till ñnanspolisen omständigheter kansom- -
tyda penningtvättpå 9 §. Om anmälan sker skall företaget enligt förbuds-

regeln i avstå från utföra transaktionen. vidare enligt3 § skallFöretagetatt
13 § ha rutiner för förhindra företaget utnyttjas för transaktioneratt att som
har samband med brottsliga förvärv.
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ändringarFöreslagna4.3.2

tid och iuppmärksamhet påfåttpenningtvätt harFrågor stor senareom
Utredningen,särskild utredare.tillkallades antognovember 1995 somen

betänkandesitti 1997överlämnadePenningtvättutredningen,namnet mars
den 3regeringenVidare har1997:36.penningtvätt SOUBekämpande av

Ändringar i lagenremissenöverlämnattill Lagrådetseptember 1998
penningtvätt,åtgärder1993:768 mot m.m.om

införasskullepenningtvättslagPenningtvättutredningen föreslog att en ny
Regering-penningtvättsbrott föreslogs.särskiltmed anledningbl.a. att ettav

brottsbalkenipenninghäleri,brottet,föreslagit dethar dock tasatt nyaen
penningtvättslagen.gällandegenomförs i denändringarövrigaoch att

huvudsakinnebär ipenningtvättslagentill ändringar iförslagRegeringens
följande.

dettransaktioner därtillutvidgasTillämpningsområdet att avse
tullbrott.skatte- ellertill penningtvättbakomliggande brottet utgörs av

penningtvättslagenuppgiftsskyldiga företag iochgransknings- ut-Kretsen
enligt lagenverksamhetomfatta den bedrivervidgas till ävenatt omsom

uppgifterskyldigt lämnaförsäkringsmäldare. Företag är att omsom
lämna depolisenpolisen, skall på begäranpenningtvätt tillmisstänkt av

haruppgifterutredningen. sådanaför Näruppgifter behövsytterligare som
förde uppgifterföretag lämnauppgiitsskyldigtskalllärrmats, även annat

yrkes-bedriverpolisen begär.penningtvätt Denutredningen somom som
metaller,konst,fastigheter, bostadsrätter,med antikviteter,mässig handel
skall,spelverksarnhet pålotteri- ochtransportmedel, ädelstenarskrot, samt

myndighetenlämna de uppgifterpolisen,begäran varaanser avsomav
träda iföreslåsBestämmelsernautredning penningtvätt.betydelse vid om

kraft juliden 1999.1
riskenochavsnitt har ocksålagrådsrernissen 5.3I nämnts att e-pengar

i detför uppmärksammatsanvändas penningtvättför de kan komma attatt
detRegeringen etterfråganinternationella arbetet tassamt att avses upp av

slutfört mitt uppdrag.jag haratt

4.3.3 Min bedömning

sådanstrañbestärrnnelser innebärRegeringens förslag till ävenattnya
beträffarhäretter dejfr avsnitt Vadinnefattas; 4.1.egendom som e-pengar

däri föreslagnapenningtvättslagen och debestämmelserna iadministrativa
gransknings- ochkretsenändringarna uppkommer frågan upp-om av
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tillståndharfinansiella instituttill sådanagiftsskyldiga bör utvidgas attsom
näringsrättsligaföreslagnadelbetänkandetienligt denut e-pengarge

regleringen.
medför sidanåe-penningsystemen attanonymitetDen enagersom

penning-användas förskulle kommaför desärskiltrisken blir attattstor
Å lämpadevärdeenhetema knappastde digitalaandra sidan kantvätt. vara

användarebegränsas såe-penningsystemeneftersomför penningtvätt att en
emellertidhindrarvärde.begränsat Dettatillkan laddaendast ette-pengar

ellerbeloppbetydandevärdeenheter tillinnehasäljföretagen kan attinte att
exemplareller mångaantal kortsig medkan förseanvändare ett stort aven

uddadem.och Deladdaochför ettvartnätpengar avprogramvaraen
undantagnainteför med sig böråtgärdersådanatransaktionsmönster vara

nuvarandeuteslutashellerkan intepenningtvättslagen.från Det att
kringgås.kanskehöjas ellerkan kommabeloppsgränser rentatt av

meningminalltså enligtpenningtvättslagen börBestämmelsen i 2 §
delbetänkandetförslag ienligt mittdenomfatta ocksåutvidgas till att som

elektroniskafår tillståndnäringsrättslig regleringtill utatt geav e-pengar
förbankerpenningtvättslagen redan deomfattarVisserligen sompengar.

utveckling påmed nuvarandei Sverige,närvarande ut mene-pengarger
framtidutgivning idennasnabbt ändras;kan dettaområdet t.ex. enom
aktörerellersärskilda juridiskaske viaskulle komma att om nyapersoner

de instituthärvidMitt förslag förutsätterområdet.kommer till på att som ger
eller iFinansinspektionens tillsynomfattaskommer vartattut ave-pengar

inspektionen.verksamhet tillanmäla sinfall bli skyldiga att

frågorExekutionsrättsliga4.4

sina för-inte fullgörhar förvärvatdennågonNär t.ex. e-pengarsom --
få för-fordringsägarenlagregler, kanmateriellapliktelser enligt avtal eller
brukargenomförande,sådanttvångsvis.pliktelsen fullgjord För som

exekutionstitelfinns dom ellerförutsätts detbenämns exekution, att annan
från andrahär bortsesbetalningsskyldighetinnefattar typer avsom -

först vidanspråk bestämsskall iegendomförpliktelser. Vilken tassom
tillanknytningintresse iutmätning, såvittdvs.verkställigheten, är avgenom

Åtgärderna medenlighetkronofogdemyndighet igenomförs ave-pengar.
utsökningsbalken UB.bestämmelserna i

fullständigbegära antingensökandenutmätning kanVid ansökan om
ochtillgângsundersökning 4 kap. 9avgiñ, begränsadeller, lägremot cen
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9 d UB. det första falletI undersöker kronofogdemyndigheten före-
komsten all utmätningsbar egendom. Om begränsad tillgångsundersök-av
ning har begärts, undersöker myndigheten endast möjligheterna till utmät-
ning lön och restitutionsfordringar. Sedan denna utredning gjorts följerav
verkställighetsåtgärder, det finns förutsättningar för det, främst i formom av
utmätning sådan egendom ansökan omfattar. Skulle kronofogde-av som
myndigheten under handläggningstiden kännedom gäldenären harattom

lös egendom utmätningsbar, skall den dockärannan utmätas ävensom om
ansökan har begränsats till lön och restitutionsfordringar kap.4 9 f § UB.
Begreppet lös egendom torde härvid omfatta alla förrnögenhetsrättigheter

inte hänföra till fast egendom; alltsåär de digitala värde-att ävensom
enheterna.

Enligt mina direktiv har jag införandet förövervägaatt om av e-pengar
med sig behov ändrade regler exekution. frågorDe härvidav om som
aktualiseras i första handrör

vilken skyldighet finns medverka vid tillgångsundersölming,atto som
egendomen,äga0 vem som anses

vilka krav bör ställas säkerställande, ocho som
vilka skyldigheter olika aktörer har vid realisering egendomen.0 av

4.4.1 Medverkan tillgångsundersökningen,vid m.m.

En gäldenär skyldig lämna uppgifter sinaär tillgångar. dennaatt Iom
skyldighet ingår de finns och medverka tillatt preciseraatt attuppge var
dem, i fråga innehållet i anknytande avtal.t.ex. Kronofogdemyndighetenom
kan för detta ändamål hålla förhör med gäldenären och ålägga honom att
inge förteckning tillgångarna. Myndigheten kanöver också vid straffansvar
ålägga gäldenären på heder och skriftligen bekräftaatt uppgifternasamvete
2 kap. 10 § och kap.4 14 § UB. För genomdriva sådana åtgärder finnsatt
vissa tvångsmedel 2 kap. 10, 12, 15 och 16 UB. regler gällerDessa

sådana tillgångaräven Vid förrättning för verkställighet isom e-pengar. en
gäldenärens bostad torde möjligheternat.ex. finnasmå digitalaattvara

värdeenheter gäldenären söker undanhålla. Detta emellertidärsom ett
generellt problem eftersom andra mindre värdeföremåläven sedlart.ex.som

enkla Det speciellaär medgömma. iställetatt svårighetenär atte-pengar
identifiera dem, i fyllt med datorer och disketter.t.ex. ett Detta dockärrum
till del fråga utbildning demstor har verkställa åtgärden.atten om av som
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Tredje också skyldig lämna vissa uppgifter. upplys-Dennaär attman
ningsplikt gäller huruvida gäldenären har fordran hos tredje eller annatman
mellanhavande med honom kan betydelse för bedöma i vadattsom vara av
mån gäldenären har utmätningsbar egendom den beskaffen-närmaresamt
heten sådant mellanhavande 4 kap. Enligt lagrnotiven15 UB.§ettav
gäller upplysningsplikten rättsförhållande ekonomisk betydelseettom av

del.föreligger i vilket gäldenären och tredje har Tredjemannen mans
upplysningsplikt gäller därmed för mellanhavanden grundade påäven e-

och kronofogdemyndigheten kan så i den uppgiftermånsättpengar -
finns få upplysningar från bank kort eller värdeenheter hart.ex. en om-
utfärdats för viss gäldenär och vårdeenhetema har spenderats.en om
Beträffande Cash-systemet bör det med ledning skuggkontona bli möjligtav

lämna vissa Beträffandesådana uppgiñer. spendering gäller detta särskiltatt
myndigheten förvarat kort veckornågra så använda värdeenheterett attom

hunnit lösas in saldo bör då också kunna fram medtas genastmen m.m.
hjälp utrustning för läsa korten. Myndigheten kan anskaffaatt t.ex.av en
sådan enkel kortläsare användare Cash kan förvärva mindremotsom av en
ersättning. Andra kan emellertid komma bygga dels högrepåsystem att en
grad anonymitet, dels kostsamma och komplicerade hård- och mjukvarorav

kronofogdemyndigheten knappast kan anskaffa eller hantera utansom
biträde. Gällande föreskrifter tillgångsundersökning bör alltså kunnaom
tillämpas påäven e-pengar.

Beträffande frågan hur förrättning för eftersökning fårom en av e-pengar
gå till kan emellertid frågor uppkomma dem jag berört i avsnittsamma som
4.2 angående strañprocessuella tvångsmedel i IT-miljö. Förrättningsmarmen
kan i gäldenärens bostad påträffa dator och manual rörandet.ex. en en
hanteringen Misstänker han gäldenären har undanatt gömtav e-pengar.
utmätningsbara tillgångar så skall dessa eftersökas. Förrättningsmarmen får
härvid, under vissa förutsättningar, söka igenom hus, eller förvarings-rum
ställe, låta tillslutna och i övrigt använda visst tvång; 2 kap.öppna utrymmen
17 och 3 kap.§ UB 2-5 utsökningsförordningen 1981:981. praktikenI
tillämpar kronofogdemyndighetema dessa regler så förrättningsmarmenatt

på han söker igenom byrå eller skrivbord ochsätt ett tarsamma som en-
hand det utrnätningsbart och lämnar kvar det endast harärom som som
personligt värde söker igenom datamedier och länmar kvar det ärsom-
personligt. Detta har emellertid, såvitt jag har kunnat ñrma, varken berörts i
lagmotiv eller praxis. Beträffande kan det också förhålla sig sånätpengar att

92 l980/81:8Prop. 415s.
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fråneñersökningen sker kan nåsplats därförvaras på dende inte enmen
kan begränsasgenomlysning härav knappastEftersomdator där via nät. en

generelladessabehoveterinrar jag endasttill övervägaattavome-pengar
sammanhang.iprincipiella frågoroch störreett

4.4.2 till värdeenheternaRätten

frågangäldenären uppkommeråterfunnits hosdigitala värdeenheter harNär
Enligt kap. 18 UBtill dem tillhör honom. 4 §den rättighet knutenärom som

hantill lös egendomgäldenär vid utmätningskall ägare somanses varaen
tillhörframgår egendomen någotbesittning, det intehar i sin att annan;om

sinhar iegendom gäldenären och någonjfr angående19 § annansom
föremål förinte kanlös egendombesittning. För att som varagemensamma

detenligt kap.besittning skall få krävs däremot 4 17 § UB attutmätas
i principvilket innebär dettillhör gäldenären,framgår egendomen attatt

vidgällerstyrka gäldenärens äganderätt.åligger sökanden Detsammaatt
verkställighet beslutkvarstad för fordran och vidverkställighet av omav

stycketförsta och förstabetalningssäkring kap. stycket l1 §16 13 § UB
och avgifter.betalningssäkring för skatter, tullarlagen l978:880 om

lös egendom regelmässigtgrundas på antagandetRegleringen, attsom
denmedegendomen i sin besittning, hängertillhör den har sammansom

Presumtions-för skydd överlåtarens borgenärer.betydelse tradition har mot
ocksåbara lösörereglerna i och vidare tillämpliga inte på18 19 är utan

föremål för besittning,lös egendom kanpå t.ex.varaarman som
besitt-lös egendom inte kan föremål förvärdepapper. sådanFör som vara

skuldebrev, saknas oftaning, fordringar inte grundas löpandet.ex. som
grunda presumtion försådant faktum vidare kannågot attutanyttre som

egendomen tillhör gäldenären.93
delen bör beträffandebedömning i den civilrättsligaSamma göras e-som

egendomför exekutiva Antagandet lösblir föremål åtgärder. attpengar som
regelmässigt tillhör den har egendomen i sin besittning bör därmedsom

tillämpaskunna också på e-pengar.

4.4.3 Säkerställande utmättaav e-pengar

förhindrarbeslut utmätning skall vanligtvis följas åtgärderEtt somom av
eller försvårar förfoganden i stridåtminstone egendomen med utmät-över

och93 A.prop. 421 423.s.
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olika beroende på densäkerställande utformasningen. Detta utmätta egen-
och andra hand-löpande skuldebrevbeskaffenhet.domens Pengar samt

påkallabetalning ellervillkor för krävalingar, vilkas företeende rättutgör att
första stycketförpliktelse, skall enligt 6 kap. 2 UBfullgörande §av annan

i förvar.tas
omhänder-talar för måstelikheter med kontanter deVärdeenhetemas att

förvar ellerbärare ikortet eller någonantingen tasatttas, armangenom
databärare föravregistreras gäldenärenssjälva värdeenheten påattgenom

märkakronofogdemyndigheten eller Alternativetförvaring attaiman.av
i på reali-i gäldenärens besittningegendomen och lämna den kvar väntan

litet det godtagbart i frågaförefaller inte realistiskt, likasering omsom anses
fordringsrätter i 2 tillämpadeoch sedlar. andra §påDen änmynt som avses

första stycketförbudsmeddelande till sekundogäldenären 3rutinen med §
vid oiT-linerutineranvändas, i fall inteförefaller inte heller kunna vart

frånhindra innehavarendå inte finns kaneftersom det någon attsom
spendera värdeenhetema.

gällai första stycketmin mening bör reglerna 6 kap. 2 UBEnligt § anses
Skulle dennai fall analogt.också för digitala värdeenheter vart-

stödresultat dock medbedömning visa sig felaktig kan uppnås avsamma
lös egendom i 2 och 3kap. enligt vilken §§6 4 § UB änarman som avses

förseglaslänmas i gäldenärens besittning,skall i förvar eller, dentas om
obehövligt.såvida det framståreller märkas utmätt, somsom

verksamheten det vanlig situationden exekutivaInom är atten
medverka. syfte oña undandra sinagäldenären ovillig Hansär är attatt

kan också han uppfattar sintillgångar från utmätning. såDet attvara
värde därvidhopplös han finner det meningslöst.situation så Av ärattsom

tala hurbl.a. gäldenärens upplysningsskyldighet. den torde ingåI att om man
liknande tekniskakommer upplysa lösenord ellert.ex. att ome-pengar;

sådana upplysningar beträf-Situationen gäldenären inte lämnarspärrar. att
koden tillfande med han inte upplyserbör kunna jämföras att ome-pengar

möjlighet tillkallakassaskåp. Kronofogdemyndigheten har då attett en
det oftakassaskåp det. praktiken såpå bryter I är att närexpert uppsom

allvargäldenären får klart for sig kronofogdemyndighetenatt menar
tekniska och administrativa hindersamverkar han. dock möjligtDet är att

då baraleder till det blir kostsamt kommerE-pengarutmätaatt att e-pengar.
överstigatill värde för inte kostnaderna skallkunna högreutmätasatt att

intäkterna. komplikation f°arDetta är accepteras.en som
allmärmabör också gäldenären, enligtdetta sammanhangI nänmas att

denne vid utmätning, får behålla mindreregler vad skall förbehållasom som
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cirkaför dagliga utgifter kap. UB. Belopp understiger5 1 § 7summor som
fråga000 kr kommer därför sällan i för utmätning.3

4.4.4 Realisering egendomenav

syftet utmätning skall skallmed uppnås den egendomenFör utmättaatt en
i försäljning egendomen,pengar. kan ske påDettaomsättas genom av

auktion eller under hand. gäldenären i har fordranOm sin hos någontur en
sekundogäldenär och denna fordran har skall fordringenutmätts,en- -

för undvika värdeförstöring möjligt inte säljas drivas hosatt utanom
skyldigsekundogäldenären, på uppmaning betala förfallenär attsom en

fordran till kronofogdemyndigheten 9 kap. 11-13 UB.
sedlar behövs naturligtvis inte realisationHar och någonutmättsmynt

och sikt det inte uteslutet borgenären kan erhålla betalningen i formpå är att
värdeenheter. nuvarande stadium i utvecklingen e-penningsystemenPåav av

bör de komplikationer begränsningar kan föra med sig docksystemenssom
lösas i den praktiska tillämpningen, vid överföringar utanför dent.ex.
anslutna kretsen eller i anknytning till villkor för inlösen.uppsägningom
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konsekvenserEkonomiska5 m.m.

regional-direktivgenerellaregeringensutredningsarbetet gällerFör om
jämställdhetspolitiskaredovisa1992:50,dir.konsekvenserpolitiska attom

förkonsekvenserredovisa1994:124dir.konsekvenser attsamt om
Enligt min1996:49.dir.brottsförebyggande arbetetdetbrottsligheten och

någramedförabetänkande inteförslagen i dettabedömning kommer att
konsekvenser.sådana

direktivgenerellaregeringensvidaregäller prövamitt arbete attFör om
fåtaltillhar begränsatsMina förslag1994:23.åtaganden dir.offentliga ett

och åter-avtalsändringarensidigainfonnationsskyldighet,regler rörande
antalbegränsadeerhålla Deterlagts förmedelbetalning att e-pengar.somav

kanvärdeenheterför digitalaerlagtsmedelåterbetalningfall där somaven
antas förbetydelsemerkostnadermedföra någrabli aktuella kan knappast av

instituten.finansiellaeller dedet allmänna
avtalsändringarensidigainfonnationsskyldighet ochreglerDe somom

tillämpasföreslår skalljagföreslagit ochBetaltjänstutredningen har som
SOUBetaltjänsterslutbetänkandetbehandlats iharpåäven e-pengar

deöverstigerfördelarnasamhälleligade1995:69. konstaterasDär att
till dessaförHänvisningendesamma.förenade medutgifter är e-pengarsom

1995:69vidare SOUbedömning;föranleder inte någonregler s.seannan
ff.345
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Bilaga

Kommittédirektiv Dir.

1997:1Elektroniska pengar

januari 1997.regeringssammanträde den 9vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

rättsliga frågordeoch analyserakartläggaskallsärskild utredareEn som
till dettaanslutningelektroniska Ianvändninguppkommer pengar.avgenom

regelverk ochgällandeändringar ibehovetutredaskall utredaren omav --
i detta.ändringarföreslådet behövs -

skallUtredaren
rättsligaelektroniskaanalysera status,pengars-

elektroniskautfärdaskall havilka rätt attöverväga pengar,som-
utfärdamatillsyn skallutsträckningi vilken överutövasöverväga-

fall bör anordnas,ihur denna såoch andra aktörer samt
innehavareutfärdare,förhållandet mellancivilrättsligadetanalysera-

elektroniskaanvändningutfärdande ochvidbetalningsmottagareoch av

Pengar,
kunnabörelektroniskamedbetalningaröverväga varapengarom-

anonyma,
för konsumenterna,till skyddbestämmelserbehovetöverväga av-

förhindraförbehövsbestämmelsersärskilda attöverväga om-
elektroniskavid användningbrottslighet pengar,av

medför behovelektroniskainförandetöverväga avpengaravom-
exekution,ochsäkerhetsåtgärderprocessuellaändrade regler samtom

s.k.degrunduppkomma påproblem kankartlägga attavom-
kanelektroniskaanslutning tillanvänds ikrypteringsalgoritrner pengarsom

exportförbud.föremål fördärmedkrigsmateriel ochatt varaanse somvara
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Bakgrund

Utvecklingen
Utvecklingen inom elektronikens och datateknikens områden har gått
mycket snabbt under år. Ett exempel på detta den ökadeärsenare
användningen s.k. kort, dvs. plastkort försedda medsmarta integreradav en
elektronisk krets tillåter laddning betydande mängder informationsom av av
och kan utföra vissa beräkningar och logiska operationer. Ettsom annat
exempel det ökade utbudet och tjänsterär erbjuds på datornät,av varor som

exempelvis Internet. Inom det finansiella området har utvecklingensom
inneburit bl.a. former för betalningar skapatsatt tillkomstennya genom av
s.k. elektroniska pengar.

Betalningar med elektroniska burkar delas i två kategorier, delspengar
sådana utförs med kort, dvs. kontantkort, dels sådanasmarta utförssom som
via datornät med värdeenheter laddats diskettpå eller på hårddiskensom en
i dator. båda kategoriernaFör gäller utfärdama regel kräveren att som
betalning i förskott för de värdeenheter laddas förbetalda betalnings-som
instrument.

Kontantkort

kontantkortEtt innehåller information kortet kan användas förattom
betalningar till visst värde. Kortet laddas alltsåett med elektroniskaupp
enheter motsvarande bestämt värde i Detta kanett sedan användaspengar.
för betalning och tjänster hos betalningsmottagare inneharav varor som
nödvändig teknisk utrustning. Betalningsmottagaren vänder sig i sin tilltur
utfärdaren för lösa de elektroniska enheternaatt kontanter. Varjemot
gång betalning sker med kortet minskar antalet enheter kortetpå meden
motsvarande belopp. Vissa kontantkort kan laddas på sedan denyttupp
elektroniska förbrukats. Andra kort engångskaraktär.ärpengarna av

Kontantkorten kan anslutna till slutet ellerett Iett öppetvara system. ett
slutet kan det värde finnssystem kortetpå bara användas förreserveratsom
betalning hos eller fåtal betalningsmottagare.ett Exempel på sådana korten

Telias telefonkort.är I kan kontantkortöppetett användas försystem
betalning Öppnahos kretsstörre för kontantkortmottagare. finns ien system
bl.a. Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Italien, Finland, Portugal
och Storbritannien. de flestaI dessa länder tillhandahålls systemenav av
banker. I Danmark, Belgien och Frankrike det emellertid möjligt förär även
andra företag banker tillhandahållaän att öppna system.
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I Sverige har förekomsten kontantkort i huvudsak varit begränsad tillav
kort engångskaraktär i slutna Under hösten 1996system. har dockav
Sparbanken och Nordbanken i samarbete lanserat förett öppet system
kontantkort i Uppsala och Halmstad. Skandinaviska Enskilda Banken har för
avsikt ansluta sig till dettaatt under våren 1997. Avsiktensystem är att

skall introduceras i helasystemet Sverige under perioden 1997-1999.
För betalningsmottagare, särskilt inom handeln, innebär kontantkort att

kostnaderna för hantering sedlar och minskar samtidigt riskenmyntav som
för rån minskar. Kortinnehavaren slipper ha kontanter på sig och kan
använda kortet i butiker, på allmänna kommunikationsmedel, i parkerings-
automater m.m.

Elektroniska datornpåpengar

Elektroniska kan bestå värdeenheteräven laddas påpengar av som en
diskett eller hårddiskenpå i dator s.k. cyber eller networken money
money. En kan med sin dator via datornät, köpaInternet,person ett t.ex.

och tjänster och betala med de värdeenhetervaror finns laddade påsom
disketten eller hårddisken. Härigenom möjligheteröppnas även att utannya
förmedling bank eller företag överföringar ochannat betalningarav göraen
via datornät eller direkt mellan tvâ datorer.

På tid har banker och andra kreditinstitut börjat erbjudasenare sina
kunder vissa finansiella tjänster via datomätet s.k. home banking. Det rör
sig i allmänhet sådana tjänster kan utföras via telenätet,ävenom som t.ex.
överflyttning mellan olika konton. Arbete pågår också medav pengar att
utveckla olika lösningar för säker handel via datornät med användning av
konto- eller kreditkort. Dessa bank- och betaltjänster skall emellertid inte
förväxlas med betalningar med elektroniska pengar.

I Sverige finns inga utfardareännu denna elektroniskatyp Iav av pengar.
vissa länder, Nederländerna ocht.ex. USA, har viss försöksverksamhet
inletts. Med hänsyn till den omfattande och gränsöverskridande verksamhet

förekommer på dataområdet finns det dock anledningsom att tro att
elektroniska på datorn kommer ñnnas i Sverige inomatt kort.pengar även

Tidigare utredningsarbete

I 1992 tillkallade regeringen utredare förmars utreda behovetatten av
näringsrättslig normgivning och tillsyn betaltjänster.över Utredningennya

föranledd dennärmast snabba datatekniskavar utvecklingen inom betal-av
ningsväsendet. Genom tilläggsdirektiv i oktober 1994 utvidgades utrednings-
uppdraget till omfattaatt övervägandenäven civilrättsliga lösningar.av
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SOUBetaltjänsterslutbetänkande,avlänmade sittBetaltjänstutredningen
i regerings-närvarandeförhandläggsBetänkandetaugusti 1995.i1995:69,

kansliet.
inne-införs. DennabetaltjänsterlagföreslåsbetänkandetI att omnyen

näringsrättsligareglering. Decivilrättsligochnäringsrättslighåller enen
betalningsinstrurnent,förbetaldatillämpliga påbliföreslåsbestämmelserna

betal-dessaundantavaltemellertidharUtredningen attkontantkort.t.ex.
regleringencivilrättsligaföreslagnautredningendenfrånningsinstrument av

deunderförväntas närmastekanutvecklingtill denhänsynmedbl.a. som
slut-betalningsinstnunentvilkaosäkerhetenochområdetpå somåren om

marknaden.sig påetablerakommerligen att
elektroniskadiskussionerpågårnivåinternationell pengar.På om

maj 1994iharcentralbanks-kommitté, gett uttill EU:sEMI,Föregångaren
belyserReportCardPrepaid1994kontantkort the May somrapport omen

medarbetepågårnärvarandeperspektiv. Förcentralbankemasfrågorna ur
påelektroniskaomfattarArbetet ävenuppföljning pengarrapporten.aven

näringsrätts-frågordessaocksåutrederkommissionenEuropeiskadatorn. ur
central-utarbetade1996halvåretförstaUndersynvinkel.civilrättsligochlig

EnelektroniskafemG10inom samman-bankema rapporter pengar.om
pågårarbete1996.november Fortsattipubliceradesresultatenfattning av

Frågormaj 1997.ilämnaskommerytterligare attG10 ochinom rapporten
FinancialOECD/FATFinomtagitsharelektroniska även upppengarom

banktillsyn.förBaselkommitténlaundring ochTask ForceAction moneyon

Uppdraget

frågorcivilrättsligaochNäringsrättsliga

kredit-flera banker ochförbehållenkontantkortutfärdaländerI attär rätten
i 1994 årsharEMInuvarande rapportcentralbankskommittéinstitut. EU:s

institut.sådanautfärdasskallendastkontantkortrekommenderat att av
rekommendationen.denemellertidpågårnärvarande översynFör aven

hörelektroniskautfärdaskall hainstitutvilka rätt att pengarFrågan somom
flerarättsliga Idessa status.med frågandock pengarsnära omsamman

kontantkortpåvärdeenhetemabetraktasinom EUmedlemsstater som
vilkenanalyseraingåskall detuppdragutredarens atti bank. Iinsättningar

datorn. Ipåkontantkortsåväl påhar,elektroniskarättslig somstatus pengar
elektro-utfärdautredarenskall rätten atttill detta övervägaanslutning om

eller företag.institutvissaendastförbehållenskallniska varapengar
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Utredaren bör i vilken utsträckning tillsyn skalläven överväga utövas över
utfärdama och andra aktörer hur denna i fallså bör anordnas.samt

Utredaren skall vidare analysera det civilrättsliga förhållandet mellan
utfardare, innehavare och betalningsmottagare vid utfärdande och använd-

pengar.ning elektroniska Exempel på aspekter skall beaktas ärav som
ansvarsfördelningen mellan utfärdare och kortinnehavare vid betalningar
med kontantkort, betalningamas slutgiltighet, förfoganden kortet denöver av

obehörig verkningar utfärdarens eller kortinnehavarensär samtsom av
Äveninsolvens. sådana sakrättsliga frågor bör beaktas uppkommer tillsom

följd besittningen fysiska föremål och sedlaratt mynt ersättsav av - -
med innehav elektroniska behållningar.ett av

Syftet med de elektroniska såvitt gäller kontantkort de iär attpengarna
första hand skall kontanter och användas för hushållens betalningar.ersätta

flestaDe för kontantkort har därför högsta för det beloppsystem gränsen
kan laddas på kortet. finnsDet emellertid inget hindrar kortensom attsom

respektive datorerna i framtiden kan laddas med obegränsade belopp. Med
elektroniska också möjligheten ha tillgång tillöppnas flera olikaattpengar
valutor på kort utfärdaren erbjuder växlingsmöjligheterattsamma genom av
skilda slag. Utredaren bör vid sin analys hänsyn till dessa möjligheter.ta

Elektroniska behöver inte knutna till viss eller ettpengar vara en person
individualiserat konto. Utfardaren kan emellertid kontrollskäl vilja haav

möjlighet följa transaktionemasystem på enskilt kort. vissaatt Iettsom ger
länder finns regler innebär elektroniska inte fârattsom pengar vara

Utredaren skall betalningar med elektroniskaövervägaanonyma. om pengar
bör kunna vara anonyma.

Sammanfattningsvis skall utredaren kartlägga vilka civilrättsliga och
näringsrättsliga bestämmelser i svensk lagstiftning tillämpliga påärsom
elektroniska Om utredaren bedömer det finns behov lag-att ettpengar. av
stiftning, skall förslag härom länmas. Sådana förslag skall långtså som
möjligt frånutgå gällande regler och i befintlig reglering. Därvid ärpassas
utredaren inte bunden de förslag lärrmats Betaltjänstutredningen.av som av
Bedöms det nödvändigt civilrättsligt särreglera elektroniska iatt pengar
något avseende, skall regleringen frånutgå vedertagna civilrättsliga grund-

I sammanhanget skall behovet konsumentskyddsreglersatser. beaktas.av

Ökad risk för brottslighet, m.m.

effektivtEtt betalningsväsende förutsätter hög säkerhet hos de system som
används. Brist i säkerheten kan bl.a. upphov till ökad risk för brottslighet.ge
När det gäller elektroniska kan det finnas anledning befaraäven attpengar
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skallUtredarenpenningtvätt.föranvändaskan kommadessa t.ex.attatt
eventuelltill medkommaförbehövssärskilda regler rättaattöverväga om

processuellafrågorocksåkansammanhangetdetbrottslighet. I om
hurifrågasättaskanuppmärksammas. Detbehövasäkerhetsåtgärder t.ex.

elektroniskaskall hanterahusrarmsakanbeslag ochvid pengar.man
åtgärder.exekutivaviduppkommerfrågorMotsvarande

perspektivinternationelltElektroniska i ettpengar

internationelltimåsteelektroniskamed ettBetalningar sespengar
andraipågårdet arbetedärför beaktaskallUtredarenperspektiv. som
skallsammanhangetdetorganisationer. Iinternationellaoch inomländer
meduppkommakanproblemeventuellakartlägga deutredaren även som

tillanslutningianvändskrypteringsalgoritmerde s.k.tillhänsyn att som
därförochkrigsmaterielkanelektroniska att varaanse somvarapengar

förflyttaskansamtidigtexportförbud, överförföremål pengarnasom
via datornät.gränserna

Utredningsarbetet

dir.Fi 1995:09,Banklagskommitténsamråda medskallUtredaren
Internationella ekobrottsgruppensamråda medbörUtredaren1995:86. även

Justitiedepartementet.inom
generellaregeringensgällerutredarenövervägandenVid de görsom
regional-direktivenutredare ochsärskildaochtill kommittéerdirektiv om

åtagandenoffentliga1992:50,dir.politiska konsekvenser prövaattom
dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisadir. 1994:23, attom

detbrottsligheten ochkonsekvenser förredovisa1994:124 attsamt om
1996:49.brottsförebyggande arbetet dir.

1997.före utgången årslutförtuppdrag skallUtredarens avvara

Finansdepartementet
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