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Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

kommitté medtillkallade regeringenGenom beslut den juni 1995l en
ändringar i det regelverkuppdrag utreda bl.a. behovet styratt somav

verksamhet,framför allt bankers och andra kreditinstituts ävenmen
finansiella området,verksamhet i andra institut det t.ex.

värdepappersbolag.
Banklagskommittén.Kommittén har antagit namnet

delbetänkande har följande ledamöter,I arbetet med detta
deltagit.sakkunniga, och sekreterareexperter

Mannheimer ordförande, justitierâdetLedamöter: junkand. Sören
f.d. kammarrättspresidentenHåstad fr.o.m. 1999-05-11,Torgny

Rosenberg, f.d. statsrådetReidunn filosofie doktornLaurén, Irma
Sigurdsen advokaten Söderqvist.Gertrud och Lars

Sakkunniga: doktorn f.d. bankdirektörenekonomie Lars Hömgren,
fr.o.m.Lundh, professorn Mikael Möller 1999-03-21,Gunnar

chefsjuristen Schedin och docentendocenten Nyberg, HansLars
Staffan Viotti.

kanslirådenverkställande direktören Ulla LundquistExperter: samt
Walberg.Mikael Mellqvist fr.o.m. 1 och Mats1999-05-1

filosofieGustaf SjöbergSekreterare: hovrättsassessom samt
doktorn Daltung och kammarrättsassessomSonja Margareta
Palmstierna.

delbetänkandena Rapporterings-har tidigareKommittén avgett
skyldighet finansiella företag 1995:106, Nyaför revisorer i SOU

försäkringsbolag 1998:27ledningsregler för bankaktiebolag och SOU
kreditmarknadsföretag SOUoch Reglering och tillsyn banker ochav

1998:160.
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Sammanfattning

Inledning

uppstod tillfinansiella 1990-talets börjanDen krisen i Sverige under
följd banker finansbolag.mycket kreditförluster i och Motstoraav

för med hjälpbakgrund inte fler ställdes till kreditgivningenattav svars
ingåstraffrättsliga- skadeståndsrättsliga regler kom deteller attav

reglerbland kommitténs direktiven dessauppgifter enligt överatt se
och eventuellt föreslå ändringar.

på de finansiella marknaderna ochTill följd både utvecklingenav
harkommitténs förslag i sitt huvudbetänkande SOU 1998:160

sekretessreglemakommittén funnit det finns behov överattatt ett av se
för främst banker.

Kriminalisering

uppdragKommittén har sitt detöverväga ärattsett omsom
förändring det kriminaliserade områdetändamålsenligt att genom en av

risk-försöka bättre hantering kreditgivning ochuppnå annataven
kreditmarknadsföretag. vadtagande i banker och Bedömningen av som

ändamålsenligt bra utgår från samhällsekonomiskochär en
detbedömning, vilket i korthet innebär medborgarnas intresseäratt av

finansiellt avgörande förväl fungerande ärett system som
bedömningarna.

skiljer sigkreditmarknadsföretagenFramför allt bankerna ävenmen
medföra allvarligafrån företag systemkris kani attgemen genom en

kan trädasamhällsekonomiska återverkningar. Staten tvungen attvara
hotas. det dein med stöd situationer systemstabiliteten Yttersti ärnär

medborgarnasenskilda väl fungerande finansielltintresse systemettav
funktion.hotas; det finansiella Enskyddsobjektet är systemetssom

funktionstraffregel det finansiellamed syfte skydda systemetsatt
orsaka såmåste sikte sådana beteenden kanpå förhindrata att som

Kommittén har iallvarliga kriser funktion blir lidande.att systemets
lagstiftningen ihuvudbetänkandet omfattande ändringar iföreslagit

densyfte undvika sådana systemkriser. Kommittén göratt
bedömningen kriminalisering vissa enskildaatt personersaven
beteenden medel för försöka hindra systemkriser.inte lämpligtär attett
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Även de enskilda ekonomiinstitutens legitimtkan skydds-utgöra ett
objekt. En straffregel med syfte enskildaskydda institutensdeatt
ekonomi måste emellertid motiveras för bankerdet just ochattav
kreditmarknadsföretag ändamålsenligt utvidgningmed detär en av
straffbara området vad gäller för andra företag. Skäl förutöver som en
sådan bedömning skulle kunna det betraktas särskilt svårtattvara som
för finansiella företag övervaka huruvida anställda och andra mis-att
sköter sig eller uppträder illojalt eller riskerna med misskötsamhetenatt

särskilt Kommittén konstaterar detär huvuduppgift förstora. äratt en
finansiella företag hantera och omvandla risker. Misskötsamhet ochatt
illojalitet kan förvisso få allvarliga följder det också institutensärmen
huvudsakliga kompetens kontrollera och risker.övervakaatt
Argumenten för särreglera banker och kreditmarknadsföretag syfteiatt

skydda institutens ekonomi har därför liten någon bärkraft.att om ens
De eventuella fördelarna med utökad kriminalisering avseendeen
banker och kreditmarknadsföretag inte för andra företag.är större än

Fördelarna med kriminalisering alltså små, syftetär äroavsetten om
skydda det finansiella eller de enskilda institutensatt systemet

ekonomi. Nackdelarna kan dock bli betydande. kriminaliseringEn
medför nämligen betydande risk för instituten inte skall kunnaatt
fullgöra sin roll i samhällsekonomin ändamålsenligt Enett sätt.
bärande tanke bakom kommitténs förslag till rörelseregler är att
instituten skall ha frihet bedriva sina respektive rörelser så längestor att
de har kontroll på den samlade risken i rörelsen. Försök precistatt ange
vissa förfaranden kriminella kommer i konflikt med sådantettsom
synsätt.

Genom kriminalisering kan institutens kontrollerade risktagandeen
onödigtvis begränsas. reglering inriktadEn enskilda kreditbeslutmot
innebär betydande risker för kredithanteringens effektivitet hämmasatt

motsvarandeutan nytta.
Kommittén har inventerat det gällande straffrättsliga regelverket och

det i relation till dels de gällande reglerna rörande kreditgivning,satt
dels de kommittén i huvudbetänkandet föreslagna rörelse-av nya
reglema för banker. kommitténsDet bedömning kommitténsär att
förslag i huvudbetänkandet tillsammans med befintliga straffrättsliga
regler tillräckliga förutsättningar utreda och beivra brott.attger

En i sig tillräcklig huvudinvändning kriminalisering ärmot en
sålunda det omöjligt utforma meningsfull straffregelatt attsynes en

inte riskerar medföra betydande samhällsekonomiska nackdelarattsom
Äveni form fungerande finansiellt vidsämreett system.av en

bedömning straffrättsliga faktorer såsom gärningens närhet tillav
skyddsintresset, gämingsmarmens skuld och bestämmelsesen
förväntade effektivitet finner kommittén särskild kriminaliseringatt en
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liknandemed kreditgivning ochsambandförfaranden ärvårdslösa iav
olätnplig.

Skadeståndsfrågor

skadeståndsansvarbankledningamasfinansiella krisen blevGenom den
enligtdirektör kanverkställandeStyrelseledamot ochaktualiserat.

handlande såvälskadeståndsskyldig för sittgällande moträtt vara
Skadestånds-och tredjeborgenärbanken aktieägare,mot man.som

lagstiftning.tekniskt komplicerad Föriför banker reglerasfrågorna en
vanliga aktie-i denreglernabankaktiebolagen gäller i stort sett

bankrörelselagensituationer reglerna ii vissabolagslagen, ärmen
medlemsbankersparbanker ochdessa. Föravsedda kompletteraatt

i bankrörelselagen.skadeståndsreglergäller särskilda
lång tidhuvudregeln sedanassociationsformersamtligaFör är att

vårdslöshet viddirektörverkställandestyrelseledamot eller som av
skada.skall dennaskadat banken Detutförande sitt uppdrag ersättaav

tillaktiebolag. Skäletför allmännaregel gäller attär samma som
olikahållen avfattning den mängdallmänthuvudregeln har sådan ären

itäcka. har bedömts ogörligtavsedd Detsituationer den attär attsom
för ledningensskall gällaskadeståndsreglema lägga fast de somnormer

del i nyligen avslutataktiebolagens harhandlande. de allmännaFör ett
Kommitténändra denna regel.inte pålagstiftningsärende beslutats att

gällerbedömning vadnågonhar inte funnit anledning göraatt annan
banker.

Även skadeståndsskyldighet inte ändras så innebärlagregeln omom
huvudbetänkandet bättrebestämmelser ikommitténs förslag till nya

i de fall dettaskadeståndsansvarförutsättningar utkräva äratt
använda dessatill handsnämligenmotiverat. liggerDet nära att

fastställandet den aktsamhetsnormmåttstock vidbestämmelser avsom
direktör. Eftersomverkställandestyrelseledamot ochåvilarsom

kontrollställer krav pårörelsereglerkommitténs förslag till störrenya
medför,tvekan dettaingenoch styrning rörelsen detär att omomav
styrelse ochgenerella krav pågenomförs, högrekommitténs förslag

under-avseenden. styrelsedirektör i dessa Enverkställande t.ex.som
riskhanteringssystem tordeadekvatalåtit till det finnsatt attse

avseende.försumlig i dettaregelmässigt bedömaatt somvara
ledningenvad åliggerTill grund för bedömning ensom avaven

i bankersin på hur styrelsearbetebank har kommittén utvecklat syn
styrelseuppgifter och vilketoch vilkaskall gå till somansvar

avsnittrespektive direktör har se 1.4.3.verkställande
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detNär gäller ochstyrelseledamots verkställande direktörs ansvar
aktieägare, borgenärermedlemmar,gentemot föreslåroch tredje man

kommittén grundprincipen skall oförändrad. innebäratt deDet attvara
nämnda kategorierna skadeståndsskyldiga endastär vissaom
uppräknade lagar eller bolagsordningen uppsåtligen elleröverträtts av
vårdslöshet. Genom skadeståndsansvaret blir de bestämmelser i dessa
lagar och bolagsordningen har till syfte skydda tredjeattsom man
sanktionerade. Till skillnad vad gäller för allmänna aktie-mot som
bolag och ekonomiska föreningar gäller för banker bankaktiebolag,
sparbanker och medlemsbanker överträdelser bankrörelse-ävenatt av
lagen kan grunda skadeståndsskyldighet. Kommittén föreslår dennaatt
skillnad alltjämt skall gälla föreslår dessutom lagensamt ävenatt om
kapitaltäckning och exponeringar skall ingå bland de uppräknadestora
lagarna.

Sekretess

De årens utveckling på de finansiella marknadernasenaste har inne-
burit det affärsmässiga intresset hos olikaatt finansiella företag eller
företagsgrupper få tillgång till kundregister och kund-attav arman
information från andra delar företaget eller har ökat.av gruppen
Samtidigt har informationsteknologins utveckling ökat tillgängligheten
till kundinformation och ökat möjligheterna samköra register. Tillatt
bilden skall läggas kommittén i huvudbetänkandetäven haratt
föreslagit bank skall få möjlighet dels i begränsadatt omfattningatten

sig åt icke-finansiellägna verksamhet direkt inom banken, dels sigägna
åt icke-finansiell verksamhet dotterbolag. Mot denna bak-grundgenom
har kommittén konstaterat behov i vilken omfattningett överattav se
banksekretessen tillåter infonnation kunder sprids mellan olikaatt om
avdelningar inom bank och inom koncerner och i koncemliknandeen
förhållanden där banker ingår.

Enligt kommitténs mening finns det behov utveckla ochett attav
förtydliga de principer tillämpningen bestämmelsen bank-som av om
sekretess bygger på. På grund den mängd situationerav som
bestämmelsen avsedd täckaär och på grund områdetsatt av
komplexitet det dock lämpligt i huvudsakär bygga vidare på denatt
litteratur och de fasta sedvänjor utvecklats kring den nuvarandesom

ibestämmelsen.
Vid avvägning de intressen föreligger på sekretess-en av som

området kommer kundens intresse sekretess självfallet i förgrunden.av
Sekretessregeln motiveras främst kundens intresse hansattav av
personliga integritet och ekonomiska förhållanden skyddas. En
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tänkbar.oinskränkt skydd för kundensekretess emellertid intetill är
förkunna brytassekretessen det krävsFörutom måste attatt om

ieljestfullgöra kundens banken och dettilluppdrag äräven om
kunnakundens intresse, undantagmåste andra göras.

funktionfinansielladetIntresset skydda är ettatt systemetsav
innebär kundens intresseintresse sådan dignitet det attatt avav

huvudbetänkandetKommitténs förslag isekretess i bland vika.måste
finansielladet bästa för detsolida banker skyddetgår på utgörut att

vissaföljaföreslagits bankema åläggsdetta syfte harI attattsystemet.
bankerna följer dessaf°ar inte hindrarörelseregler. Sekretessreglema att

kundens intresserörelseregler. Vid avvägning gentemotaven
lämpligtkommitténs uppfattningsystemskyddsintresset det enligt attär

Soliditet, riskhanteringsöka i de grundläggande rörelsereglemastöd om
huvudbetänkandet.kommittén före-slagit ioch genomlysbarhet som

bedömningenanvänds riktlinjer vidOm dessa bestämmelser av omsom
samhällsekonomiskabehörigt främjas detuppgiftslämnande ärett

i dekunna uppfylla lagens kravintresset solida banker. För attav
sprids tillviss kundinformationangivna bestämmelserna fordras att

uppgifterna för fullgöra bankens uppdragandra de behöverän attsom
behörigt under förutsättning detfrån kunden. sådant spridandeEtt är att

ingripande möjligt.sker på för kunden så lite sättett som
uppgifterhar affärsmässigt intresse användaBanker attett av om

för bank affärs-sina kunder i olika sammanhang. Utrymmet atten av
uppgifter kund dennesmässiga skäl behörigt använda motom en

bankdock möjligt i situationer dåintresse litet. Detär är t.ex. en
ellerbevakar sin kund i domstol på Omsätt.rätt annatgentemot enen

kommitténssammanfaller bör enligtkunds och banks intressen inteen
förrestriktiv till förmånmening tillämpningen sekretessregeln varaav

kunden.
innebär dekommitténs förslagskall understrykasDet attatt

gälla.fortfarande skallbegränsningar finns i tystnadsplikteni dagsom
Även genombryta sekretesseni framtiden skall bank ha närrätt atten

kund,fullgöra uppdrag fråndet fordras för banken skall kunna ettatt en
i lag föreskrivensamtycke, banken harkund lämnat sittnär när enen
och i vissa andraSkattemyndigheten,uppgiftsskyldighet, gentemott.ex.

tillsynsmyndighetsituationer, förhållande till länsstyrelsenit.ex. som
stiftelser.över

behandlat sekretessbestämmelsensKommittén har i betänkandet
vidnämligen bl.a.tillämpning i särskilda situationervissa närmare,

kreditgivningvärdepapperisering och vidförvärv banker, vidandraav
till kreditmarknadsföretag.

sekretessbestämmelsen formulerasföreslagitKommittén har att om
ändras tillobehörighetsregelnså den befintligaatt en
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behörighetsregel därigenomför markera bevisbördan föratt att att ett
uppgiftslämnande behörigt vilar på bar1ken.är har liditEn kund som en
ekonomisk skada till följd banken röjt honomuppgifter harattav om

till skadeståndrätt banken inte banken visar uppgifts-attav om
lämnandet behörigt.var

För vilka skyddas banksekretessenatt har kommitténange som av
föreslagit begreppet kund. innebärDet inte någon förändring detnär
gäller vilka skyddas banksekretessen språkligtutgörsom av men en
viss modernisering. Till kund räknas borgensmän och andraäven som
har sådan relation till banken uppgifter dem personligtatten om av
eller ekonomiskt slag förekommer där. Alla uppgifter personlig ellerav
ekonomisk kunds relation till bank omfattasnatur rörsom en en av
sekretessen oberoende uppgiftema dokumenterade eller ej.ärav om

Kommittén har för vad skyddas valtatt uttrycketange som
uppgift i singularis för därigenom inskärpa betydelsenatt varjeattav
uppgift kund för sig. Det förhållandetprövas detom atten anses
behörigt lämna vissa upplysningaratt kund innebärut inteom en
automatiskt samtlig information honomatt kan finnas i bankenom som
får röjas.
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Författningsförslag

Förslag till1

iändring bankrörelselagenLag om

1 798726 l

l987:6l7Härigenom föreskrivs i fråga bankrörelselagenom
dels kap. och kap. skall ha följande lydelse,l 10 § 5 1-3att
dels det i lagen skall införas paragraf följande lydelse.att en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
10

Enskildas förhållande till Uppgift banks kunder fårom
bank får obehörigen såvida detinte interöjas. röjas, inte är

behörigt.
detI allmärmas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i

sekretesslagen.
enligt brottsbalkenAnsvar 20 kap. 3 § skall inte följa för den som

bryter förbudet i första stycket. Detsamma gäller revisormot en som
bryter förbudet i kap. första stycket lämna upplysningar3 14 §mot att

banks angelägenheter.om en
I § kreditupplysningslagen finns bestämmelser5 1973:1173a som

innebär vad gäller tystnadsplikt enligt första stycket inteatt som om
hindrar uppgifter fall utväxlasi vissa för kreditupplysningsändamål.att

5 kap.
l

Om stiftare, huvudman, stiftare, huvudman,Enen
styrelseledmot eller delegat styrelseledamot eller delegatupp-
såtligen eller oaktsamhet han jidlgör uppdragsittnärav som
skadar Sparbank eller med- uppsåtligen eller oaktsamheten en av

Lagen omtyckt 1996:1001.
2 Senaste lydelse 1997:557.
3 Senaste lydelse 1998:1500.
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lemsbank då han fullgör skadar Sparbank ellersitt en en
uppdrag, skall han skallmedlemsbank,ersätta ersätta
skadan. Detsamma gäller skadan. gällernär Detsamma när
skadan vållas medlem eller skadan tillfogas medlem elleren en
någon överträdelse någon överträdelseannan genom arman genom

denna lag, lagen 1995:1559 denna lag, lagen 1994:2004av av
årsredovisning kreditins- kapitaltäckning ochiom storaom

ochtitut värdepappersbolag, för kreditinstitutexponeringar
sparbankslagen 1987:619 eller och värdepappersbolag, tillämp-
lagen 1995: 1570 medlems- lig lag årsredovisning,om om
banker eller bankens stadgar. sparbankslagen 1987:619 eller

lagen 1995:1570 medlems-om
banker eller bankens stadgar.

Lydelse enligt 998/99:129 FöreslagenI lydelseprop.

2§

En revisor eller En revisor eller
lekmarmarevisor i sparbank lekmannarevisor i Sparbanken en
eller medlemsbank eller medlemsbankär är
ersättningsskyldig enligt de ersättningsskyldig enligt de
grunder i grunder1 i 1 Hansom anges som anges
Revisorn eller lekmanna- skall skadaäven ersätta som
revisorn för uppsåtligen eller oaktsamhetävenansvarar av
skada uppsåtligen eller vållas hans medhjälpare.som av av
oaktsamhet vållas hans Om revisions-registreratettav
medhjälpare. bolag revisor, det dettaär är

Om revisionsbolag bolag och den förett är revisionen
revisor, åligger huvudansvarigeersättnings- ärsom
skyldigheten detta bolag och den ersättningsskyldiga.

för revisionen.ansvarigärsom

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§4
En medlem i medlems- medlemEn i medlems-en en

bank eller röstberättigad bank eller röstberättigaden som en som
inte medlem skyldig inteär medlemär skyldigäratt är att

den skada hanersätta den skada hanersättasom som
medverka till medverka tillatt över- att över-genom genom

Senaste lydelse 1998: 1500.
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denna lagenlag,lagen trädelseträdelse denna lag, avav
kapitaltäckning1994:20041995:1559 årsredovisning i omom

förkreditinstitut och värdepappers- och exponeringarstora
och värdepappers-bolag, lagen kreditinstitut1995:1570 om

tillämplig lag års-bolag,medlemsbanker eller stadgarna om
1995:1570lagenuppsåtligen eller redovisning,grovav

medlemsbanker ellertillfogar medlems-oaktsamhet om
uppsåtligen ellerstadgarnaeller någonbanken, medlem aven

tillfogaroaktsamhetgrovannan.
medlemmedlemsbanken, en

eller någon annan.

9 kap.

28 §a
§§Vad kap.15 1-3isom

1975:1385aktiebolagslagen
vidföreskrivs ansvarom

den lagen,överträdelse av
årsredovisningtillämplig lag om

bolagsordningen gälleroch
betráfande bankaktiebolag även

lagvid överträdelse dennaav
och lagen 1994:2004 om
kapitaltäckning och stora

för kreditinstitutexponeringar
värdepappersbolag..och

januarii kraft den 2001.lag träder 1Denna
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2 Förslag till

Lag ändring i lagen 1992: O161om om
ñnansieringsverksamhet

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1992:1610om om
finansieringsverksamhets kap. skalll 5 § ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
5

Enskildas förhållanden till Uppgift kreditmarknads-om
kreditmarknadsföretag får företags kunder fårinte inte röjas,
obehörigen såvida detrájas. behörigt.inte är

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen 1980: l 00.

Ansvar enligt kap.20 3 § brottsbalken skall inte följa för den som
bryter förbudet i första stycket.mot

I 5 § kreditupplysningslagen 1973:1173 finns bestämmelsera som
innebär vad gäller tystnadsplikt enligt förstaatt stycket intesom om
hindrar uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.att

Denna lag träder i kraft januariden 1 2001.

5Lagen omtryckt 1996:1004.
5 Senaste lydelse 1997:453.
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Vårdslös kreditgivning1 m.m.

Inledning1 l
.

uppstod tillunder 1990-talets börjanfinansiella i SverigekrisenDen
har lagts nedbetydande arbetekreditförluster. Ettföljd mycket storaav

uppkomförklara varför desökapå analysera förlusterna och på attatt
lågför detgranskatsEnskilda kreditärenden har utrönaatt om

bakom kreditema.skadeståndsgrundande vårdslöshetbrottslighet eller
fall till åtalärenden ledde i delenskildaUtredningarna attenav

väcktes haringet åtal. åtalflesta fall blev det Deväcktes i de sommen
fällandefriande domar. Flera defällande ochresulterat i både av

ålades betala skadestånd påden dömde ocksåinnebardomarna attatt
få någon dom därfinns detgrund brottet. Däremot ens enomav

bankeller företrädare förstyrelseledamotbankman anställd, enannan
skadeståndsrättsliga ochenligt reglerålagd betala skadeståndblivit att

brottinte på grund av
förinte fler ställdes tillMånga blev upprörda över att svars

skadeståndsrättsligastraffrättsliga- ellerhjälpkreditgivningen med av
aktualiserades frågandebattenallmännaregler. denI om

kreditgivning. Vidare ifrågasatteskriminalisering Vårdslös omav
inomskadeståndsskyldighet för befattningshavareförförutsättningarna

direktiv bl.a. följande påkommitténsbankerna bör förändras. I sägs
dessa punkter:

frågan varitavgjort flera mål därhar domstolarUnder 1990-talet om
harkreditgivning. Målensamband medbrott ibanktjänstemän begått

någothuvudman. Medtrolöshetoftast det såtliga brottet motrört up
ingåttåtalväcktsenstaka undantag dock intedet mot personer somar

kanverkställande ledning. Detelleri banks styrelse moten
straffrättslidet nuvarandeifrågasättashittillsvarande erfarenheter aom

straffvärkriminaliserarutsträckningtillräckligregelsystemet i a
banksystemet.kreditgivning inommedförfaranden i samband

tagande positionerkan gälla riskhantering,Motsvarande t.ex. avannan

angivnaff och där1998:160, 133kommitténs huvudbetänkande SOUSe s.
referenser.
2 BrottsligSjöberg.redovisas i G., 1995,Vårdslös kreditgivningantal fallEtt av

Fritzes,Stockholm,under krisen,Vårdslös kreditgivning i Bankernaoch 1980-,
207-409.s.
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vid handel med valutor eller derivatinstrument. åtgärdEn därvid ärsomnaturlig inte minstövervägaatt med tanke på den förär, centrala roll
betalnin främst bankerna har, kriminaliseringssystemet ävensom en

vårds förfaranden vid kreditgivningösa och i samband med beslutav
riskhantering, särskilt i sådana fall vårdslöshetendär kan till såledaom

omfattande förluster instituts solvens hotas.att ett
Kommittén bör denna bakgrund detmot enomgånggöra en av

nuvarande straffrättsli regelverketpå området lämna förslagdea oc
den behövs. till kriminalisering skall dockörs föregåssom anser ag av

analys, varvid olika intressen skall varandra.vägasen nog motann
En iminalisering vårdslöshet kan medverka till rätthållaattav upstabiliteten i bankväsendet och därmed betalningssystemet. sådannstabilitet inte uteslutandeär intresse för kreditinstituten och dessasett

ocksåägare i hög grad för och medborutan staten arna.
Mot detta skall sådan kriminavägas rsering skulle kunnaatt en

motverka ambitionerna kontrollen kreditgivning och risk-att över
hanteringen i första hand skall kreditinstitutenutövas änav snarare av
staten.

Av betydelse i sammanhangetstor hur effektiv straff-är enbestämmelse denna karaktär skulle och fördelarna medav vara om en
kriminalisering istår proportiontill de ndi heternaresurser som m
måste lägga ned jfr 994/95 :23 52 ff och bet. 199 /95: uU2.prop. s.

Kommittén skall lämna sina förslag bakgrund sådanmot av en
samlad bedömning. Om förslag till erliglarekriminalisering, skallges

beräkninêbgörasde be för upprätthållaövasen attav resurser som an
de uden och förslag lämnas till hurstra sådananya resurser, genom
åmpriciriteringareller på skall kunna tillförassätt, utredningarannat av

etta s ag.
Frågan förutsättningarna för skadeståndsskyldi för befatt-etom

ningshavare inom banker och andra kreditinstitut ska förändras bör
behandlas bakgrund aktiebolagskommitténsmot överväganden iav
näraliggande frågor. 3

Straffrätten och skadeståndsrätten olika regelsystem.utgör Genom
straffreglema och straffrättsskipningen försöker till med-staten attse
borgarna inte handlar visstpå klandervärt Skadeståndsreglema harsätt.
till huvudsakligt syfte fysiska och juridiskaatt personer, genom en
civilprocess, under vissa förutsättningar skall få ersättning för skada

tillfogats dem.som
Strajieglerna innehåller i allmänhet precisa beskrivningar detav

beteende straffbeläggas.är Rättssäkerheten krävaavsett attsom anses
det endast gärningaratt är exakt faller inom straffregelnssom

beskrivning den straffbara gärningen leder till straffbarhet. Enav som
ytterligare förutsättning för straffbarhet gärningen begåtts medär att
uppsåt eller i vissa fall oaktsamhet.

De skadeståndsregler kan aktuella här innehåller däremotsom vara
inga handlingsregler. De uttalar endast den vårdslöshetatt som genom
vållat skada skall den. Någon ledning för vilkaersätta beteenden som

3Kommitténs direktiv finns i sin helhet i bilaga
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bedömning fårVid dennaskall bedömas vårdslösa inte.gessom
handlingsregler förledning istället andrahämtas från regelverk som ger

banks internabankrörelselagen ellerdem verkar i bank t.ex. ensom
området.instruktioner och sedvänja på

detTillämpningolikasig alltså tvåDet rör normsystem. enaavom
handling kanandra.tillämpning det Enutesluter emellertid inte av

grundskadeståndsgrundande påochsåledes både brottslig avvara
regelfinnsskadeståndslagen ocksåvårdslöshet samtidigt. I somen
förmögen-brott vållarprincip skall denisäger att rensom genom
skadaorsakar ekonomiskdenna. brotthetsskada Ettersätta gersom

skadeståndsskyldighet.tillalltså normalt upphov
eventuellförutreda förutsättningarnaKommittén har för att en

anlitatförfarandenvårdslös kreditgivning och andrakriminalisering av
licentiat-arbete har resulterat ilic. Lundkvist.jur. Peter Hansnumera

kreditgivning. Lundkvistavhandlingen gårVårdslös Iavhandlingen
detutländskgällandeutförligt igenom ärövervägerrätträtt, samt om

kriminalisering.lämpligt med en
Rydbeck i uppdraggivit advokat OttoKommittén har vidare att

kreditgivning.vidskadestândsansvaretutreda vissa frågor rörande
vidpromemorian skadeståndsansvariarbete har resulteratHans

kreditgivning.5
Övervägandena istraffrättsliga lagstiftningenrörande den görs

avsnitt 4.avsnitt skadeståndsrättsliga lagstiftningen i3 och rörande den
eftersom dessaförsta hand inriktad på bankerFramställningen iär

kanden finansiellacentrala ställningen i det Dethar systemet.mest
finnas detsärbehandla andra finansiella institutknappast skäl att om

uppehåller sigfinns banker. Vidareskäl speciell lagstiftning förinte för
framställningen främst vid frågoreventuell kriminaliseringrörande en

omfattarrörande kreditgivning kommitténs uppdrag ävenatttrots
valutorvid handel medtagande positionerriskhantering, t.ex. avannan

kreditgivningendetta deteller derivatinstrument. Skälet till är att var
ibelystfinanskrisen och den därföraktuell under är mestmestsom var

Vidare det svårtallmänna debatten.olika utredningar och den är att
handlande ikriminalisera vårdslöstskältänka sig det finns annatattatt

kreditgivning.kriminalisera vårdslösbanker det inte skälfinns attom

4 kreditgivning, straffrättsliga frågorVårdslösLundkvist, P., 1998, om
66Juridiska fakulteten i UppsalaSkrifter frånbankbrott, FörlagIustus AB, nr.

fortsättningsvis Lundkvist.
5Bilaga till betänkandet.3
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1.2 Regler kreditgivningom m.m.

1.2.1 Gällande ordning

Den grundläggande standard bankmän har iaktta kredit-vidattsom
givning läggs fast i bankrörelselagens regler. Den följande genom-
gången sikte de regler gäller vid behandlingennärmasttar som av
enskilda kreditärenden eftersom det dessa i första hand blirär som
aktuella i den fortsatta diskussionen då den gällande lagstiftningensamt
främst inriktad reglera enskilda ärenden.är får dock inteDetmot att
glömmas bort styrelse och ledning har övergripande föratt ett ansvar

banks verksamhet. kreditgivningensPå område innefattar dettaen
bl.a. utforma interna rutiner säkerställer denatt attansvar som som

fattar kreditbeslut har tillräckligt beslutsunderlag det upptäckssamt att
så inte fallet eller kredit eljest lämnas på felaktigaär grunder.om om
bankrörelselagenI det framförallt bestämmelserna i kap.är 2 13 §
talar hur kreditgivningen skall gå till. Inledningsvis stadgas attsom om

kredit endast f°ar beviljas låntagaren på goda grunder kan förväntasom
fullgöra låneförbindelsen. ligger krav på undersökningett en av
låntagarens ekonomiska situation. Hur denna undersökningnoggrann

beroendeskall sådana omständigheter kreditensärvara av som
storlek, låntagarens förhållanden och kreditens syfte. Vidare stadgas att
det krävs betryggande säkerhet. innebärDetta säkerhetens värde ochatt
värdebeständighet måste kontrolleras. Självklart ingår kontrolläven en

banken verkligen får tillgång till säkerheten t.ex.att att pant-av
sättningar blir giltiga och borgensförbindelser blir korrektatt ut-
formade. Slutligen stadgas i kredit2:13 säkerhet blanco-att utan
kredit kan lämnas säkerhet kan obehövlig eller detom anses om

föreligger särskilda skäl frånavstå säkerhet. förarbetenaIattannars
exempel fall därnämns på säkerhet obehövligt krediter tillär statsom

och kommun. Som exempel fallpå där särskilda skäl föreligger nämns
krediter till företag banken hyser förtroende för intesom men som
förmår ställa säkerhet, kortfristiga rörelsekrediter till företag, mass-
krediter till hushåll vissa krediter tillsammans medsamt som ges
utländska banker.

Reglerna exponeringar också centrala vid kreditgivning.ärstoraom
Reglerna finns i lagen 1994:2004 kapitaltäckning och storaom
exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag kapital-
täckningslagen i Finansinspektionens föreskrifter FFFSsamt
1995:60. Reglerna för enskildsätter placeringsgränsytterstaen en
storlek. Reglerna gäller alla placeringar i finansiella instrument och
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utvecklingen hosberoende ekonomiskaplaceringar denär enavsom
krediter.avtalspart, således även

räknaskapitaltäckningslagenexponering enligtSom stor enen
kund ellerinstitut harexponering gentemotett en grupp avensom

minstinbördes kunder och 10anknutna procentmotsvarar avsom
för exponeringabsolutainstitutets kapitalbas. Den gränsen gentemoten

inbördes anknytning 25kunder medkund eller är procenten grupp av
exponeringarskall samtligaVid beräkningeninstitutets kapitalbas.av

inbördeskunder medkund ellerinstitut harett mot grupp avensom en
f°arinteoch det totalsummananknytning läggas är somsamman

samtligakapitalbasen. Summanöverstiga 25 storaprocent avav
kapitalbasen.exponeringar f°ar inte överstiga 800 procent av

vissainnehållerkreditjäv i kap. 17 § BRLBestämmelserna 2om
sammanhanget.i det här Därhandlingsnorrner kan intressevara avsom

subjekt på andrakredit till vissabank inte får lämnastadgas att en
Subjekten räknasnormalt ställerbankenvillkor sådanaän upp.som

ställningb delegat i ledandestyrelseledamot,enligt följande: aupp
styrelsenfår påförening medeller i avgöraannansom ensam

ställ-innehar ledandeanställdankommande kreditärenden, c som en
medeller andelsägareaktie-ning inom banken, d än ettstatenannan

vissahela kapitalet, eminstinnehav tre procentmotsvarar avsom
imake eller sambo tilli medlemsbanker, frevisorer person som avses

vilken sådaneller juridisk ig avsesperson som avses sompersona-e
intresse i egenskap delägareväsentligt ekonomisktunder a-f har ett av

eller medlem.
kredit enligt bestäm-medlemsbanker gällersparbanker ochFör att

det undan-beviljas styrelsen, medfårmelsen kreditjäv endast avom
fastställdainomstyrelsen delegera gränserattägertaget att annan

Tidigaredrivs låntagaren.rörelsebevilja kredit i och för aven som
dennabankaktiebolag,begränsning förgällde sådan även menen

bestämmelse slopad.är nu
vilka läggerkreditinstruktioner,har omfattande internaBankerna

nivåbeviljas och på vilkenkredit kanfast under vilka förutsättningar en
oftast påKreditinstruktionema byggerfattas.kreditbeslut skallett

detaljerade.bankrörelseiagens regler ärmen mer
finns bestämmelsekreditmarknadsföretagenFör säger attsomen

grunder kan förväntaslåntagaren på godakredit endast får beviljas om
ñnansieringsverk-kap. lagenfullgöra låneförbindelsen 3 8 § om

kreditjäv ibestämmelsesamhet. Vidare finns stort mot-om somen
fmansieringsverksarnhet.lagenden för banker kap. 10 §3 omsvarar
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1.2.2 förslagKommitténs huvudbetänkandeti

Kommittén har i sitt huvudbetänkande 1998:160 bl.a.SOU lagt fram
förslag till rörelseregler för banker och kreditmarknadsföretag samtnya
förslag rörande tillsynen. Kommittén konstaterar i betänkandet detatt
övergripande målet för lagstiftningen bankområdetpå är upprätt-att
hålla förtroendet för bankmarknaden. Det finns flera medel för nåatt
detta mål. Det främsta medlet lagstiftade rörelseregler, dvs. bestäm-är
melser hur bankrörelse skall bedrivas. innefattasHär såväl regler iom
bankrörelselagen, begränsningar vilken rörelse bank fårt.ex. om av en
bedriva och vilka tillgångar den får inneha, bestämmelser i andrasom
lagar banks rörelse, kapitaltäckningslagen. Kommittén har it.ex.om en
huvudbetänkandet lagt fram förslag till omfattande förändringar i detta
regelverk. Ett medel uppnå målet tillsyn bankerna. Detannat äratt över

inte möjligt hållaär kontroll lagstiftningen följs och därmedöveratt att
upprätthålla förtroendet för det inte finns tillsyn. Välsystemet om
avvägda sanktioner härvid viktigt redskap. Kommittén harär iett
huvudbetänkandet lagt fram förslag till betydande ändringar i
regleringen tillsynen.av

Till grund för kommitténs förslag i huvudbetänkandet ligger en
förutsättningslös analys betalningsförmedlingens och kapital-av
försörjningens roll i samhällsekonomin och de skyddsintressen som
finns på dessa områden. huvudbetänkandetI utvecklingen påsägs att
det finansiella området har tydliggjort behov reformera denett attav
finansiella lagstiftningen. Vidare den snabba utvecklingen harsägs att
lett till den gällande regelstrukturen delvis haratt blivit överspelad.
Kommittén framhåller risken med föråldrat regelverk detatt ett är att
kan förhindra potentiellt effektiva lösningar samtidigt det riskerarsom

inte begränsa utvecklingen potentielltatt skadliga. Kommitténav
framhåller i huvudbetänkandet den det huvuduppgiftatt sett attsom en
föreslå regelsystem inte aktualiserar anpassning så fortett som en ny
teknisk lösning eller produkt lanseras. föreslagnaDen lagstiftningen

så vida den till konkurrens med olika tekniskaatt uppmuntrarger ramar
lösningar och produktutbud. Förslaget vidare ökat förutrymmeger
finansiella företag välja olika inriktning på sin verksamhet.att

Förslagen i huvudbetänkandet inriktade frågorpå rörandeär system-
stabilitet. Kommittén har gjort den bedömningen skyddsintressenatt av

karaktär, såsom konkurrensñâgor och konsumentskydds-t.ex.annan
frågor, i möjligaste mån bör hand den lagstiftning verkartas om av som
generellt på dessa områden.

Kommitténs förslag till rörelseregler innebär tillövergång etten
regelverk har karaktär ramlagstiftning. framträdandeEn principsom av
bakom förslaget banker skall åläggas ha sådanär kontroll påatt att
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riskerna i överlevnadsförrnågan interörelsen Detäventyras. äratt
härvid betydelse de riskbegränsandeavgörande reglerna sikteatt tarav

begränsapå totala risktagande.banksatt en
syfteI nämnda med lagstiftningennå de harmålenatt ovan

kommittén i huvudbetänkandet föreslagit fyra grundläggande
bestämmelser soliditet, riskhantering, genomlysbarhet godochom
bankstandard.

Soliditetsregeln kap. i kommitténs2 1 § BRL förslag ställer krav
på risknivån hela rörelseni till bankens kapitalstyrka påatt ettavpassas
sådant bankens förmåga fullgöra sina förpliktelser intesätt att att
äventyras.

Riskhanteringsregeln 2 kap. i kommitténs förslag innebär2 § BRL
bank skall identifiera, dessoch kontrollera de riskeratt mätaen som

rörelse förknippad med, vilket sin innebäri den måste ha tillär tur att
sin rörelse avpassade informations-, och kontrollsystem. bankEnstyr-
skall alltså klara begränsa och kontrollera de risker dessattav som
rörelse förknippad med. innebär hårdare generella krav vadDettaär än

följer dagens lagstiftning. dessa krav föreslårUtöversom av
kommittén, i riskbegränsande syfte, absoluta för storleken pågränser
vissa banks aktieinnehav och för andra exponeringar bank kanav en en
ha andra företag.gentemot

Genomlysbarhetsregeln kap.2 3 § BRL i kommitténs förslag
ålägger bank bedriva och organisera rörelsen på sådant sättatt attetten
den överblickbar, såväl internt syfte risk-iär externt, attsom
exponeringen och bankens ställning i övrigt skall kunna bedömas.

Slutligen har kommittén föreslagit bestämmelse åläggeren som en
bank i övrigt bedriva rörelsen i enlighet med god bankstandardävenatt

kap.2 i kommitténs förslag.4 § BRL
dessaUtöver grundläggande bestämmelser har kommittén också

föreslagit rad andra rörelseregler. det här sammanhanget förtjänarIen
den föreslagna bestämmelsen interna skallinstruktionernämnas attom

utfärdas den omfattning behövs för rörelsen kap. §i 2 13att styrasom
BRL i kommitténs förslag. Skriftliga instruktioner riktade till med-
arbetarna på olika oundgängligtnivåer hjälpmedel förär ett att styra

Ävenolika verksamheter i bank. det kan följa deen om anses av nyss
nämnda generella bestämmelserna skriftliga instruktioner skallatt
utfärdas i den mån det erforderligt för olika verksamheterär att styra

kommittén det bör finnas uttrycklig bestämmelse med dettaattanser en
innehåll.

Förslaget till förrörelseregler banker innebär kredit-pånya
givningens område förskjutning lagstiftningens huvudintresseen av
från det enskilda kreditbeslutet till hela kreditstockens tillbidrag
bankrörelsens samlade risk. komplement soliditetsregelnSom tillett
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har kommittén föreslagit bestämmelse banksenattsomen anger
kreditportfölj skall så bankens risk intetotalasammansatt attvara

förmågabankens sina förpliktelseräventyrar fullgöra §2 kap. 15att
BRL i kommitténs förslag. föreslagna inledande bestämmelsernaDe
innebär, bl.a. krav på avpassade för hanteranämnts, system attsom
riskerna i varje enskild banks rörelse. bankEn har betydande andelsom
kredithantering rörelsei sin eller bank har viss speciell typen som av
kredithantering i sin rörelse måste således ha informations, styr-,
besluts- och kontrollsystem utvecklade just för bankens inriktning
rörelsen.

När det gäller kreditprövningen har kommittén föreslagit en
bestämmelse banks kreditprövning skallattsom anger en vara
organiserad så den fattar beslut i kreditärende har tillräckligtatt ettsom
beslutsunderlag för bedöma risken med bevilja krediten kap.2att att
16 § l i kommitténs förslag. KommitténBRL har vidare föreslagitst

bestämmelse kreditbeslut skall dokumenteras på sådantatt etten om
underlaget för beslutet och beslutets tillkomst redovisassätt 2 kap.att

16 § 2 i kommitténsBRL förslag.st
Bestämmelserna kreditjäv i banker föreslås ändras så denattom

omfattar andra avtal krediter. kreditrnarknadsföretagenäven Förän
föreslås aktiebolagslagens bestämmelser låneförbud skall gällaatt om
för kreditmarknadsbolagen med det undantaget penninglån äratt
tillåtna de sker på villkor bolaget normalt tillämparom samma som
medan särregleringen lån till jävskretsen föreslås helt slopad förav
kreditmarknadsföreningama.

De gällande bestämmelserna kredit endast får beviljasattom om
låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen och

det huvudregel krävs betryggande säkerhet 2 kap. BRL13att som
föreslår kommittén skall slopas. Kommittén har vid denna bedömning
konstaterat regleringen inte längre skall försöka säkerställa varjeatt att
enskild kredit syfta tillsäker risken i den samladeär utan att
kreditportföljen begränsad. regleringEn inriktar sig på enskildaär som
kreditbeslut riskerar både hämma institutens kontrolleradeatt
risktagande och försumma den samlade risken i kreditportföljen.att
Kommittén har avvisat modellen lagreglering det enskildaatt genom av
kreditbeslutet söka säker portföljsammansättning.nå det inteOmen
ställs orimligt krav på återbetalningsförmåga och säkerhet,stränga t.ex.
vilka oundvikligen skulle hämma kreditgivningens effektivitet, dettaär
inte möjlig gå. Kommittén konstaterar vidare deväg att atten aven

bristerna i bankemas kreditprövning under tiden ledde framstora som
till bankkrisen oförmågan korrekt prissätta risk. kan inteDetattvar
uteslutas detta i viss mån berodde bankrörelselagenspå grund-att
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läggande i kategorierna säkrauppdelning krediter endastav
respektive får"osäkra, där endast säkra krediter beviljas.

Kommitténs förslag innebär banker måste ha till kreditverk-att
samheten avpassade informations, besluts- och kontrollsystem.styr-,
Det syftet med dessa verksamheten såyttersta är att styrasystem att
den samlade risken i kreditportföljen blir,inte med hänsyn till den
övriga rörelsen, Lagstiftningen föreslåsoacceptabelt inte hurstor. ange
de skall uppfylla detta mål skall överlämnas tillDetsystem ut.som se
varje bank utveckla och fram instruktioner äratt system ta som
avpassade till den rörelsen. nödvändigt för iDet bankäregna en som
någon utsträckning med kreditgivningsysslar ha relativt detaljeradeatt
kreditinstruktioner sådana saker på vilken nivå beslutsom anger som
skall fattas, vilket underlag skall finnas för beslutet, vilka säker-som
heter skall krävas vidare.och så Vidare ställs direkta krav på attsom
kreditbesluten skall dokumenteras efterhandså det i går vilketatt att se
beslutsunderlag fanns eller vilka fattade beslutet.samtsom vem som

föreslagna lagstiftningen ställer också krav den internaDen att
kontrollen sådan det upptäcks det föreligger brister i nämndaär att om
avseenden.

Kommittén har i huvudbetänkandet utvecklat vilka krav den före-
slagna lagstiftningen kommer ställa på Finansinspektionen. För-att
slaget innebär rörelsereglerna skall prägla inriktningen ochpåatt
formerna för tillsynen och det därvid bestämmelsernaäratt om
soliditet, riskhantering och genomlysbarhet framför allt bör präglasom
tillsynen. innebär utvärdering institutens förDetta att system attav
identifiera, och kontrollera riskerna i den rörelsen, dvs. tillmäta egna
rörelsen informations,avpassade och kontrollsystem, kommerstyr- att

avgörande del tillsynen institut. måsteSystemenutgöra etten av av
utformade tillså de tillgodoser såväl institutens möjlighetattvara

styrning och kontroll Finansisnpektionens behov kunnaattsom av
Ändamålsenlighetenutvärdera exempelinstituts rörelse. tillett av

interna instruktioner, kontrollfunktioner och kommerrapportvägar att
eftersom det dessa beståndsdelar byggerprövas ärnoga som upp

riskhanteringen. fråga kvalitativ bedömningi hög gradDet är om en av
instituten.

De föreslagna formerna för tillsynen kommer ställa högre kravatt
på haroch kompetens hos Finansinspektionen. Kommitténresurser
därför föreslagit tillsynen bl.a. bankområdet måste tillförasatt merav

Slutligen har kommittén föreslagit ändringar i inspektionensresurser.
sanktionsmöjligheter.

överträdelser de regler gällande och föreslagna gåttsav som
igenom i föregående och detta avsnitt och medför intel.2.l 1.2.2
automatiskt straffansvar eller skadeståndsansvar för enskildnågon
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Reglerna kan riktade banken. Avsikten medsägas motperson. vara
dem banken skall åläggas handla visst bankenär Ompåatt sätt.att ett
överträder reglerna för olikakan den slag,sanktionerutsättas ytterstav
indragen oktroj.

någonI mening det emellertid inte förmöjligt bankär atten
överträda reglerna. alltid fysiska handlar ellerDet är personer som
underlåter handla. kan handlande sinDessa sitt elleratt personer genom
underlåtenhet drabbas både straffansvar och skadeståndsansvar. Omav
detta skall bli fallet bedöms de regelkomplex skall gåsgenom som
igenom i det följande.

för kreditmarknadsföretagenDe föreslagna reglerna uppbyggdaär
på de för bankema föreslagna. finnsDet dock vissasättsamma som
skillnader i den utfommingen. dessa skillnader detEnnärmare är attav
inte föreslås bestämmelser kreditportföljens sammansättning ellerom
kreditprövningens organisation för kreditmarknadsföretagens del. En

skillnad det inte föreslås tillnågon direkt motsvarighetär attannan
bestämmelsen jävskrediter.om

1.3 Straffrättsliga överväganden

1.3.1 Inledning

Kommitténs sitt uppdrag det ändamålsenligtöverväga ärattser som om
förändring det kriminaliserade området söka uppnåatt genom en av en

bättre hantering kreditgivning och risktagande i banker ochannatav
kreditmarknadsföretag. Vid denna bedömning anlägger ikommittén
första hand samhällsekonomiskt perspektiv, vilket följandeett ger
allmänna utgångspunkter.

Vid all affärsverksamhet det i första hand den bedriverär som
rörelsen får försöka riskerna i den möjligadeavväga motsom
vinsterna. de allra flesta fallI det rörelse drabbasär ägarna av en som

förlusterna till följd överdrivet Därförrisktagande. har ochägarnaav av
deras styrelse, och andra anställda drivkraftVDrepresentanter atten
begränsa risktagandet. har också möjlighet överblickaDessa störst att
risken för förluster dennaoch den möjliga vinstenavväga mot av en
transaktion.

Det dock för huvudmannensvårt kontrollera illojalt beteendeär att
från anställda vilket i sin kan medföra svårigheter kontrolleratur att
riskerna i rörelsen. exempelEtt anställda medvetet överträderär att
interna instruktioner huvudmannens vilja. gällande finnsI rättmot
straffbud kriminaliserar vissa allvarligare fall misskötsamhetsom av
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och illojalitet hos andraanställda och företrädahar attsom en
huvudmans intressen. bland dessaFrämst straffbestämmelser är
bestämmelsen trolöshet huvudman 10 brottsbalken.kap. §5motom
Denna bestämmelse och vissa andra kommer igås igenom nästaatt
avsnitt. Det skall dock observeras det långt ifrån alla falläratt av
misskötsamhet och illojalitet kriminaliserade.ärsom

Vid gränsdragningen mellan vilka gärningar skallsom vara
straffbelagda och vilka inte skall det bör hänsyn tilltassom vara
huruvida det relativt enkelt och billigt för huvudmarmen skyddaär att
sig, interna instruktioner och kontrollsystem. Fall därt.ex. genom
styrning och kontroll viss verksamhet ligger inom huvudmarmensav en
speciella kompetensområde bör i normalfallet inte straffbeläggas. fallI
där misskötsamheten eller illojaliteten allvarligt slag kan detär av
emellertid svårt för huvudmarmen skydda sig rimligaattvara genom
åtgärder. Inom detta område kan den avskräckande effekt som en
kriminalisering har och de möjligheter till tvångsåtgärder finns vidsom
utredning brott ha avgörande betydelse för fråganav om
kriminalisering bör ske.

fall förlusterI i rörelse hotar drabba tredje kannär finnasatten man
skäl till kriminalisering, förfaranden inför konkursnärt.ex.som en
riskerar drabba fordringsägama. Det finns bl.a. skyddsregler föratt

i egenskap fordringsägare rörande skatter.staten Ett särfall attav av
tredje drabbas situationen sig tillskjutaär att staten tvungen attman ser
medel för rädda verksamhet, för skydda sysselsättningen.att t.ex. atten

konstateratsSom i kommitténs huvudbetänkande skiljer sig framför allt
bankerna kreditrnarknadsföretagen från företagäven imen gemen

träda in med stöd i situationeräratt staten tvungen att närgenom
systemstabiliteten hotas. Till detta kommer risken för spridningatt av
ekonomiska problem mellan banker och kreditrnarknadsföretag är

mellan företag istörre än gemen.
Liksom i kommitténs övriga arbete utgångspunkten här detär att

fordras särskilda skäl för i lagstiftningen särbehandla banker ochatt
kreditmarknadsföretag. huvudfrågaEn därför den allmännaär om
straffrättsliga regleringen något skäl inte tillfyllest på det härärav
aktuella området. skisseratsSom skulle sådana skäl kunna attovan vara
kontrollmöjlighetema bedöms särskilt små i banker ochsom
kreditmarknadsföretag eller risken för effekter bedömsatt externa som
särskilt stor.
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1.3.2 Gällande rätt

följer skallför läsarenDen genomgång gällande rätt görs attsomav
kunna huvuddragen straffrättsligabilda sig uppfattning i denomen
regleringen. genomgången inte bredd och detföljer har denDärav att
djup skall heltäckande. Framställningenbehövs för denattsom vara
bygger utförliga genomgångi hög grad Lundkvistspå mer

1.3.2.1 Trolöshet huvudmanmot

Trolöshet aktualitet det härhuvudman det brott har påär störstmot som
området. huvudsak det fråga tillämpa följande lagtextI är att somom
återfinns i brottsbalken.10 kap. § 15 st

grund förtroendeställningfått till gift förOm någon, på attsom av up
någon sköta ekonomisk angelägenhetsälvstän handhargterannan

upgâgiftler övervakakvalificerad teknisk ötseln sådane s av
missbrukar sin förtroendeställning ochangelägenhet eller uppgi , döms han fördärigenom skadar huvudmannen, trolöshet mot

huvudman fängelse i högst två år.till böter eller

Åligganden förtroendeställningpå grund av

det förutsättning förSom framgår lagtexten är attav en ansvar
gärningsmannen förtroendeställning. Exempel gämings-intar på atten

innehar enskildförtroendeställning anställning i allmän ellerärmarmen
tjänst, han eller vald till befattning, ellersysslomanär är utgöratt en

del juridisk krävs gämings-Därutöverutgör attav en persons organ.
just förtroendeställningen fått sköta, vilketpå grund ärattmannen av

aktuellt eller övervakahär, ekonomisk angelägenhet skötseln sådan.av
kan förtroendemannen i kraftDetta uttryckas det fordras attatt avsom

sin förförtroendeställning maktposition, inte tillgänglighar ärsomen
andra, vilken tillfoga huvudmannen ekonomiskhonom möjlighet attger
skada.

fråga missbruk just förtroende-För krävs det ärattansvar om av
ställningen. föruttalade domstolen detI 665 HögstaNJA 1984 atts.

krävdes speciellagärningsmannen begagnat sig just denattansvar av
position till avtals-denne intog i förhållande huvudmannenssom
kontrahent ioch det därför, gärningsmannen arbetstagarenär äratt en
förtroendeställning, skadevållande gärningendenmåste avgöras om
skall hänföras anställningsförhållandet itill förtroendeställningen eller
allmänhet. tilläggTvå justitieråden anförde i till domen att ettettav

6Lundkvist, 18-64.s.
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exempel på det förra den anställde denmissbrukar särskildaär att
kännedom arbetsgivarens verksamhet han fått just på grundom som av
sin förtroendeställning. tillade vidareDe det förhållandedäremotatt om
missbruket känt för många anställda vilka flertalet inte intaräravser av
någon särskild förtroendeställning, kan det inte bli fråga förom ansvar
trolöshet huvudman. inteDet nödvändigt förtroendemarmenmot är att
anförtros uppgiften beslut, instruktion eller på liknandeannatgenom
fonnbundet Det tillräckligt förtroendemarmensätt. givitsär att en
ställning vilken visst förekommer. Detta gäller dent.ex.genom ansvar
ställning verkställande direktör i aktiebolag har.ettsom en

Bedömningen bankman intar sådan ställning krävsav om en en som
för utgör specialsubjekt eller inte inte ha vållat någraansvar synes
problem i praxis Förutsättningarna för bedömningen har emellertid
förändrats något för de banker aktiebolag i och medär attsom
bankaktiebolagslagen avskaffades och med aktiebolagslagenersattes
kompletterad med vissa specialbestämmelser. Den ändrade
associationsrättsliga regleringen innebär på det här området framför allt

verkställande direktör har fått förändrad juridiskatt ställning och atten
institutet delegater har avskaffats. reglerDe enligt vilka all beslutande-

i bankaktiebolag grundaderätt sig delegationpå från styrelsen harett
avskaffats och verkställande direktören har fått ställning bolags-som

med i lagen angivet för den löpande förvaltningen.ettorgan ansvar
Sannolikt har förändringen liten praktisk betydelse i förevarande
hänseende.

Tidigare gällde den fått beslutanderätt i någon frågaatt som
delegerad till sig från styrelsen kallades delegat. Ställningen som
delegat medförde särskilt skadeståndsansvar. Det torde inte ha råttett
någon tvekan den hade ställning delegat också intogattom som som en
sådan förtroendeställning bestämmelsen trolöshet kräver.som om
Ordningen med särskilt utsedda delegater har avskaffats följdsom en

det förändrade beslutsfattandetpå i bankaktiebolag. Själv-synsättetav
fallet kan styrelse, verkställande direktör och andra överordnade organ
fortfarande uppdra åt andra fatta beslut. Till följd de krav påatt av
riskhantering och interna instruktioner ställs på finansiella institutsom
torde det i de allra flesta fall gå fastställa det ansvarsområdeatt som en
viss hade vid tiden för visst beslut. Därmed föreligger ocksåettperson
underlag för bedöma intog förtroendeställning elleratt om personen
inte.

7 ÅklagarväsendetsLundkvist, och24 Rapporter 1997:6, 34.s. s.
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Missbruk förtroendeställningav

För för huvudman utkrävastrolöshet kunnaskallatt motansvar
erfordras gärningsmannen missbrukat sin förtroendeställning. Medatt
missbruk gärningsmarmen har gjort något denneattavses som
uppenbarligen inte borde ha med hänsyn skyldighetergjort till sina mot
huvudmarmen. tillräckligtinte gärningsmannen inneharDet är att en
förtroendeställning skadatoch han missbruk huvudmannen,att genom

det krävs den skadebringande gärningen sker justutan att genom
missbruk förtroendeställningen. Missbruket måste alltså skeav av
gärningsmannen i dennes egenskap visad särskiltärav person som
förtroende i ekonomiskt hänseende. Endast anställningsförhållandeett

inte tillräckligt förtroendeställning föreligga.för skallär att en anses
Varje åsidosättande den anställningsavtal följande lojalitets-ettav av
plikten heller missbrukinte förtroendeställning.är av

Varje skadebringande gärning inte missbruk. Till exempelutgör
måste åsidosättandet huvudmarmens intressen nå till vissav upp en
nivå för det skall fråga missbruk. exaktDet svårtäratt attvara om mer

denna går. för vad missbrukFörgräns att gränsen utgörange var som
skall ha överskridits krävs inte gärningsmannen har särskildnågonatt
avsikt skada huvudmannen eller bereda fördelar. Avatt att annan
betydelse för missbruksbedömningen faktisk förlusts storlek ellerär en

förlustrisks karaktär. Missbruk föreligger normalt vid betydandeen
faktiska förluster gärningsmannen kan klandras för. Vidare kansom
missbruk föreligga för liten förlustsåväl vid risk vid liten riskstor som
för förlust.stor

rättsfalletI 1983 justitieråd skiljaktigaNJA 441 trevars.
beträffande del motiveringen och uttalade förrörande gränsenen av
vad missbruk bl.a. följande:utgörsom

I uttrycket missbruk frågaligger det skall allvarligtatt ettvara om
och specielltklandervärt asidosättande de skyl igheter följerav som
med örtroendeställningen. Bedömnin handlande äretten av om av
denna beskaffenhet den för eller risk för förlust detpåverkas ustav som

huvudmannen erhetför. gäller detta såsom dettaIutsätter när,s 1
fall, gärningsmannen inte har andlat i syfte tillfoga huvudmannenatt
skada 3eller motstående intresse.ettgynna

Såväl uttryckliga föreskrifter informella regler isom om vem som en
bank får besluta kreditgivning och under vilka förutsättningar dettaom
får ske har betydelse för bedömningen missbruk föreligger.av om
Samtycke har alltid betydelse för missbruksbedömningen det harom

Ävenlämnats behörig samtycke från inflytelserikav en person. en

8NJA 1983 441, 478.s. s.
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inom organisation dock inte behörig harformelltärperson en som
betydelse för missbruksbedömningen.

de åtal förI trolöshet huvudman oförsvarligrörande påståttmot
kreditgivning i efterväcktes spåren bankkrisen det åter-som var en
kommande invändning kreditgivningen i enlighet med denatt var
rådande praxisen i banken. sådan invändningEn kan ha betydelse för
missbruksbedömningen eftersom förhållandet kan bådeutgöraanses
faktiskt samtycke från högre och s.k. hypotetiskt samtycke seorgan
nedan under uppsåt.

brottsbalkskommentarenI kreditbeslut inte bedömasägs att ett är att
missbruk redan det skälet kredithandläggare överskriderattsom av en

sin limit. Inte heller varje överskridande interna instruktionerannat av
eller liknande bedöma missbruk Arten och omfattningenär att som av
överskridandet har betydelse för bedömningen gämingen utgörav om
missbruk. förUtgångspunkten bedömningen gärning utgörav om en
missbruk någon slags handlingsnorm hämtar frånär moment t.ex.som
reglerna kreditgivning i bankrörelselagen, interna kredit-om
instruktioner och intern praxis i bank i viss utsträckningävensamten
någon slags god bankmannased i allmänhet. hovrättEn har funnit att en
kontorschef missbrukat sin förtroendeställning då han vid beviljande
och utbetalande lån låtit banken stå kreditrisk ifrågaav en som om
låntagarens förmåga fullgöra låneförbindelsema och säkerheternaatt
för lånen vida vad han enligt bankrörelselagenöversteg haft att
iaktta.°

Det går inte kort sammanfatta vad missbruk.att utgörsom
Prövningen gärning missbruk måste alltid skeutgörav om en genom en
helhetsbedömning samtliga omständigheter i det enskilda fallet.av
Lundkvist har pekat några förhållanden talar för gärningut attsom en
skall missbruk förtroendeställning:utgöra ettanses av

Gärningsmannen har orsakat tämligen skada möjlighetstor trots att-
funnits skadebringandepå ickeatt ett sätt.agera
Gämingsmannens syfte med gämingen har varit berika sig självatt-
eller någon huvudmaxmen.änannan
Gämingsmannens syfte har varit skada huvudmannen.att-
Gärningsmannen har klart bestämmelserna i bankrörelse-överträtt-
lagen eller de regler följer god bankmannased.som av
Gärningsmarmen har i betydande instruktioner"mån åsidosatt sina-

9 Se Kommentar till Brottsbalken. Del Brotten ochmot person
förmögenhetsbrotten Sjätte upplagan 1995, 550m.m., s.
1°Hovrätten Skåne Blekinge,och dom den februari7över 1995, 5009.DB

Lundkvist, 32s.
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Skada

bestämmelsen trolöshet finns gärningsmannenI inget krav på attom
eller Vinning,någon ha haft gärningen. såvälskall vinningarman av

dock betydelse fördirekt indirekt liknande, harellermutorsom genom
straffvärdet.missbruksbedömningen och för bedömningen av

gärning bedömasförutsättning för skallDäremot detär att enen
trolöshet ekonomiskt skadat huvudmannen.huvudman denmot attsom

huvudmannens ekonomiska läge harGämingen skall ha orsakat att
försämrats. inte ha uppkommit, det räckerfaktisk förlust behöverEn
med viss förlust förelegat. Skada i straffbestämmelsensfara föratt en
mening kan beaktansvärd fara för slutlig förlust.beskrivas som

det svårt tänka sigNär det gäller kreditgivning är att att en
huvudsakliga grund i bristandeuppkommen skada har sin änannat

betalningsvilja hos kredittagaren eller otill-betalningsförmåga eller
Är väsentlig mellanräcklig säkerhet det sådan obalansför krediten. en

betal-kreditbeloppets sidan, och betalningsfönnågan,storlek, å ena
väsentligtningsviljan andra sidan, följden blirsäkerheten, å attsamt en

uppfyllt.förhöjd förlustrisk skaderekvisitet uttryckEtt somanses
väl fånga för skaderekvisitet skall uppfylltvad krävs attsynes varasom

affärsmässigtdet skall fråga inte betingad risk förär att vara om
förlust

Uppsåt

inte fordras straffbelagd företasOm föreskrivet gärningär attannat en
med uppsåt för den skall brott. förekommerDetutgöraatt ett att annat
skuldrekvisit brottsbeskrivningen, kvalificerati viss formt.ex.anges av
uppsåt eller oaktsamhet. exempel det brottet vållandeEtt ärsenare
till död. inte särskilt skuldkravetEftersom det någotsägsannans om
vid itrolöshet huvudman fordras dock uppsåt. Uppsåt förekommermot

former, eventuelltnämligen direkt uppsåt, indirekt uppsåt ochtre
uppsåt.

mycketUppsåtsfrågor skuldfrågor juridiskt teknisktoch övriga är
komplicerade. deförenklad inriktad påskall genomgångHär en
särskilda göras. deni trolöshetsbrottet Uppsåtet skall täckamomenten
otillåtna föreligga huvudsakliggärningen; vid gämingstillfället skall det
överensstämmelse mellan gämingsmannens uppsåt och den otillåtna
gämingen.

z ÅklagarväsendetsSe bl.a. 1997:6, 45.Rapporter s.
Åklagarväsendets13 1997:6,Rapport 54.s.

utförligareEn genomgång i Lundkvist, 37-42.görs s.
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Kravet på förhållande tilluppsåt i intar för-gärningsmannenatt
troendeställning vållar normalt inte problem. behöverGämingsmannen
inte förstå vad i lagen med förtroendeställning. Det ärsom avses
tillräckligt gärningsmannen har uppsåt till ställning.han intar vissatt att
Att den i lagens mening förtroendeställning behöver han inteär en
förstå. För behövs inte heller gärningsmannen själv uppfattarattansvar
sin gärning missbruk. tillräckligtDet gämingsmarmensär attsom
uppsåt täcker de faktiska rättsligaoch förhållanden rättsom, upp-
fattade, föranleder gärningen juridiskt bedöma missbruk.äratt att som

Frågan samtyckes betydelse oklar och komplicerad; den harärom
betydelse både vid bedömningen gärning missbruk ochutgörav om en
vid uppsâtsbedömningen. gärningsmannenOm sig ha fåtttror ett
verkligt samtycke uppsåtskravet inte uppfyllt denne miss-är även om
tagit sig. sådanEn situation gärningsmannen han handlar iär att tror att
enlighet instruktionermed och riktlinjer inte det. Mycket talargörmen
för gärningsman han skulle få samtycke hanatt tror atten som om
frågar s.k. hypotetiskt samtycke åtminstone i vissa situationer inte kan
ställas till svars.

Även i förhållande till skaderekvisitet fordras uppsåt. fordrasDet
inte gärningsmannen har avsikt tillfoga huvudmannen förmögen-att att
hetsförlust för uppsåt skall föreligga. Skadeuppsåtet måste dockatt
omfatta de faktiska och rättsliga omständigheter grundvalenutgörsom
för bedömningen fara för ekonomisk förlust föreligger. Kunskapav om

dessa fakta dock inte flertalet tillräcklig. fordrasDetom anses av vara
också gärningsmannen själv insåg fara för slutlig förlust förelåg.att att
Även här det tillräckligt med eventuellt uppsåt.är

trolöshetFör huvudman nonnalgraden straffet böter ellerärmot av
fängelse i högst tvâ år. För brott omfattar straffskalan fängelsegrovt
lägst månader och högst år.sex sex

1 .2.2 Förskingring

Förskingringsbestämmelsen finns i 10 kap. brottsbalkenl § och har
följande lydelse:

Om någon, på grund avtal, allmän eller enskild fänst eller dyliksom av
ställning fått egendom i besittning för med skyl ighet utgivaattannan

endomen eller redovisa för denna, tillägna egendomenatte genom s1
armorledes åsidosätter vad han har iakttaga kunnaöratt atte er

fullgöra sin skylditghet,dömes, gämingen innebär vinning förom

honom skada den berättigade, för förskingring till fängelse iör
år.ögsttv
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ställningBåde banks och anställda sådanställföreträdare kan intaen en
krävsde möjliga enligt bestämmelse.denna Detgärningsmänäratt

ställning fåttemellertid också grund singärningsmannen påatt av
föregendom i sin rekvisit betydelsebesittning. harDetta stor

avgörandebedömningen sådana situationer aktuella här. Enärav som
fråga bankmän grund sin ställning kan ha sådanpåär ansesom av

ikontroll bankens medel de helt eller delvis har medlenöver att
besittning.

omedelbar kontroll saker,Besittning föreligger bland vid överannat
handhar kassa.exempelvis bankkassör självständigtnär enen

harBesittning till kassan kan också tillkomma överordnad rättsomen
beordra utbetalningar endast fysisk rådighetkassan. Inte utanatt ur

förfoganderätt besittning. frågarättslig kan konstituera Enäven av
sådan rättslig kontrollsärskilt intresse här huruvida bankmän kan haär

besittning. Verkställandebankens medel de ha dem iöver att anses
bankaktiebolag, torde i falldirektörer i aktiebolag, och därmed många

bolagets besittnings-besittning helt sammanfaller medhaanses en som
torde gälla styrelsen. det gäller tjänstemän på lägreNärDetsammarätt.

beträffandenivå regionchefer eller kontorschefer läget derasärt.ex.
fråganmöjlighet till besittning oklart, beroende dels på dessaom

besittning till betydelsei praktiken kan ha egendom hargrupper som
vid kreditgivning, frågan det överhuvud möjligt hadels på är attom

konton.besittning till bankinterna
besittningsrekvisitet vid kredit-det gäller tillämpningenNär av

givning framför allt lägre tjänstemän kan ha fysiskkan alltså sägas att
besittning till kassa, dessa fall torde mindre intressantaatten men vara

torde oftavid kreditgivning. Verkställande direktör och styrelse anses
såledesha besittning till banks egendom. skulleDessaen personer

kunna förskingring för det fall övriga rekvisitsig skyldiga till ärgöra
kontorscheferuppfyllda. det anställda på mellannivåer,När gäller t.ex.

sådanregionchefer, i praktiken haroch det osäkert dessaär om
kreditgivningssammanhang,besittning itill egendom relevantärsom

bestämmelseninterna konton, för tillämpningbehövst.ex. omavsom
förskingring.

framgår brottsbeskrivningen fordras gärningen, förSom attattav
Vidaremedföra straffansvar, karaktär förtroendemissbruk.har av

medförutsätts har egendom i besittning har fått dendenatt som
förskyldighet sakförskingring eller redovisaatt utge
tvåfordringsförskingring denna. Uttrycket redovisa för innefattar

egendomsaker, dels upplysningsplikt och dels skyldighet att utgeen
t.ex. den berättigades fordran.pengar motsvararsom

5 Se vidare beträffande frågan Lundkvist, ff.den 44senare s.
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Fordringsförskingring, vilket aktuellt här, fullbordasär närmest
gärningsmannen åsidosätter vad han förhar iaktta kunna fullgöraatt att

Åsidosättandetredovisningsskyldigheten. sker gämings-attgenom
skadar den berättigade i ekonomiskt hänseende på så sättmannen att

dennes fordran minskar i värde. Bedrägeri förutsätter vinning föräven
gärningsmannen. Vinningsrekvisitet enligt 23 kap. brottsbalkenär 7 §
uppfyllt då gärningsmannen avsiktligenäven bereder vinning.arman

Vinningsrekvisitet innebär alltså det endast i fall gämings-att är när
har uppsåt sig själv eller direkt beredauppsåtatt attmannen gynna

någon vinning det kan fråga förskingring. Dettaannan som vara om
innebär i sin det i praktiken endast kreditgivning med syftetur att är att
ekonomiskt någon kredittagare på bankens bekostnad fallergynna som
under stadgandet. Normalt förutsätter detta någon form ellersamrådav
ekonomisk intressegemenskap mellan kredittagaren och den eller de
beslutande bankmännen. Vårdslös kreditgivning syfte berikautan att
kredittagaren faller inte under stadgandet. Ytterligare rekvisitenom
skada och vinning finns i framställningen bedrägeri följer.om som

Sammanfattningsvis kan förskingring, främstsägas på grundatt av
kravet på besittning och vinning, inte kan få någon utbredd tillämpning
vid fall Vårdslös kreditgivning.av

1.3.2.3 Bedrägeri m.m.

liggerDet till hands det lånesökandennärmast sigäratt görsom
skyldig till bedrägeri bankmän kan det i sambandäven medgöramen
kreditgivning eller andra affärer. bedrägeriOm stadgas i kap.9 1 §
brottsbalken bl.a. följande:

Den medelst vilseledande förmår någon till handling ellersom
underlåtenhet, innebär vinning för gärningsmannen och skada försom
den vilseledde eller inågon ställe denne dömes för bedrägeriär,vars
till fängelse i högst två ar.

Bedrägeri de komplicerade brottenär det behandlasett på 65mestav
sidor i kommentaren till brottsbalken medan trolöshett.ex. mot
huvudman behandlas på nio sidor. dettaI sammanhang kan det därför
bara bli fråga mycket översiktlig genomgång bestämmelsensom en av
innebörd.

För vilseledande skall ha skett förutsättsatt villfarelseett anses en
hos den vilseledde. Han skall ha oriktig föreställning vid tidenm.a.o. en
för den disposition eller den underlåtenhet vartill han förmås. Vilse-
ledandet kan ske både uppväcka villfarelseatt samtgenom en genom

förstärka och vidmakthålla villfarelse.att Villfarelsen kan åstad-en
kommas på i oräkneligt antalett stort sett sätt.
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särskildpå villfarelsen skallPrincipiellt finns inget krav att avvara
handlingden leder dispositionenbeskaffenhet. tillHuvudsaken är att

ikreditsökandeeller iblandunderlåtenhet. påståsDet att somen
skulle kunnakreditvärdig inteallmänna ordalag sigförklarar vara

till den oriktigt påstår,dömas för ibedrägeri. Detta attt.ex.motsats som
dockvisst belopp på banken. Dethan har fordran ellerviss äretten

Praktisktför sådant undantag.tveksamt underlagdet finns settettom
precision inormalt fordras visseftersom dethar det liten betydelse, en

skall bli lurad.pâståendena för någonatt
vissa situationer. Somleda någon vilse iAllmänt det tillåtet attanses

exempel kan följande:nämnas
tillåtet förtigadet i viss utsträckningaffärsförhandlingar-Vid attär

rörande vilket priseller avsikter t.ex.luras sina ärt.o.m. manegnaom
vilseledande-Vid direktvillig spekulationsplaner, etc..betala,att

sigsärskild anledning förväntafinnasunderlåtenhet skall det attgenom
uttryckvissa uppgifterklart framgårupplysning. -Fall där det äratten

visskonjukturutveckling ellerför personlig åsikt t.ex. enomen v
bedrägeri-undantagsfall medföraendast ibranschs utveckling kan

ansvar.
gärningsmannen förmår någonvidarebedrägeriansvar krävsFör att
orsakssarnmanhang.till krav på Ansvardisposition. Häri ligger äretten

påverkas psykiskt och hanoffret inteuteslutet, så görvet attsnart
i fall, därfrågan speciellt viktig deskäl. härnågot vissa Den ärav

dispositionen underlåtenhet.är en
eller någon i ställe dennevilseleddeSkada skall drabba den vars

Även fara för slutligformeln beaktansvärdbeträffande bedrägeri är
bedrägerirekvisitet skada.förlust karakteristikgångbar För attavsom

inte bara innebära skadaskall föreligga dispositionenmåste ävenutan
desåskall påvinning. Skada och vinning överens sättstämma att

skallsidor sak.bildligt talat olika Deutgör m.a.o. upp-sammaav
faktaunderlag skallkomma samtidigt och deras gemensamt.vara

nödvändigtvis havinning inteskada ochDäremot behöver samma
värde i pengar.

företaromfattar denkrävs uppsåtFör att somsomansvar
gämings-dock framhållasdispositionen skallvilseledd. Detär att om

skall han inte drabbassjälv villfarelsen såpåtror ansvar.avmannen
ochskadaomständigheter konstituerarVidare skall de faktiska som

vinning täckta uppsåt.vara av
huvud-trolöshetbrottstypemaGränsdragningen mellan de två mot

sysslomanrelativt komplicerad.och bedrägeri kan Om enman vara
fallbedrägeri, för detvilseleder sin huvudman, brottetär att anse som

huvudmannen, såsomden skadande handlingen utföres tro-menav
exempel kanutför handlingen.löshet det Somsysslomannenärom som
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under-elleruppgiftoriktigfall, bankmändet dånämnas genomen
med-lånesökanden,uppgift frånsådanlåtenhet inskridaatt mot en

för-Bankrnannensofördelaktigt låneavtal.till för bankenverkat ett
bedrägeri.tilleller medverkanbedrägerifarande skall då bedömas som

uppgift frånkontrolleraunderlåterställetbankmarmen iOm att en
bedömadettakanbeviljar lånetlånesökanden innan han att somvara

trolöshet huvudman,mot
vidsituationervissa speciellaibankmänskallSlutligen nämnas att

till brottskyldigasigkanövrigt motkreditgivning och i göra
borgenärer.

trolöshetbestämmelsenTillämpningen1.3.3 omav
huvudmanmot

isvårigheterkonstaterades vissafinanskrisenefterutredningsarbetetI
trolöshetutredandetvidallmänhet ochi motbrottsutredningama av
del dessaförredogörasskall kortsynnerhet. Härhuvudman i en av

huvud-iförslaghur kommitténskommenterasoch någotsvårigheter
trolöshets-tillämpningenpåverkabetänkandet kan komma att av

bestämmelsen.
utreda dedet svårtkaraktärallmänsvårighet attEn attvar varav

visstfattadekreditärende,iförhållandena ettfaktiska t.ex.ett somvem
fattadesbesluttillgängligafarmsbeslut, vilka handlingar när ettsom

kreditbeslut.tidpunkten förvidgälldeoch vilka instruktioner ettsom
ioordningbetydande internråddedetFörklaringen till detta är att en

hårdastdrabbadesdemkanske ispecielltbanker ochmånga avsom
krisen.

utsträck-betydandeåsidosattes ikredithandläggningRutinerna för
förutsattesnivåerlägrekrediter påExempelvis beviljadesning. än som

nivå.behörigefterhandigodkändesochi kreditinstruktionema enav
idetbristfälligvaritärendena ocksåiEftersom dokumentationen var

varitdetVidare harförekommit.vadutredaefterhand svårt att som
varit till-värderingsintyg,dokument,svårt fastställa vilka t.ex.att som

Ännu fastställadetsvårarebeviljande.kreditsgängliga vid attvaren
olikaförändringarOrganisatoriskafarms.uppgiftervilka övriga avsom

harkreditärenderörandehandlingartillslag, fusioner, ledde ettattt.ex.
för-Organisatoriskafinna.svåraoch varitolika ställenfunnits på att

kredit-vilkatill osäkerhetfallledde i vissaändringar även om
rekonstruktions-Undervisst beslut.förinstruktioner gällde ettsom

försärskildatillproblemkrediterflyttades vissaefter krisenarbetet
ochorganisationinnebarskapade bolag. Dettaändamålet att nyaen ny



Vårdslös kreditgivning42 1999:82SOU

tjänstemän Överflyttningenfick hand kreditema. till särskildata om
bolag innebar svårigheter slag.av samma

Kommitténs förslag i huvudbetänkandet leder till hårdare krav på
intern styrning, dokumentation och kontroll. Vidare innebär förslaget

skärptäven tillsyn på dessa områden. Sammantaget skapar förslagenen
bättre förutsättningar för utreda de faktiska förhållandenaatt i ett
kreditärende. Detta gäller för övrigt i alla delar banks verk-av en
samhet. Frågan utredningssvårigheternas betydelse förom en
kriminalisering vårdslösa förfaranden behandlasav senare.

En ytterligare omständighet uppmärksammades under utred-som
ningarna många försökte freda sig med invändningarattvar typenav

alla gjorde så här eller de hadeatt medgivande från överordnadeatt att
handla på visst vissaI rättegångar förekomett sätt. försök från den
tilltalade Visa vilken anda allmäntatt rådde inom den aktuellasom
banken. Vidare förekom preciserade påståenden uttryckligtmer om
eller samtycke från överordnade.tyst För genomgångnärmareen av
samtyckes betydelse redogörelsen Det kan dock konstaterasse ovan.
här det ligger i trolöshetsbestämmelsensatt samtycke frånnatur att
överordnade eller påverkar ansvarsfrågan. heltEtt klartpersoner organ
samtycke från behörig överordnad utesluter åberopandeEtten ansvar.

eller hypotetiska samtyckentysta eller allmänt släpphänt kredit-av en
hantering kan också ha betydelse för ansvarsfrågan beroende på
omständigheterna i det enskilda fallet.

Frågorna samtyckes betydelse vid tillämpningen bestäm-om av
melsen trolöshet huvudman påverkas inte kommitténsmotom av
förslag i huvudbetänkandet. Däremot innebär förslagen det bliratt
svårare för företagskultur eller till och medaccepteraren som upp-

vårdslös kreditgivningmuntrar slå Förslagen i huvud-att rot.
betänkandet innebär bl.a. krav riskbegränsning och riskhantering
vilket i sin innebär krav på instruktioner,tur kreditpolicy,t.ex. arbets-
ordning, dokumentation och intern kontroll sådan kvalité ochav
omfattning de förstnämnda kraven uppfylls.att Genom den förbättrade
interna styrningen, dokumentationen och kontrollen minskar utrymmet
för ansvarsbefriande påståenden det farms samtycke eller fannsattom
anledning räkna med samtycke föratt viss åtgärd. Frågoren om sam-
tyckes betydelse för överväganden rörande utvidgad kriminaliseringen
behandlas nedan på olika beroende på skyddsintressetsätt skallom

institutets ekonomi eller ekonomi i meningen detanses statensvara
finansiella funktionsfönnåga.systemets

Interna instruktioner och rutiner bidrar i hög grad till skapa denatt
gärningsman skall bedömas efter. I trolöshetsbrottetsnorm som en

konstruktion ligger huvudmannen i hög grad kan disponeraatt vadöver
skall den styrande och därigenom vadsom vara utgörnormen som
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instruktionerinternatydligaklara ochmissbruk. kanAllmänt sägas att
missbrukbedömamöjligheternaförbättraroch bra rutiner att avom

iförslagfall. Kommitténsförekommit i konkretförtroendeställning ett
ochframinstruktionersådanabefordrar atthuvudbetänkandet tasatt

fallet.blir Dettillsynen såstärkerutvecklassådana rutiner över attsamt
kredit-tillseFinansinspektionenuppgift förviktig att attär en

tillfredsställande Genompåutformade sätt.instruktionerna är ett
huruvidagranskainspektionenkravetförslag skärpskommitténs att

kredit-tillmed hänsynutformadeändamålsenligtinstruktionerna är
irörelseninriktningomfattning ochgivningsverksamhetens samt

övrigt.
huvud-ikommitténs förslagkanSammanfattningsvis sägas att

tillämpa bestämmelsenmöjlighetenförbättrar tro-betänkandet att om
löshet huvudman.mot

förhållandenInternationella1.3.4

Danmark,lagstiftningen iavhandling gått igenomLundkvist har i sin
Österrike. Lundkvistländerdeoch AvTysklandFinland, Norge, som

kredit-vårdslösstraffbelagtDanmarkdet endastundersökt är som
aktuellt ivaritliknar detpåriskhanteringgivning och sättett somsom

svensk debatt.
förtroendeställningmissbrukbestämmelseFinland har avomen

huvudman.trolöshetbestämmelsenden svenskaliknar motomsom
lyder:Den

rättsligaellerekonomiskanågon skötaiftOm är att annansvars enupp
förtroendeställningangelägenheter sinmiss rukar attgenom

till ellerinte haråtgärd han rättvidta somen
ift,sköta sinunderlåtadelvis2 ellerhelt att upp

missbrukska l han förskada,huvudmannenvållaroch därigenom av
år.tvåfängelse i högsttill böter ellerdömasförtroen eställning

kredit-vårdslöskriminaliserarbestämmelseringaFinland finnsI som
givning.

strafflagenallmärmai den närabestämmelseharNorge somen
lyder:trolöshetsbrottet. Densvenskadetmotsvarar

andreskaffe ellerhensikti åutroskap straffes denFör ensegsom
anliggenderskade forsømmeråuberettiget vinning eller annensen

taw.handler denellertilsyn med,eller harhan motstyrer arménssom

6 Lundkvist, 65-85.s.
strafflagen.kap. §36 5
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Banklagstiftningen i uppdeladNorge på lag för vardera Spare-är en
överträdelserbanker och forretningsbanker. lagamas samtligaav

bestämmelser stratfsanktionerade de begås bankens tillits-är om av og
tjenstemenn revisorer. Ingen lagarna innehåller bestämmelserog av

hur kreditgivning skall gå till. skiljer sigLagarna åt såtillvida attom
sparbankslagen innehåller bestämmelse sparbanker skalatten om
forvalte de midler den har rådighet på mâte. Någontrygg mot-over,
svarighet finns inte i affärsbankslagen. Bestämmelsen i sparbankslagen

inte i första hand inrikta sig enskilda gärningar främstmot utansynes
allmänna brister vid kreditgivning och riskhantering.mot mer

Som exempel på tillämpningen sparbankslagen nämnerav
Lundkvist bankchef och styrelseordförande i medelstoratt en en en
Sparbank har fällts för de medverkat till banken haft utlåningatt att en

för i förhållande till bankens soliditet. vidareDe ansågs hastorsom var
underlåtit sörja för banken haft klar kreditpolicy och tillfreds-att att en
ställande rutiner för kredithantering. Därutöver befanns styrelseord-
föranden ha underlåtit tillse ledningen banken fungeratatt att av
tillfredsställande, och bankchefen befarms ha beviljat eller låtit andra
bevilja krediter tillfredsställande värdering säkerheter skett.utan att av
Gämingama ansågs oaktsamma.vara

Danmark har bestämmelse mandatsvig liknaren om som
bestämmelsen trolöshet huvudman, med den skillnadenmot attom
bestämmelsen kräver förmögenhetsöverföring, dvs. både skada och
vinning krävs. Vidare idet dansk tillräckligt med sannolikhets-är rätt
uppsåt. Bestämmelsen lyder:

For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under § §
276-:279a, den, for derigennem skaffe sig eller andre uberettigetatsom
vindmg påfører anden formuetaben

1 ved misbrug af for ham skabt adgang til handle medaten
retsvirking for denne eller

2 ved i fonnueanligående,det påhviler ham foret at varetagesom
den anden, handle mod tarv.at ennes

detFör fall vinning eller vinningsuppsåt inte föreligger kan förfar-ett
ande ändå straffbart enligt bestämmelse lyder:vara en som

Med bøde, hzefte eller med fzengsel indtil 6 måneder straffes den, som,
uden betingelsema for anvende § 280 foreliat at ger,

l i fonnueanlig ende, det påhviler foret at varetagesom am en
anden, ved tilsidesze sin pligt påfører denne betydeligt formuetab,eta

ikke inden dom i første instans,erstattessom

13§ 275 första stycket straffeloven.
9 Se Lundkvist, 67.s.
2° § 280 straffeloven.
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ellerselvsigforformueanliggendervaretagelse andensaf2 ved en
tilsigesigfordrer eller ladertredjemand modtaandre af enmodtagelseer, hvisden,skult forskal holdeshvisformuefordel,

ellerloveryder,den, dersåvelanligâendemodta vaetager, someren
el."fortilby sådaner

mandats-bestämmelsensubsidiär tillBestämmelsen är omsynessom
hargärningsmannenförfaranden där attomfattarpunktenvig. Första

skyldighetersinaåsidosätterangelägenhet,ekonomiskförsörja menen
inteförmögenhetsförlust ersättsbetydandeåsamkaroch därigenom som

medtillräckligtdet intefaller.första instans Förinnan dom i äransvar
faktiskföreliggadet måsteekonomisk förlustrisk för slutlig utan en

tillförhållandeiuppsåtdet krävs momentetförlust. Frågan om
bestäm-här aktuellaoklar. denBåde enligtförrnögenhetsförlust är

viduteslutetmandatsvigbestämmelsenenligt ärmelsen och ansvarom
samtycke.

straffbestämmelserinnehållerbanklagstiftningendanskaDen som
verk-reglerar hurbestämmelseröverträdelserkriminaliserar somav

reglernaexempelvisbedrivas,skallsamheten stora engagemang.om
följande innehåll:straffbestämmelser med bl.a.Vidare finns

ellerurigtigepengeinstitut,tilder knyttetStk Giver eterpersoner,
tilpengeinstituttetforhold vedrørendeoplysninvildledende ar om

selskabsorgan,eller tilmårndihederoffent igeandretilsynet, noget
strafvidt højerehzefte, forellerbøstraffes aeldendeden på saeme

straffelov.borgerligefterforskylikke ter
tilknyttetstraffesmade etStk Pa som erpersoner,samme
giveruagstsomhedforsaet eller vedmedpengemstitut, grovsomog

tilheden elleroffentlitilvildledende lysningarurigtige eller o
naarliågendefremka derpåfører ellerindskydereengemstituttets er

virksomhedetstab vedpengeinstituttetåføresfor, der etatare . ellerbestyrelseengeinstitutsafader medlemStk Un etet
tab ellertilfaelde aftningar iforanstanødvendigetrzeffedirektion at

vedkommendestraffesväsentlig størrelsetab affornaerliâgendefare
efterforskyltstraf ikkevidt højerehaefte for såøde ellermed er

straffelov.borgerlig

penning-tillknutnastraffbeläggsfjärde stycket är ettI att personer som
framkallaråsamkar, elleroaktsamhet,ellermed uppsåtinstitut, grov

verk-förlust iåsamkas,penninginstitutetförnärliggande fara att
oaktsam måsteuppsåtlig ellerbedömassamheten. För grovtatt ensom

haraktsamhetsstandard bankmannendenavvika frångärning klart som
gärning.förkastligsärskiltsigocksåmåsteiaktta och det röraatt om en

danskatill i denskall gåkreditgivningför hurfinns regleringaDet
Även den punkten. Lagenpåförarbetenlagensbanklagen. är tysta

2 straffeloven.299§
22 Lundkvist, 68Se s.
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penninginstituts styrelseatt ett skall utfärda skriftliga riktlinjeranger
för institutets väsentligaste verksamhetsområden och skalldenatt
fastlägga arbetsfördelningen mellan styrelse och direktion. hellerInte

inanstilsynetF eller myndighet har utfärdat några anvisningarannan om
hur kreditgivning skall gå till. Samtycke befriar inte från ansvar.
Bedömningen vilken aktsamhetsstandard skall iakttas vidav som
kreditgivning ligger på grund angivna omständigheter helt pånästanav
domstolarna.

finnsDet inte några publicerade avgöranden rörande tillämpningen
bestämmelsen.av
Utredningarna rörande eventuella brott bestämmelsen har varitmot

och arbetskrävande.stora Ofta har de visat sig svårare och mer
resurskrävande utredningarna rörandeän eventuella fall mandatsvig.av
Anledningen till detta det ofta lättareär bevisaatt är gämings-att att

åsidosatt sina förpliktelser i tillräcklig grad enligt bestäm-mannen
melsen mandatsvig, kräver skada och vinning, bevisaom än att attsom
det skett överträdelse den oklara aktsamhetsstandard bestäm-en av som
melsen innehåller. Bara i något enstaka fall har någon dömts enligt
bestämmelsen och då endast för liten del de krediter åtaleten av som
gällt.

Det allmän uppfattningär bestämmelsen svårtillämpadatt förären
domstolarna på grund det straffbara områdetatt så oklart angivet.ärav
Bland de danska bankerna har riktatannat kritik bestämmelsen förmot

det svårt fastställa vilkaatt är gärningar straffansvaretatt omfattar,som
dvs. för förutsebarheten dålig.att är

Lundkvist skriver sammanfattningsvis bestämmelsen haatt synes
betydande nackdelar eftersom kriminaliseringen resurskrävande,är
föga effektiv, svårtillämpad och framför allt rättsosäker.

Enligt femte stycket straffas medlem penninginstitutets styrelseav
eller direktion försummar vidta nödvändiga åtgärder förattsom att
förhindra förlust eller närliggande fara för väsentlig förlust. Bestäm-
melsen riktad endastär i bankens ledning ochmot personer avser
endast gärningar sker underlåtenhet. För krävssom genom ansvar
endast enkel, inte oaktsamhet.grov,

I motiven till bestämmelsen det förekommitsägs fall däratt
passivitet från instituts ledning har förorsakat förlust och fleraatt
sådana fall inte har kunnat lagföras, varför den nämnda bestämmelsen
bör införas. Bestämmelsen infördes år 1993 har, såvitt bekant,ärsom
aldrig tillämpats.

Varken tysk eller österrikisk innehåller bestämmelserrätt som
kriminaliserar vårdslös kreditgivning.

23Lundkvist, 76.s.
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RÅSOPs förslag1.3.5

bank- ochinomutredning brottförarbetsgruppRiksåklagarens av
RÅSOP arbetet inompubliceratharfinansvärlden rapportertre om

kriminaliseringen påiändringardiskuterasvilkaarbetsgruppen, i även
RÅSOP kriminaliseringförespråkarkreditgivningsområdet. aven

Lagutformningoch skisserarkreditgivningvårdslös även omav enen
kreditgivning.vårdslös

RÅSOP sådankriminaliseringför attfrämsta skälSom enangeren
påinskärpa kravenskulledeneffekt ochnonnbildandeskulle få atten

RÅSOPVidarekreditgivning.vid atthandläggningkorrekt enanger
kontrollenochtillsynenåtstadgaskulleocksåstraffbestämmelse ge

förförtroendeallmänhetensfinansiella sektornden samt attöver
RÅSOP bedömningendenocksåskulle öka.generelltbankväsendet gör

förutsättningarnaförbättraskulleautomatiskt attkriminaliseringatt en
skadestånd.föra talan om

RÅSOPindividuelltRÅSOP viktenocksåframhåller ett ansvar.av
utökassanktionsmöjlighetertillsynsmyndighetensävenatt omanger

ochkorrektvikteninskärperoch tillämpas på sättett av ensom
förstaidettariskhanteringochkredit-omdömesgill är ett vapen som

således intekanenskilde. Detdenoch inteinstitutetsighand riktar mot
ansvar.individuelltersätta ett

RÅSOP dessutomkriminalisering skulleEnanför vidare:
rutiner och internasinaförbättrabankernapåautomatiskt attsätta press

eventuellariskerarñnansinstitutet baraellerbankenkontroll. längeSå
ökadpåläggatillincitamentetkanskekreditförluster kan att resurser

annorlundaställer sigsakenmedanbegränsatkontroll ommeravara
anställdaledning ellerbankensväcksåtal motriskerarbanken motatt

nämligen ikanåtalSådanakredithantering.vårdslösför samma
bildbankkundemaförskingringförutsträckning åtal avengesom

negativtrenommébankenspåverkapålitlighet ochbristande
kredit-vårdslösRÅSOPs Lagutformningtillskiss omav en

lydelse:följandegivning har

kreditverksamhetsådanlagi dennakreditgivninMed§l somavses
1992:1610lagen1987:617,selageni bankröreregleras om

värdepappersrörelse.1991:981och lagenkreditmarknadsbolag om

Åklagarväsendets24 och 1997:6.1995:1, 1997:1Rapporter
Åklagarväsendets25 1997: 48.Rapporter s.
Åklagarväsendets26 54.1997:Rapporter s.
Åklagarväsendets27 54.1997:1,Rapporter s.
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2 § Företag sysslar med kredit ivnin med stöd någon desom av avlagar i skalll § ha til förhindrande vårdslössom rutineranges avkreditgivning.

3 § Den vid kreditgivning uppsåtligen eller oaktsamhetsom av grovåsidosätter bestämmelserna i 2 ka bankrörelselagen,13 § 3 kap. 8 §.lagen1992:1610 kreditmar adsbolag eller 3 ka lagen6 §om .S 912981 värdepappersrörelse bevilja kreattom genom
låntagareninte hadetrots fönnågaatt löpande med kreditenatt möta. förenade förp iktelser långivaren såsommot amortering ochränta,

slutbetalning, eller
låntagaren intetrlots ställt erforderligatt säkerhet där sådan krävs

e er
inte heller i övrigt vidtaatt åtgärder för säkerställagenom att

angivarens fordran och däri lån ivaren forutsätter ickeenom en
affärsmässigtbetingad risk förlust dömsor vårdslös kredit-ör
givning till eller fängelse i högstöter två år.

Detsamma skall gälla den beviljar kredit tillräckligttrots attsom
underlag saknas för bedömning återbetalningsfonnågan ellerav
säkerhetens värde eller vid beviljandet krediten i avsevärd månsom av
överskred sina befogenheter.

ringaI fall döms inte till ansvar.
Ansvar inträder för gämingen kan ådömas enligtom ansvar

brottsbalken.

4 § Den såtligen eller oaktsamhet brytersom up motav ovbestämmelsen i 2 döms till böter ler, omständigheterna äre omförsvårande, fängelse år.ett

RÅSOPsSom bygger förslag i hög grad på den nuvarandesynes
lydelsen kap.2 13 § och dessBRL motsvarighet i andra lagar.av

RÅSOPsEnligt vad framgår och förslagrapportersom av synes
RÅSOP ha den uppfattningen kriminalisering skulle kunna haatt en
den effekten enhetlig standard för kreditgivningatt läggs fast ochen att
denna standard sedan kan verka oberoende andra omständigheter.av
En med förslagetpoängema just skapaav att ett systemsynes vara som
verkar oberoende vilken bank det fråga vilken tidsandaärav om, som
råder och vilka RÅSOPsignaler ledningen i banken har uttalatt.ex.ger.

straffbestämmelseatt bör utformas så den kan tillämpasen att
oberoende vilka kreditinstruktioner eller liknande dokumentav som

RÅSOPfinns i bank. alltså brottet bör riktatatten motsynes anse anses
RÅSOPAtt det riktatstaten. banken inte tillräckligtmotanse anser

eftersom samtycke från överordnadet.ex. inte skall utesluta Enansvar.
sådan ordning lägger för banks kreditgivningett på under-ansvar en
ordnade tjänstemän de handlar i enlighettrots medatt ledningens
instruktioner.
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övervägandenl

1.3.6.1 Inledning

försiktighet.med Attbör användasåtgärdKriminalisering är somen
endastbör tillgripasallvarliga gärningarmycketstraffbelägga änannat

problemmedkomma tillrättametoder föri hand; andrasista ettattnär
effektiva.inte är

föreligga förskallföljande faktorerenighetråder bred attDet attom
befogad:skall framståkriminalisering somen

fara,skada ellerföranleda påtagligbeteende kanEtt
rationellabuds, skulle inteinte tillsanktioner ståralternativa2. vara

kostnader,oproportionerligt högaeller skulle kräva
allvar,till gämingensmed hänsynstraffsanktion krävs

motverka detmedel föreffektivtstraffsanktion skall4. utgöra attett
beteendet ochönskvärdaicke

eventuellt ytterligareklara denskall harättsväsendet attresurser
kriminalisering innebär.belastning som

ske skall vinsternakriminalisering bör vägasVid prövningen omav
framhållas främstbrukarkostnaderkostnadema. De utgörsmot avsom

enskildedenlagföringskostnader den skadakontroll- och samt som
aktuella området bördet härdrabbas straffet. På ävenav genom

medförsuafflagstiftningutformadfelaktigtframhållas risken för att en
inte kommerverksamhetkreditgivning ochbeteendet vid attatt annan

samhällsekonomisktmed vadöverensstämmelsestå i mestärsom
måsteifrågaskall kunna kommakriminaliseringeffektivt. För att

risktagandetill bankerskriminalisering ledadärför ettatt uren
lämpligtpåsamhällsekonomiskt perspektiv avvägs sätt ärett mersom

andraochbedömningarbankemasföljervadän egnasom av
straff-medrisktagande. Riskenbankersbestämmelser reglerar ensom

samhälls-den fårbegränsandealltförbestämmelse är attärsom
risktagande i institutenalltför liteti formekonomiska kostnader av

institutendet angelägetframhållavill återigenKommittén är attatt
verksamheten. Fråganriskerna i ärbegränsar och kontrollerar som

detta.uppnålämpligt medelkriminaliseringaktuell här är attettär om
minskaförsökaför lagstiftarenKriminalisering sätt attär ett

förutsättning förförstaoönskade beteenden.förekomsten En att enav

2 Justitieutskottetsoch1994/95:23, 55Se SOU 1992:61, lll, prop. s.s.
betänkande 1994/95:JuU2.
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kriminalisering skall bli lyckad därför medlagstiftarenattsynes vara
någorlunda kan identifieraprecision beteende oönskat.ett som

Av avgörande betydelse för analysen frågan vilketär ärom som
skyddsobjektet för eventuell lagstiftning. Möjliga skyddsobjekt påen
det här området enskilt företags bankär ellerett finansielltett annat
företag ekonomi, ekonomi i vidare meningstatens samhällsekonomin.
Ingenting hindrar flera skyddsintressena föreligger samtidigt.att av

Som kommittén inne i inledningenpå 1.3.1 kan ettvar
konstaterande det föreligger speciella kontrollproblem förattav
ledningen i finansiella företag föranleda särskild straffrättslig lag-att
stiftning införs för dessa företag. Lagstiftningen kan då uppfattas som

hjälp för företaget skydda sig illojala förfaranden frånatt moten
anställda. Lagstiftningen skall i sådana fall omfatta alla finansiella
företag där dessa speciella problem föreligger.

Ett eventuell lagstiftningsynsätt är till förannat skyddaatt är atten
och medborgarnas intresse fungerandestatens finansielltett system.av

Det dels fråga direktär skydda ekonomiatt statens attom genom
förhindra sådana kriser leder till måste gå in medatt statensom
stödåtgärder för förhindra kollaps i skyddsvärda delaratt detav
finansiella dels förhindra uppkomstensystemet, kriseratt av som
visserligen inte föranleder utbetalningar från statskassan ändåmen som
får samhällsekonomiska återverkningar. Av det sagda följer skade-att
verkningarna finansiell kris inte behöver begränsas till vadav en staten
betalar i stöd. Fortsättningsvis kommer dettaut skyddsintresse för
enkelhetens skull benämnas skydd ekonomi.att skydds-Omstatensav
intresset ekonomi skallär den straffrättsligastatens lagstiftningen
endast sikte förhållandenpå i företag riskerarta skada detattsom
finansiella funktionsförmåga.systemets

Insättare, andra finansiärer institut och övriga tredje kanett mänav
tyckas ytterligare skyddsvärdutgöra Deras intressen omfattasen grupp.
dock skyddet institutets ekonomi. Detta gäller iävenav statenav
egenskap ansvarig för insättningsgarantin.ytterstav
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ekonomienskilda företagets1.3.6.2 detSkydd av

ekonomiinstitutensenskildaskydda destraffregel syfteEn med att
istår någonoch andraförhindra anställdamåste sikte på attta att som

frågaDetskadar huvudmarmen.institutet ärspeciell relation till attom
handlingarillojalaochmisskötsamhetskydda huvudmannen mot av

ekonomi bör detinstitutetsskyddsobjektetolika slag. Eftersom är
med huvud-skerförfarandenomfattaintestraffbara området som

rutiner.bristandehuvudmannensberor påsamtycke eller sommannens
bestämmelsenhari avsnitt 1.3.2beskrivningenframgårSom omav

egenskaperna. Fråganungefär nämndade ärtrolöshet huvudmanmot
ändamålsenligtkreditmarknadsföretagför banker ochdet just ärom

förgällervadområdetstraffbaradetmed utvidgning utöver somaven
detbedömning skulle kunnasådanSkäl förandra företag. attvaraen

huruvidaövervakaföretagfinansiellasvårt förbedöms särskilt attsom
illojalt elleruppträdersig ellermissköteranställda och andra att

särskiltmisskötsamhetenriskerna med är stora.
skall ske bör,kriminaliseringbedömningenAvgörande för av om en

detförfarandena sådanahuruvidaenligt kommitténs mening, är attvara
beivrahuvudansvaret förläggaberättigatsamhällsekonomiskt attattär

Varje forminstitutet.påmyndigheterdem statligapå än avsnarare
intesjälvfallethuvudmarmen börillojalitetochmisskötsamhet mot

effektivast huvudmannendetflesta fallde allrakriminaliseras. I är om
vilkadärmed kanövervakningen ochför avgöra somresurseransvarar

uppfattasbeteendenstävja sådanaförbehöver insättas att somsom
både bestämmakan dåHuvudmannenhuvudmarmen.oönskade av

vilkaochicke önskvärdahan bedömerbeteendenvilka somsom
långtifrån givetförhindra dem.in för Detskall ärsättas attsomresurser

finnsbedömningar. Detolika huvudmän härvidlag göratt samma
såillojalitetenmisskötsamheten elleremellertid är attlägen när grov
skydda sigför huvudmannenkostsamtbesvärligt ochdet mycket attär

därtillmedbeteendesådantkriminaliseringhandlandet. Enmot av
gärningsmän.potentiellaavskräckande påverkahörande straffhot kan

Medmaktutövningen.statligaunikt för denStraffhotet är en
använda sigmöjlighetenden unikakriminalisering följer också att av

hänt.vadför utredningenmaktmedelrättsväsendets somav
huvuduppgiftomvandla riskerochvid mening, hanteraAtt, i är en

ochFelbedömningarfinansiella företag.andraför banker och även
ledafallkan ienskilda institutriskhanteringen imisslyckanden i värsta
de iDärför skallfinansiellai dettill allvarliga störningar systemet.

risk-utveckladeha bättre ochandra företagjämförelse med mer
utförligthuvudbetänkandetbehandlar iKommitténhanteringsystem.
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vad krav på god innebärriskhanteringett och föreslår, nämnts,som en
bestämmelse ställer krav på banker och kreditmarknadsföretag attsom
indentifrera, och kontrollera demäta risker respektive företagssom
rörelse förknippad med. Lagförslagetär lägger på institutenett ansvar

ha informations-, besluts-att och kontrollsystem avpassade förstyr-,
den rörelsen. Bestämmelsens karaktär rambestämmelse innebäregna av

huvudansvaret för utveckla ändamålsenligaatt läggs på deatt system
enskilda instituten medan Finansinspektionens huvuduppgift blir att
bedöma viss banks riskhantering uppfyller bestämmelsens krav.om en

Kommittén har, föreslagit ändringar inämnts, även de bestäm-som
melser reglerar bankers och kreditrnarknadsföretags kreditgivning.som
Kommitténs föreslag innebär lagstiftarens perspektiv förskjuts frånatt
enskilda kreditbeslut till kreditportföljen. Regleringen skall inte längre
försöka säkerställa varje enskild kredit säker syfta tillatt är utan att
risken i den samlade kreditportföljen begränsad. regleringEnär som
inriktar sig på enskilda kreditbeslut riskerar både hämma institutensatt
kontrollerade risktagande och försumma bevakningen denatt av
samlade risken i kreditportföljen. Kommittén har därför i
huvudbetänkandet föreslagit den gällande bestämmelsenatt om
kreditgivning i kap.2 13 § BRL skall avskaffas.

Det bör också påpekas i de allra flesta situationer samverkar detatt
samhällsekonomiska intresset instituten inte alltför riskeratt tar stora
med det privatekonomiska intresset hos rimligägarna göraatt en
avvägning mellan risk och avkastning.

Mot den hittills presenterade bakgrunden den konkreta fråganär om
det, bestämmelsen trolöshetutöver huvudman ochmotom annan
allmän straffrättslig lagstiftning, ändamålsenligt med särskilda straff-är
rättsliga bestämmelser för skydda bankers och kreditrnarknads-att
företags ekonomi obehöriga fortsattaDen analysenmot angrepp.
behandlar för enkelhetens skull uttryckligen endast kreditgivning men
avsikten bedömningarnaär skall omfatta andraatt även avtal.typer av

Även bortsett från de negativa effekter kriminalisering alltidsom en
har i form lidande och obehag kostnader för upptäcka,samt attav
utreda och lagföra brott finns det på detta område risk för att en
kriminalisering medför också andra negativa effekter. Några sådana har
berörts nämligen risken för kriminalisering medförattovan, etten

delar kreditemasynsätt endast i kategorierna tillåtna ochsom upp
otillåtna vilket i sin riskerar medföra onyanserad bedöm-tur att en
ning och prissättning kreditrisker. Institutens kontrollerade risk-av
tagande kan därigenom hämmas. kriminaliseringEn riskerar också att

29SOU 1998:160, kapitel och4 avsnitt l 1.1.2.
3° Se Lundkvist, 87s.
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enskildainrikta kreditriskhanteringenolyckligtpå motett sätt
portföljen. Detrisken i den samladekreditbeslut istället för mot var

tillleddekreditportföljeni den samladeförsummandet risken somav
den finansiella krisen.

tillupphovden skallinstitutenMålet med regleringen är att engeav
begränsningkreditgivning ocheffektivmellanlämplig avvägning av

enskildainriktad påkreditportföljer. regleringEni institutensrisken
lämpligtriskhänseendeuppnåinte verksamtbeslut sätt attär ett en ur

bestämmelsernaföreslagnakommitténportfölj. Desammansatt somav
iriskensamladekontrollera denförhaålägger bankerna attsystematt

inriktadregleringkan alltsåbättre.rörelsen därvid Det sägas attär en
kredit-förriskerinnebär betydandekreditbeslutenskildamot

det gällervinsterendast kan småeffektivitet närhanteringens gemen
i instituten.risknivånbegränsaatt

begränsaomotiveratriskerar påkriminalisering sättEn ettatt
dettaKonkret skerrisktagande.kontrollerade attinstitutens genom

straff-tillsigoch riktlinjerinstruktioneriinstituten anpassar
tillförhållandeblir onödigt, idärigenomochbestämmelsens krav

genomlysbarhet,riskhantering ochtillförmågasoliditet,institutets
bliskallstraffbestämmelse intekreditgivningen. Envidförsiktiga som

relativtmed nödvändigheteffektivitetshämmande måsteuppenbart vara
straffbestämmelsemed sådanoklar. Risken äroch därmedabstrakt en

grad vadpåverkas i högrebeteende äranställdasde änatt som
detirädsla för hamnastraftbestämmelsen. Avmotiverat attav

dealltför försiktigt;anställdauppträder deområdetkriminaliserade tar
beteendesådantmotiverade risker.mycket Ettaffärsmässigtinte ens

kreditåtstramning. Enallmänformeffekter iriskerar fåatt enav
och kon-utvecklingenhämmavidarekriminalisering riskerar att

ochutveckladrivkraftInstitutenskreditområdet.kurrensen på att
och målgrupperi riskprofilolikheterprodukter,medkonkurrera nya

riskerar begränsas.att
straffbestämmelseeventuellutformningen ärproblem vidEtt av en

precisiontillräckligbeteendena medstraffbarade utansålunda att ange
tankebärandeoönskad grad.rörelsefrihet i Enbegränsa institutensatt

kredit-banker ochrörelseregler förtillförslagbakom kommitténs
bedriva sinafrihetskall hainstitutenmarknadsföretag attär storatt

iriskenden samladekontroll påde harrespektive rörelser så länge
kriminellaförfarandenvissaprecistFörsökrörelsen. att somange

sådanti konflikt medkommer synsätt.ett
fårkriminaliseringrisker förpåtagligafinns alltsåDet att en

kandetblir dåkonsekvenser. Frågannegativasamhällsekonomiskt om
effekterdetta. Sådanaeffekterpositivatänkas uppstå uppvägersom

bankernaskostnadersamhällsekonomiskaminskadeskulle bestå i
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kostnader för övervakning minskar vad kostnader ökarän statensmer
för övervaka och beivra misskötsamhet och illojalitet anställdahosatt
och andra företrädare för instituten. Det kommitténs bedömningär att
det inte finns möjlighet kriminalisering får sådana positivaatt en
effekter de de nämnda riskerna för effekter.uppväger negativaatt

1.3.6.3 Skydd det finansiella systemetav

vissaI situationer institut befinner sig i eller kris kan detnär näraett en
finnas intresse hos överdrivet risktagande i hopp detägarna attav om
skall rädda institutet. risktagandet misslyckasOm kan tvingasstaten
gripa in för rädda det finansiella funktion. dessaIatt systemets
situationer föreligger alltså konflikt mellan intresse ochägarnas etten
samhällsekonomiskt intresse risktagandet begränsas. Skydds-attav
objektet har förskjutits från bankens eller ekonomi tillatt ägarnasvara

bli samhällsekonomins funktion, eller med den här användaatt
Äventerminologin, ekonomi. omedvetet risktagande frånstatens ett ett

eller flera institut skulle kunna tänkas medföra tvingas gripaatt staten
in för rädda det finansiella funktion.att systemets

Analysen det ändamålsenligt med straffrättsligär regleringav om
blir i viss mån det tänkta skyddsintresset är statensen annan om
ekonomi. Utgångspunkten i så fall det endast sådana beteendenär att är

kan orsaka så kriserallvarliga det finansiella funktionatt systemetssom
blir lidande skall förhindras. villkor förEtt lagstiftning dockär attsom
den inte utformas på sådant den hämmar effektiviteten i detsättett att
finansiella i sådan grad det uppstår samhällsekonomiskasystemet att
kostnader finansiella kriser undviks.trots att

Kommittén har i huvudbetänkandet föreslagit omfattande ändringar
i lagstiftningen för banker och kreditmarknadsföretag i syfte att
undvika allvarliga systemkriser. s.k. rörelsereglemaDe riktar tillsig
instituten och ställer bl.a. krav på soliditet, genomlysbarhet, riskkontroll

för vissa innehavgränsema och verksamhet.samt typeranger av
Vidare har kommittén föreslagit åtgärder för Finansinspektionensatt
tillsyn i högre grad skall inriktas undvika ochsystemkrisermot att
därvid föreslagit förbättringar i sanktionssystemet riktat institutet.mot
En grundläggande fråga blir därmed kriminalisering vissaom en av
enskilda beteenden ytterligare kan bidra till undvikaattpersoners
systemkriser.

För besvara denna fråga det nödvändigt identifiera sådanaatt är att
beteenden kan orsaka allvarliga systemkriser. En möjlighet härvid-som
lag naturligtvis kriminaliseraär överträdelser rörelsereglema.att av
Eftersom det i allt väsentligt styrelse och verkställande direktörär som
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så skulle detefterlevnad rörelsereglemahar kontroll institutsöver ett av
främst bli dessa träffades straffhot.ettavsom

gradi högEftersom så allmänt hållna och över-rörelsereglema är
ochhandlingsplanerinstitut utformalämnar åt varje enskilt systematt

uppfattningkommitténskontrollera rörelsen detför är attatt en
ha deninte skullerörelsereglemakriminalisering överträdelser avav

straffbestämmelse. Enkrävsprecisionbegriplighet och som av en
denkombination medutformning iföljd rörelsereglemasytterligare av

det kaninom bankallmänhet gällerbeslutsordning i är attensom
rörelsereglemaöverträdelserkriminaliseringifrågasättas avavom en

skallendastprincipenskulle komma åsidosättainte attatt ansvar
haft möjlighetskuld, dvs. dentillskrivasdrabba den kan attsom som

inte gjort det.sig efter lagenrätta men
mycket ovanligtdetkredithanteringen tordedet gällerNär attvara

någoninstitutfortlevnadenenstaka kreditbeslut kan riskera ett avav
Även det endastnegativa effekterfrån andrabetydelse. bortsett synes

beslutsfattandet ilagstiftningeninriktaskäl olämpligtdetta motattav
samlademissbedömningar rörande denkreditärenden.enskilda Det är

förden faransammansättningkreditportföljens utgör storasom
möjligtlämpligt och knappastintezallissemang. Det attär genomens

beslutsfattande i dettadebeteendet hoskriminalisering söka styra
avseende.

förbakvägen och läggaförsöka gåpå någotAtt ansvaretsätt att
nivåkredithandläggare på lägreenskildaportföljsammansättningen på

angivnaåläggs följa vissastrafflagstiftningendessa i attattgenom
och ojämförligtdet förstalikaledes omöjligt. Förparametrar synes

förhand sökalämpligt påmindreviktigast det, attär nämnts ovan,som
Vidaresituationer.alla kommandebeslutskriterier förprecisamge

underordnadeslagdetta görs:örutsätter attett system ansvarorgansav
skall medöverordnade Samtyckeberoende riktlinjer från organ.av

fungera påskallbestämmelsenuteslutaandra ord inte kunna ansvar om
besvärliganställda iställer delet tänkt. Dettasätt är ensom

beslutar slå in påhuvudmannen.confliktsituation för det fall väg somen
straff-strid medstå ikreditbeslut kommerenskilda att;ör att

.agstiftningen

övervägandenAndral.3.6.4

huvudinvändningslutsatsendet sagda kan drasAv motatt enenovan
straffregelomöjligt utformacriminalisering detär attatt somensynes

nackdelar isamhällsekonomiskamedföra betydanderiskerarnte att
Även frånbortsettfungerande finansielltorm sämre system.ettav
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denna, i sig tillräckliga, invändning finns det ytterligare argument mot
kriminalisering.en ,Vid bedömning viss gärning bör kriminaliseras elleren av om en

inte brukar bedömning närhet till skyddsintressetgämingensen av
längreJu bortgöras. från skyddsintresset gärning träffar destoen

mindre skäl kriminalisera den. Kränkningar skyddsintresset kanatt av
indelas i följande Gärningen eller gämingstypent.ex. typer.

a innefattar direkt kränkning skyddsintresset t.ex. dödaatten av en
person;

b innefattar fara för sådan kränkning t.ex. utsättaatten en en person
för livsfara;
eljestc innefattar risk för sådan kränkning t.ex. köra bil påatten en
fel sida före kurva; ellervägenav en

d under vissa omständigheter kan bidra till skyddsintresset kränksatt
t.ex. inneha skjutvapen.3att ett

skyddsintressetOm i här aktuella fall det enskilda institutetsantas vara
ekonomi förlustbringande affär visserligenutgör direkt kränkningen en

skyddsintresset det svårt tänka sig förlustersmå skallär att attav men
relevant kränkning skyddsintresset.utgöra talar delsDettaanses en av

för eventuell straffbestämmelse skall innehålla skaderekvisit,att etten
dels för fall under viss storleksgräns inte skall kriminaliseras.att en
Antas skyddsintresset ekonomi befinner sig kränkningenstatensvara

skyddsintresset regelmässigt på låg nivå ellerc d eftersomav en
många omständigheter måste föreligga för skyddsintresset skallatt
kränkas.

Vid överväganden rörande eventuell kriminalisering brukar ävenen
bedömningar skuldgärningsmannens Det frågagöras. är attav om
rangordna olika former uppsåt och oaktsamhet. Vid vårdslösav
kreditgivning och riskhantering den enskilde bankmannen inteär att
klandra i så hög grad. frågaDet kriminalisera oaktsamhet.är Iattom
vissa oaktsamhetsfall har gärningsmannen inte misstänkt gämingenatt
kan leda till förlust. Klandret består endast i gärningsmannen före-att
brås för han inte tänkte efter kontrollerade sitt besluts-att noggrant,
underlag tillräckligt, undersökte lämnade uppgifter i tillräcklig grad,
analyserade låntagarens återbetalningsförmåga tillräckligt och liknande
brister. dessaI fall gämingsmannens skuld liten jämförtär med hannär
medvetet orsakar skada. Eftersom gämingsmannens skuld vid vårdslös

3 Se Jareborg. N., Straffrättens1994, ansvarslära, Uppsala, 328-332 ochs.
Brotten, häftet,Första 1984, andra upplagan, Stockholm, 34-37 samts.
Lundkvist, 97.s.
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litenfall kommerriskhantering i mångakreditgivning och att vara
straffvärde.gämingama ha lågtkriminaliseradeflestadekommer att

gämingsmannensochtill skyddsintressetnärhetgämingensFörutom
bedömningenivärdeskyddsintressetsbrukar vägasskuld även av

Även detbedömning harvid dennakriminaliseras.gärning börenom
ekonomi ellerinstitutetsenskildadet statensdetbetydelsealltså ärom

enskild tjänste-skyddsintresset. Enskallekonomi utgöraansessom
intebehöverlåneärendehandläggningenvidoaktsamhet ettavmans

för sigi ochvälförlust måsteförRiskeninstitutet.förtill förlustleda
vidbeteendenoaktsammaförekommerdetökatypiskt sett omanses

oaktsammamängdfinnsdetärendehandläggningen storett enmenav
oaktsammafrån denAvståndetförlust.tilllederintegärningar som

detHärför ärförlustekonomisk ännu större.till ärgärningen statenen
heltdetkandet ärinspelar sägas attfaktorer nästanså många attsom
till.upphovgärning kanenskildskadavilkenslumpmässigt geen

överblicka vilkenmöjlighetingenhar i attGämingsmannen settstort
till.upphovbeteende kanskada hans ge

närhetgämingensrörandeövervägandenabedömningsamladEn av
värdeskyddsintressetsskuld ochgämingsmannensskyddsintresset,till

skälfinnsdet intevid handenbedömning attkommitténsenligt attger
riskhantering.ochkreditgivningvårdslöskriminalisera

eventuellbedömningframhållsdirektivkommitténsI att av enen
allmäntbetydelse. ärRent settefektivitetstraffbestämmelses är storav

möjligheteffektivitet. En ärstraffbestämmelsersbedömadet svårt att
fårkriminaliseringgenomslagskraftvilkenbedömaförsöka enatt

gärningarVid farligaområden.andrapåkriminaliseringarmedjämfört
genomslagskraftmed litenkriminaliseringbetraktas ofta somen

kränkningdirektifrånstår långtgärningeffektiv.tillräckligt När enen
kriminaliseringkrävarimligtdetskyddsintresset attattär enav

RÅSOP anledningfinnsdetuttalathar atteffektiv.bli attförväntas mer
vidfelbeteendensikte påstraffbestämmelse taratttro somen

hur deneffekt,normativmycket oavsettfåkreditgivning skulle stor
utformas.

detinvändninggrundläggandekommitténs attframgåttSom ärovan
straffstadgandeutforma avsettprecisiontillräckligmedgår ettinte att

förfarorinnebärsamtidigtdet attkreditgivningen attutanatt styra
samhällsekonomisktblirpåkreditgivningen sättettstyrs som

motsägelsefulltbakgrunddennadetblirmeningineffektiv. någonI mot
straffbestämmelseneffektivitet;straffbestämmelsestalaatt omom en

samhälls-effektivitetökadmedför störreutformadfelaktigtär
ekonomiska kostnader.

Åklagawäsendets32 1997:1, 55.Rapporter s.



58 Vårdslös kreditgivning SOU 1999:82

Även den grundläggande hypotesen det verkligenom gårär att att
utforma ändamålsenlig straffbestämmelse finns det,en enligt
kommitténs mening, inte anledning speciellt optimistiskatt vara om en
kriminaliserings effektivitet. Straffen för överträdelser kommer med
nödvändighet bli låga. Vidare kommeratt skillnaden gällandemot
straffrättslig reglering bli marginell; deatt svåra fallen redanär
straffbelagda allvarligare brott med högre straff. Inte hellersom
kommer kriminalisering öka upptäcktsriskenatt eller minskaen
svårigheterna utreda brotten. Sammantagetatt avskräcknings-synes
effekten bli mindre vanligt.än

En faktor skulle kunna tala for effektiviteten skall bliatt högresom
i andra fallän kriminalisering det kan förväntasär att bestäm-av att

melsema, intemutbildning och liknande, kommergenom välatt vara
kända för dem verksamma i instituten.är Häremot kan invändassom

erfarenheterna frånatt bankkrisen visar motiven för brott iatt många
fall banken. Handlaratt bankmannen i enlighetvar med bankensgynna
instruktioner och/eller han risken för förlusttror inteatt så detär ärstor
tveksamt hot straffansvar förett oaktsamhetsbrott harett någonom om
nämnvärd avskräckande effekt. Här förtjänar också detatt upprepas
olämpliga i kriminalisering iatt praktiken lägga förgenom ansvaret en
banks kreditpolicy på enskilda tjänstemän.

En svårighet i de brottsutredningar företogs efter finanskrisensom
fastställa de faktiskaatt förhållandena. Exempelvar på detta denär att

misstänkte gjorde gällande det vid kreditens beviljandeatt fanns en
pantsäkerhet det på grund oordningatt i kreditakten inte gickmen av

fastställa dettaatt eller inte. Ettsant exempelom olikaannat ärvar att
handlingar rörande kreditärende återfunnitsett på olika kontor och att
det i efterhand omöjligt fastställaär vidtagitatt vilka åtgärdervem som
rörande krediten. Ytterligare exempel det efterär att en samman-
slagning två banker inte gick fastställa vilken kreditinstruktionattav

gällde för visst kontor vidett kreditssom beviljande. Meden
iakttagande normala straffrättsliga krav det inte gåav nämn-attsynes

minska dessavärt svårigheter vidga det straffbaraatt området.genom
Oavsett straffbestämmelsens utformning måste det för fällande dom
nämligen möjligt utreda vad hänt ochatt därvid fastställavara som vem

kan hållas ansvarig för viss gärning. Ursom resurshänseende tordeen
det inte heller någon skillnad mellanstörre utreda huruvidavara att
gärningsmannen kan tillskrivas uppsåt eller personlig oaktsamhet.
Enbart önskan undanröja utredningssvårigheteratten intesynes vara

bärande skälett straffbelägga beteende.att ett
Kommitténs förslag till rörelseregler innebär krav på internanya

och instruktionersystem dokumentation kreditbeslut.samt Deav nya
bestämmelserna det lättare igör efterhand fastställaatt ansvarsområden
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förut-i sin störrehänt. Detta skaparutredaoch vad har turatt som
befintligamed regler.beivrasättningar brottatt

kredit-vårdslöskriminaliseringskäl framförtsEtt är att avensom
Även huvudin-härnormbildande effekt.skulle ärgivning få en

tillfällenallafördet finnsföreställningenvändningen attatt en
viktigtvisserligenfelaktig.kreditgivning Detför ärtillämplig ärnorm

hosreglerefterlevnadochnoggrannhetinskärpa viktenatt avav
hotmeddettaändamålsenligtintebankmän det göraatt omsynesmen

ochutbildningsinsatserinternaexempelvisstraff. Förmodligen har
bättre effekt.instruktioner

sådan kankriminaliseringförframförtsskäl attEtt annat enensom
ochfinansiella sektorndenkontrollenochstadga åt tillsynen överge

sektom. nämndafinansiella Deför denförtroendeöka allmänhetens
harkommitténochfrågorviktigastekommitténsområdena hör till

funnitintedärhuvudbetänkandetibetydandedemägnat utrymme men
i detplatsbeteenden har någonvårdslösakriminaliseringatt aven

anledning härinteKommittén finner göraregelverket.föreslagna att
bedömning.någon annan . straff-angivitskriminalisering harskäl för attytterligareSom ett

förluster för institutenekonomiskaincitamenteffektivarehotet änär ett
Kommittén har,kontroll.internaochsina rutinerförbättraatt som

bl.a.regelsystem i syfteomfattandeföreslagit atttidigare, ettnämnts
kontroll instituten.inomeffektiv internochrutinersäkerställa goda

lämpligtstraffhot intebedömningenden ärKommittén ettatt ettgör
följs.reglernade föreslagnavikteninskärpamedel ytterligare attatt av

Även skulle förbättraautomatisktkriminaliseringsynpunkten att en
framförts.harskadeståndföra talanförutsättningarna att om

förförutsättningarnafråganavsnitt 1.4.4iKommittén behandlar om
förändras.börbefattningahavareolikaförskadeståndsskyldighet

förändra förut-önskanframhållahärvill dockKommittén attatt en
förskälskadeståndsskyldighet intesättningarna för är ett

kriminalisering.

ÅklagarväsendetsÅklagarväsendets33 Rapporteroch381995:1,Rapporter s.
1997: 48.s.
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1.3.6.5 Sammanfattande bedömning

Kommitténs bedömning: Det bör inte införas särskilda straff-
rättsliga bestämmelser för banker och kreditmarknadsföretag som
ökar det straffbara området vid vårdslösa förfaranden i samband
med kreditgivning och beslut riskhantering.om

Kriminalisering åtgärd bör användasär med försiktighet.en som
Kommittén sitt uppdrag det ändamålsenligtövervägaatt ärser som om

förändring det kriminaliseradeatt området söka uppnågenom en av en
bättre hantering kreditgivning och risktagande i banker ochannatav
kreditmarknadsföretag. Vid denna bedömning anlägger kommittén i
första hand samhällsekonomiskt perspektiv; förett att en
kriminalisering skall komma ifråga måste de samhällsekonomiska
fördelarna med sådan kostnadema.uppvägaen

deI allra flesta fall detär företagägarna drabbasettav som av
förluster till följd överdrivet risktagande. Det därför normaltär mestav
ändamålsenligt huvudmarmen ägarna och de driver företagetom som
f°ar försöka riskerna i verksamhetenavväga de möjliga vinsterna.mot
Det kan dock finnas skäl för lagstiftaren ingripa i vissa fall. Ettatt
sådant fall illojalt beteende från anställdaär vilket i sin kan medföratur
svårigheter kontrollera riskerna i rörelsen.att Ett exempel är att
anställda medvetet överträder interna instruktioner huvudmannensmot
vilja. Ett fall det kan finnas skäl för lagstiftarennärannat ingripa äratt

förluster inär rörelse hotar drabba tredje Framför alltatten man.
bankerna kreditmarknadsföretagenäven skiljer sig från företag imen

systemkris kan medföra allvarligaatt samhälls-gemen genom en
ekonomiska återverkningar. kanStaten träda medtvungen attvara
stöd i situationer systemstabiliteten hotas. det förstanär I fallet är
skyddsobjektet institutets ekonomi och i det andra fallet skydds-är
objektet medborgarnas intresse det finansiella funktion.systemetsav

En straffregel med syfte skydda de enskilda ekonomiatt institutens
måste motiveras det just för banker och kreditmarknadsföretagatt ärav
ändamålsenligt med utvidgning det straffbara området vadutöveren av

gäller för andra företag. Skäl för sådan bedömning skulle kunnasom en
det bedöms särskilt svårt föratt finansiella företagvara attsom

övervaka huruvida anställda och andra missköter sig eller uppträder
illojalt eller riskerna med misskötsamhetenatt särskiltär stora.
Kommittén konstaterar det huvuduppgift för finansiellaär företagatt en

hantera och omvandla risker.att Misskötsarnhet och illojalitet kan
förvisso få allvarliga följder det också institutens huvudsakligaärmen
kompetens kontrollera och övervaka risker.att förArgumenten att
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skyddasyfte-kreditmarknadsföretag isärreglera banker och att
bärkraft. Fördelarnalitenekonomi därför någoninstitutens har om ens

kreditrnarknads-ochkriminalisering avseende bankerutökadmed en
företag.företag för andrainteär större än

för institutendock betydande riskermedförkriminaliseringEr att
ändarnåls-roll i samhällsekonomin påsininte skall kunna fullgöra ett

omotiveratriskerar påkriminaliseringenlig1 sättEn att ettsätt.
tanke bakomrisktagande. bärandekontrollerade Enbegränsa institutens

frihetinstituten skall harörelsereglerkommitténs förslag till är storatt
denhar kontroll pårörelser länge derespektive såbedriva sinaatt

vissa förfarandenprecistFörsöksamlade risken i rörelsen. att somange
inriktasådantkonflikt med Attkrimhella kommer i synsätt.ett

enskilda beslut intekreditgivninginstitutensregleringen är ettmotav
riskhänseende lämpligtuppnåverksamt sammansattsätt att uren

bestämmelsernakommittén föreslagnakrediportfölj. De somav
isamlade riskenkontrollera denförhaålägger bankerna attsystematt

kreditbeslutenskildainriktadregleringdärvid bättre.rörelsen En motär
kaneffektivitetför kredithanteringensriskerinnelär betydande men

instituten.risknivån igäller begränsadetendast små vinster när attge
jimktiondet finansiellasyfte skyddastraffregel medE1 systemetsatt

orsaka såbeteenden kanförhindra sådanasiktemåste på attta som
kriserlidande. Sådanafunktion blirallvarliga kriser systemetsatt
ocksåkostnader kansamhällsekonomiskainnetär inte bara utanstora

förLagstiftningenskilda medborgare.leda förtill allvarlig skada att
förde negativa effekternautformas såskydda måste attsystemet

för medborgarnaochfinansiellaeffelciviteten i det systemet
omfattandehuvudbetänkandet föreslagitminineras. har iKommittén

systemkriser.undvika allvarligai syfteändrngar i lagstiftningen att
vissakriminaliseringbedömningenKomnittén den attgör aven
sökalämpligt medelbeteenden inteenskida är attettpersoners

systemkriser.förhiidra
kriminaliseringhuvudinvändning äri tillräckligsigE1 mot en

straffregelmeningsfullutformaomöjligtsålurrla det attatt ensynes
nackdelarsamhällsekonomiskabetydandemedförariskerarinte attsom

Även vidfinansielltfungerandei fom system.sämreett enav
till skyddsintresset,närhetgärningensbedönning faktorer såsomav

effektivitetförväntadebestämmelsesskuld ochgärnngsmannens en
olämplig.kriminaliseringkommitténfinne äratt en

redovisatskriminalisering harförYtterligare argument ovan.en
styrkasådanrelevans, intealls harde atti den mån ärArgnmenten, av

riskeni formkriminalisering,medkostnadernade t.ex.uypväger aven
kreditgivningssystem.mindre fungerandeför välet
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Kommittén vidare den bedömningen kommitténs igör förslagatt
huvudbetänkandet det lättare utreda och beivra medgör brottatt
befintliga straffrättsliga regler.

Slutligen konstaterar kommittén kriminalisering vårdslösaatt av
förfaranden vid kreditgivning inte förekommer i fyra de fem länderav

Österrike,undersökts, nämligen Finland, TysklandNorge, ochsom
de undersökta länderna endastsamt Danmark haratt sådanav en

kriminalisering.
Sammantaget kommittén den bedömningengör det inte böratt

införas särskilda straffrättsliga bestämmelser för banker och kredit-
marknadsföretag ökar det straffbara området vid vårdslösasom
förfaranden i samband med kreditgivning och beslut riskhantering.om

1.4 Skadeståndsrättsliga överväganden

1.4.1 Inledning

detI följande skall behandlas vilka skadeståndsregler bör gälla försom
styrelseledamöter, verkställande direktör och i viss mån andra anställda
i banker. Analysen omfattar samtliga de associationsformer banksom
kan bedrivas i bankaktiebolag, Sparbank och medlemsbank. deDet är
nämnda skadeståndsskyldighet banken ochmot motpersonemas
aktieägare, medlem eller t.ex. bolagets borgenärer ärarman som
aktuellt. Aktieägares, revisorers och andras skadeståndsskyldighet

banken behandlas inte. hellergentemot Inte behandlas bankers
skadeståndsskyldighet.

För bankaktiebolagens del gäller sedan den januaril 1999
aktiebolagslagen med undantag för vissa särregler finns införda isom
bankrörelselagen. det gällerNär skadeståndsreglema skillnaden iär
reglering mellan bankaktiebolag och allmänna aktiebolag liten. För
sparbanker och medlemsbanker det sparbankslagen respektive lagenär

medlemsbanker reglerar de flesta associationsrättsliga frågomaom som
medan det alltjämt bestämmelserna i 5 kap. bankrörelselagenär som
reglerar skadestândsfrågoma.

Även det frågor rörande skadestånd vid vårdslösom var
kreditgivning kom i förgrunden bankkrisen har kommitténsom genom
funnit bör inskränkas tillinte detta område.översynenatt
Kommittén behandlar därför frågor rörande nämndaovan personers
skadeståndsansvar för handlingar och underlåtenhet i alhnänhet, även

särskilt intresse riktas frågor rörande kreditgivning.motom
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gällandeiHuvuddragen1.4.2 rätt

Bankaktiebolag1.4.2. l

Inledning

iverkställande direktörochstyrelseledamöterskadestånd förRegler om
igällerAktiebolagslagenkap.aktiebolag aktiebolagslagens 15finns i

beträffandeskadeståndsfrågordet gällerfullt närstort sett ut
befattningshavaresi vissaundantaget bestårbankaktiebolag. endaDet

gåsundantagbankrörelselagen. Dettaöverträdelsevidansvar av
skade-aktiebolagslagensnedanigenom Genomgångennedan. av

bankernastillanpassadkortfattadståndsregler relativtär men
förhållanden.

aktiebolagallmännaledningenBestämmelser avom

debakgrundskadeståndsregler måsteAktiebolagslagens motses av
korthetiaktiebolag. återgesför ledningen Härregler gäller avsom

bestämmelserna.några de viktigasteav
organisation förvaltningenochför bolagetsStyrelsen avsvarar-

kap. ABLbolagets angelägenheter 8 3 § l st .
utformad såorganisationtill bolagetsStyrelsen skall är attattse-

förhåll-ekonomiskaoch bolagetsbokföringen, medelsförvaltningen
betryggande kap. 3 § 28anden kontrolleras påi övrigt sätt stett

ABL.
arbetsfördelningeninstruktionerskriftligaStyrelsen skall i ange-

verkställandesidan denoch å andramellan sidan styrelsenå ena
3styrelsen inrättar 8 kap. 3 §direktören och de andra storgan som

ABL.
bolagetbolagets och,fortlöpande bedöma ärStyrelsen skall om-

kap.ekonomiska situation 8moderbolag koncern, koncernensi en
§ 14 ABL.st

och hurförinstruktionermeddela skriftligaStyrelsen skall när-
bolagetsbedömningstyrelsensbehövs försådana uppgifter avsom

ochinskall samlasekonomiska situationeller koncernens
meddelasdock inteInstruktioner behövertill styrelsen.rapporteras

34 främstaktiebolag hämtadvad gäller allmännaför gällandeRedogörelsen ärrätt
Kedner. mfl., 1996,1997/98:99 och G.,från 1995:44,SOU prop.
Stockholm, Norstedts.femte upplagan,Aktiebolagslagen Del II,
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dessa med hänsyn till bolagets begränsade storlek ochom
verksamhet skulle sakna betydelse för rapporteringen till styrelsen
8 kap. 4 § 2 ABL.st
Styrelsen skall årligen fastställa skriftlig arbetsordning för sitten-
arbete. arbetsordningenI skall det hur arbetet förekommandeianges
fall skall fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen
skall sammanträda i vilken utsträckning suppleantema skallsamt
delta i styrelsens arbete och kallas till dess sammanträden kap.8 §5
1 ABL.st
Om arbetsordningen innehåller anvisningar arbetsfördelningom-
mellan styrelsens ledamöter, skall styrelsen fortlöpande kontrollera

arbetsfördelningen kan upprätthållas 8 kap. § 2att 5 ABL.st
Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen-
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande
direktören f°ar dessutom styrelsens bemyndigande vidta åtgärderutan

med hänsyn till omfattningen och bolagets verksamhetartensom av
ovanlig beskaffenhetär eller betydelse, styrelsens beslutstorav om

inte kan avvaktas väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet.utan I
sådana fall skall styrelsen så möjligt underrättassnart som om
åtgärden 8 kap. 25 § l ABL.st
Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder ärsom-
nödvändiga för bolagets bokföring skall fullgöras iatt överens-
stämmelse med lag och för medelsförvaltningen skall skötas påatt

betryggande 8 kap. 25 § 2ett ABL.sätt st

Särskilda bestämmelser ledningen bankaktiebolagom av

Aktiebolagslagen innehåller i vissa avseenden skilda regler för privata
och publika aktiebolag, bl.a. innebärande publika aktiebolag skall haatt

tudelad ledningsorganisation med både styrelse och verkställandeen
direktör det i publika bolag skall fler styrelseledamötersamt att vara
minst tre och majoriteten dessa skall bolagsstämman.att utsesav av

finnsDet inget krav bankaktiebolag skall publika bolag,att vara men
däremot finns i bankrörelselagen särbestämmelser rörande ledningen av
bankaktiebolag, bl.a. attom

styrelsen skall ha minst ledamöter, flertalet skalltre varav vara-
inte anställda i banken eller i företagär ingår ipersoner som som en

koncern där banken moderbolag kap.9är 10 § BRL,
verkställande direktör alltid skall 9 kap. 11 § ochBRL,utsesen-

den verkställande direktören inte får styrelseordförande 9 kap.vara-
11 §BRL.



kreditgivning 65VårdslösSOU 1999:82

aktiebolagallmännabolagetAnsvar imot

sitthan fullgördirektörverkställandeellerStyrelseledamot närsom
skallbolaget,oaktsamhet skadar ersättauppsåtligen elleruppdrag av

styrelseledamotmeningen ABL. Förkap. förstaskadan 15 l § att en
enligt dennaskadeståndsskyldigbliskallverkställande direktöreller

mellankausalitetorsakssamband adekvatfordras,bestämmelse utöver
förnågonåsidosattskadan,uppträdande och att personenpersonens

åsido-dettagällandetill bolageti förhållandedenne samt attnorm
Åsidosättandet skekanoaktsamhet.elleruppsåtligensättande skett av

Endast skadorunderlåtenhet.handlandesåväl somgenomsomgenom
sittfullgörandevållat vidverkställande direktörellerstyrelseledamot av

dennaskadeståndsskyldighet enligttillupphovuppdrag ger
individuell; varjeOaktsamhetsbedömningenbestämmelse. är persons

denbakgrundför sigbedömsunderlåtenhethandlande eller mot av
oaktsamhetochuppsåtBedömningenförutsättningar. avpersonens

principer.skadeståndsrättsligaföljer allmännaorsakssambandsamt
styrelse-leda till vissaansvarsbedömningen kanindividuellaDen att

andra. Vidinteskadestândsansvarigablirledamöter ansvars-enmen
uttaladbedömningen.med i Enfaktorer kommafördelning kan olika

i arvodebetydelse. Olikheterharledamöternaarbetsfördelning mellan
vissapåuteslutetintebetydelse.kan också ha Det expertär att en

andradehaområde kanfrågor inom sitt strängare änett ansvaranses
ledamöterna.

styrelseleda-oaktsarnhetsbedömningenUtgångspunkten vid är att
krävsskall iaktta dendirektörenverkställandeellermoten somomsorg

skyldighetnormalt allmändetta liggerallmänhet. Isyssloman i enav en
bestämmelser iochförfattningarandrafölja lagbestämmelser,att

förpliktelsenämndadeåläggerbolagsordningen personerna ensom
föreskriftlagbestämmelse ellerHuruvidabolaget.gentemot annanen

direktörverkställandeellerstyrelseledamotförpliktelser förskapar
inne-enskild bestämmelsesvarjeprövningmåste avgöras avgenom en

håll.
ställningverkställande direktörsochstyrelseledamotsAv som

sträcker sig längreemellertidbolagets följersysslomän ett ansvar som
och bolags-författningarbestämmelser iuttryckligatill följaän att

driftenansvariga förföljer deorganställningordning. derasAv äratt av
iangelägenheterbolagetsförvaltningenbolagets verksamhet och av

vid-förfrämst åtgärderdirektörövrigt. verkställandeEn somsvarar
förvaltningen.löpandeför deninomeller underlåtitstagits ramen

inomunderlåtenheteråtgärder ochfrämst förstyrelseledamöter svarar
kanVerkställande direktörförvaltning.området för styrelsens vara

ellerstyrelsenärenden införsittansvarig på grund sätt att presenteraav
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på grund underlåtenhet fästa styrelsens uppmärksamhetattav
förhållanden. styrelseledamöter kan inte i tillräcklig gradattgenom
leda och kontrollera verksamheten bli ansvariga for verkställande
direktörs handlingar inom den löpande förvaltningen. särskildAv
betydelse vid prövningen styrelseledamot eller verkställandeav om
direktör fullgjort sin plikt i frågasyssloman bolagets drift ellersom om
förvaltning bestämmelserna i 8 kap. 3-5 vilkaABL se ovan,är
bl.a. styrelsens ansvarsområden innehåller bestämmelsersamtanger

rörande arbetsordning for styrelsen och rörande instruktioner för
arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktör och
eventuellt andra organ.

styrelseledamöter och verkställande direktör har lojalitetsplikten
bolaget. innebär skyldighetDen inte sina intressenmot sättaatten egna

före bolagets eller sådana intressen traditionellt integynna som
omfattas bolagets intresse.av

Ansvar bankaktiebolagmot

Det lagbestämmelse för allmännaär aktiebolag dvs. 15samma som
kap. första1 § meningen ABL gäller for styrelseledamots ochsom
verkställande direktörs bankaktiebolag. Tillämpningengentemotansvar

bestämmelsen också avsedd bygga på principer. Vidär attav samma
bedömningen styrelseledamot eller verkställande direktörav om en
fullgjort sin plikt syssloman tillkommer dock hänsyn till detatt tasom
särskilda regelverket för banker.

Ansvar aktieägare och andra allmänna aktiebolagimot

Styrelseledamot och verkställande direktör inte bara bolagetmotsvarar
också andra berörs deras verksamhet i bolaget,utan mot som av

nämligen aktieägare, borgenärer, anställda och andra tredje män.
Ansvaret emellertid inte lika det bolaget; skade-är strängt motsom
ståndsskyldighet föreligger endast aktiebolagslagen, lagtillämpligom

årsredovisning eller bolagsordningen elleruppsåtligenöverträttsom av
vårdslöshet 15 kap. andra meningen1 § skade-ABL. Genom
ståndsansvaret blir de bestämmelser i nämnda lagar och bolags-
ordningen har till syfte skydda tredje sanktionerade. Somattsom man
exempel kan bestämmelserna årsredovisning och detnämnas om om
bundna kapitalet. betalar för mycketDen för aktier i bolaget påsom
grund felaktig årsredovisning hakan till skadestånd.rättav en
Detsamma gäller den lånat till bolaget grundpåutsom pengar av en
felaktig årsredovisning. dessa fall det frågaI direkt skada.är om
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Även därigenombolaget ochdrabbardvs. skadaindirekt skada, som
enligtkanoch fordringsägare, ersättasindirekt aktieägare

tillhafall borgenär kanklart i rättbestämmelsen. fårDet att vartanses
exempel påEtt1979 157.skada NJAindirekt seersättning föräven s.

fordrings-överträds;vinstutdelningbestämmelsernadet är att enom
vinstutdelning.olagagrundskadeståndtill påkan ha rättägare av

fåmöjlighettredjemellan olika mäns attskillnadDet är grupper av
denskadeståndtillhaendastAktieägare rättskadestånd. omanses

aktieägarnaeller någranågonendastriktar sigindirekta skadan mot av
Ettgeneralklausuleneller överträtts.likhetsprincipensåsom när

ellertillunderprissäljs tilltillhörig bolagetegendomexempel är enom
tillberättigadekan dåandra aktieägarnaflera aktieägare. De vara

förskadestånd enbarttillhar inteFordringsägare attskadestånd. rätt en
fort-bolagetställning,bolagetshandling försämrarskadegörande om

förfaller.efter deskulder alltsinabetalafarande bedöms kunna som

bankaktiebolagandraochaktieägare iAnsvar mot

förgäller endastskadeståndbankrörelselagenikapitletFemte om
stadgasandra meningenmedlemsbanker. 1 § attIsparbanker och

skadadelegat skallellerstyrelseledamot ersättastiftare, huvudman, om
elleruppsåtligmedlem eller någonvållasskadan genomannanen

1995:1559lagenbankrörelselagen,överträdelseoaktsam omav
sparbankslagenvärdepappersbolag,ochkreditinstitutårsredovisning i

stadgar.bankensmedlemsbanker ellereller lagen om
medlems-och lagensparbankslagentillhänvisningenFörutom om

ibestämmelsemotsvarandetillskillnadenbanker föreligger den
grundarbankrörelselagenöverträdelseraktiebolagslagen ävenatt av

bankrörelse-överträdelserAvsiktenskadeståndsskyldighet. är att av
ifunktionärerskadeståndsskyldighet förgrundaskalllagen även

införda,initiativlagrådetspåföljande,bankaktiebolag genom
det iOmmeningen BRL:tredjebestämmelse i kap. 1 § 31 st

bestämmelser itillhänvisningarfinns1975:1385aktiebolagslagen
vid sidanelleri stället förlagföreskrifter i dennagällerochlagsamma

vidhänvisningarnaskallaktiebolagslagen,bestämmelserna iav
ocksårespektiveställetbankaktiebolag ii frågatillämpning avseom

lag.i dennaföreskrifter
det ifalli deskall tolkasbestämmelsedennaAvsikten attär att som

fördetskalltill den lagenhänvisningaktiebolagslagen finns en
bankrörelselagen.tillhänvisningbankaktiebolagen läsas ävensom en

§i kap. 1skadeståndsbestämmelsen 15innebärtolkningsådanEn att
tillhänvisningmedkompletteras ävenandra meningen ABL en

aktiebolagallmännabankrörelselagen. Gentemotöverträdelser av
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föreligger således den skillnaden för bankaktiebolagatt även
överträdelser bankrörelselagen medföra skadestånds-av avses
skyldighet.

Kommittén återkommer i avsnitt 1.4.4.2 till frågan det finnsom
behov förtydliga eller komplettera bestämmelsenatt i kap.1 1 § 3 stav
tredje meningen BRL.

F för väckande skadeståndstalanrister av

För bankaktiebolagens del avsikten fristema för väckaär att att
skadeståndstalan skall desamma gäller för allmänna aktie-vara som
bolag enligt 15 kap. 13 och ABL.14 Därmed skiljer de sig från
dem gäller för sparbanker och medlemsbanker. dockDet skallsom
påpekas sådan ordning förutsätter denatt nämndaatten ovan
bestämmelsen i 1 kap. l § 3 tredje meningen inteBRL tillämplig ist är
detta fall. tillämpningEn den bestämmelsen skulle innebära attav
fristema för sparbanker och medlemsbanker skall tillämpas påäven
bankaktiebolag.

Genom föreslagen lagändring för sparbankemas och medlems-en
bankernas del bör emellertid alla tvivel på denna punkt undanröjas se
nedan under 1.4.2.2.

För de allmänna aktiebolagen har fristen för väckande talan motav
styrelseledamot och verkställande direktör för skadestånd till bolaget
nyligen förlängts från år till fem år. Fristen räknas fråntre utgången av
det räkenskapsår då den skadevållande åtgärden vidtogs. förarbetenaI
till denna ändring hänvisades just till utredningar ifrågasattav
försumlighet i några kredittöretag i slutet 1980-talet och börjanav av
1990-talet och konstaterades treårsfristen kan för kort föratt vara
tillräcklig utredning fall.i vissa

Jämkning

Ersättningsskyldighet enligt behandlade paragrafer i aktiebolags-ovan
lagen kan jämkas efter vad skäligt med hänsyn till handlingensärsom
beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt kap.15
5§ ABL. Graden skuld skall beaktas jämkningnär övervägs;av
normalt skall jämkning inte ske uppsåtlig brottslig gärning före-när
ligger. Vidare skall hänsyn till skadelidande och skadevållandestas
ekonomiska förhållanden.

35Prop. 1997/981166, l66f.s.
36Prop. 1997/98:99, l96f.s.
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för-behandlades1972:207skadeståndslagenförarbetena tillI
regeln iochjämkningsreglemaassociationsrättsligamellan dehållandet

endastarbetstagare ärskadeståndslagen sägerkap. l § att4 som
syrmerligavållade i tjänstenskadorskadestånd förbetalaskyldig att om

särskildadet deframgårförarbetena ärskäl föreligger. Av att
fall däritillämpasskalljämkningsreglemaassociationsrättsliga som

elleråtgärderförskadeståndsskyldigaorganställningi ärpersoner
framgårVidare närattjuridiskaden vägnar.beslut enpersonens

uppgifterutförandevidskadavållarorganställningi somavperson
§kap. ldäremot 4skallarbetstagarevanligha anförtrottskunde en

skilja påviktigtalltsåanalogt. Det atttillämpas ärskadeståndslagen
ochför bolagetegenskapiföretarhandlingar av organpersonsom en

gällerorganställningiföretagitshandlingarnahandlingar.andra Har
verkanväckande,för talanstid ochregler sättaktiebolagslagens avom
och,skadeståndförförutsättningarnaansvarsfrihet,beslut somom

organställningiföretagitsintehandlingarnajämkning. Harnämnts,
för denviktigastPraktiskt ärregler.skadetsåndslagensgäller som

skadeståndsskyldigaendastsådanaregeln ärblir dåarbetstagare attom
föreligger.synnerliga skältjänstenvållade iför skador om

medlemsbankerochSparbanker1.4.2.2

ledningenBestämmelser om

måstemedlemsbankerÄven ochsparbankerförskadeståndsreglema
dessaledningenförgällerreglerdebakgrund avmot somavses

och lagensparbankslagenifinnsbestämmelserbanktyper. Dessa om
viktigastedekorthet någraiåtergesmedlemsbanker. Här av

bestämmelserna.
femmed minststyrelseskall hamedlemsbankerochSparbanker en-

MBL.kap. 1 §och 6kap. § SBLledamöter 3 l
vadmedenlighetangelägenheter ibankensförvaltaskallStyrelsen-
ochmedlemsbankerlagenrespektivesparbankslagenisägs omsom

kap. § MBL.och 6 1kap. § SBLbankrörelselagen 3 1
verkställandeflerabehövs,deteller,skallStyrelsen utse omen-

bankeniverksamhetenledainseendestyrelsensunderdirektörer att
MBL.§kap. 4och 6kap. § SBL3 4

styrelsenledamot iingåskall alltidVerkställande direktör som-
MBL.kap. 4 §och 6kap. § SBL3 4

principiellärendenförundantag ärfår, medStyrelsen avsom-
direktörverkställandeuppdra åtvikt,i övrigtbetydelse eller störreav
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eller någon eller tillsammans vidtamedattannan ensam annan
sådana åtgärder det styrelsens uppgift vidta.är Enattsom annars

har fått sådant uppdrag kallas för delegatett 3 kap. 6person som
och 7 §§ SBL 6 kap. och6 7 §§ MBL.samt
Delegation får ske till särskilda ledningsorganäven för visst område-
regionstyrelse eller för eller flera bankkontor kontorsstyrelseett

kap.3 6 § SBL och 6 kap. 6 § MBL.
Styrelsen skall i instruktion meddela föreskrifter deen- om
befogenheter verkställande direktör och andra delegater skallsom
ha. Avser uppdraget bevilja kredit, skall grunderna föratt
kreditgivningen fastställas. Om det har flera verkställandeutsetts
direktörer, skall instruktionen hur ledningen bankensange av

Ävenverksamhet skall fördelas mellan dem. styrelsen har lämnatom
delegatuppdrag får styrelsen själv ärenden varjeavgöra slagav
3 kap. 6 § SBL och kap.6 6 § MBL.

Ledningsreglema i Sparbankslagen och lagen medlemsbanker ärom
uppbyggda enligt andra principer reglerna i aktiebolagslagen.än
Sparbankslagen och lagen medlemsbanker utgår från huvud-om
principen styrelsen det centralaatt är för förvalt-organet som svarar
ningen bankens angelägenheter. Styrelsen kan emellertid delegeraav
förvaltningsuppgifter till verkställande direktör eller och lagarnaannan
utgår också från verkställande direktör skall ledaatt verksamheten.
Även de legala skillnaderna mellan och i synnerhetom systemen
verkställande direktörs ställning å sidan, sparbanker och med-ena
lemsbanker å andra sidan, bankaktiebolag kansamt, verka såstora

skillnaderna i det praktiska arbetet små.synes vara
Jämfört med vad gäller för allmänna aktiebolag och bankaktie-som

bolag finns det i Sparbankslagen och lagen medlemsbanker ganskaom
få bestämmelser ålägger styrelsen och verkställande direktörensom
uppgifter.

Ansvar bankenmot

Lagbestämmelsen rörande skadeståndsansvaret sparbank ochgentemot
medlemsbank i utformad påär denstort sett rörandesättsamma som

bankaktiebolag; styrelseledamot,gentemot verkställandeansvar
direktör eller delegat han fullgör sitt uppdragnär uppsåtligen ellersom

37För genomgång delegatsystemet i bankaktiebolag kommitténsen av se
delbetänkande "Nya ledningsregler för bankaktiebolag och försäkringsbolag,
SOU 1998:27, Zlff.s.
38Se 28.aa., s.
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första§skadan kap. l5skallbanken,oaktsamhet skadar ersättaav
meningen BRL.

frågorskadeståndsrättsligaallmännaTillämpningen vad gäller som
kausalitetadekvat äroaktsamhetuppsåt ochbedömningen samtav

oaktsamhetsbedömningenVidare ävendensamma.avsedd äratt vara
förunderlåtenhet bedömsellerhandlandevarjeindividuell;här persons

förutsättningar.bakgrund densig mot personensav
nämligenoaktsamhetsbedömningen,vid attUtgångspunkten

denskall iakttadirektörverkställandeochstyrelseledamot somomsorg
densamma. Däremotockså ärallmänhet,ikrävs syssloman ärav en

intedirektörverkställanderespektivestyrelsenföransvarsområdena
ochinstruktionerfastde läggseftersomnödvändigtvis desamma genom

Åtminstone förbankaktiebolag. störrefallet iprimärt i laginte ärsom
överdrivas.inteemellertiddenna skillnadbanker bör

organställningdirektörsverkställandeochstyrelseledamotsAv
ochverksamhetbolagetsför driftenansvarigaföljer de äratt av

verkställandei övrigt. Enangelägenheterförvaltningen bolagetsav
underlåtits inomvidtagits elleråtgärderförfrämstdirektör somsvarar

dit kanhänförsvadförvaltningenför den löpande även somomramen
under-åtgärder ochfrämst förstyrelseledamötervariera något. svarar

varierarvilket ocksåförvaltning,styrelsensområdet förlåtenheter inom
direktör kan,Verkställandeskett.delegationvilken gradberoende i
sittgrundansvarig på sätt attbankaktiebolag,liksom i avvara

underlåtenhetgrundeller påinför styrelsenärenden attpresentera av
kanstyrelseledamöterförhållanden.uppmärksamhet påstyrelsensfästa

bliverksamhetenkontrolleraochgrad ledatillräckliginte iattgenom
löpandedenhandlingar inomdirektörsverkställandeansvariga för

förvaltningen.
styrelsensvilka bl.a.aktiebolagslagen,ibestämmelserDe anger

arbetsordningrörandebestämmelserinnehålleransvarsområden samt
mellanarbetsfördelningenförinstruktionerrörandeför styrelsen och

kap. 3-andra 8eventuelltochverkställande direktörstyrelsen, organ
vidbetydelsesärskildi förarbetenaABL,5 avanges varasom

fullgjortdirektörverkställandeellerstyrelseledamotprövningen av om
förvaltning hardrift ellerbolagetsi frågaplikt sysslomansin omsom

medlemsbankereller lagensparbankslagenmotsvarighetingen om
i avsnittbehandlasbestämmelserbankrörelselagensbetydelsen av

1.4.3.1.
har detsparbankeransvarsfrågor ibedömagällerdetNär att

stiftareför desstill ändamålsparbanker harbetydelse rättatt, utanatt
främjai rörelsen,uppkommakanden vinsteller få delandra att somav

sparbanks-medi enlighetbankverksamhetdrivasparsamhet attgenom
skiljerHärvidsparbankslagen.kap. 1 §och bankrörelselagen 1lagen
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sig alltså sparbankema från bankaktiebolagen vilka syftehar till att
bereda vinst åt aktieägarna inte i bolagsordningen.sägsannatom
Vidare skall sparbanks rörelse främst visst verksamhets-etten avse
område.

Ansvar medlem eller någonmot annan

Stiftare, huvudman, styrelseledamot eller delegat skall skadaersätta om
skadan vållas medlem eller någon uppsåtlig elleren arman genom
oaktsam överträdelse bankrörelselagen, lagen 1995:1559av om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, sparbankslagen
eller lagen medlemsbanker eller bankens stadgar kap. andra5 l §om
meningen BRL. Regleringen densamma för bankaktiebolagär som
med undantag för hänvisning sker till sparbankslagen respektiveatt
lagen medlemsbanker i stället för till aktiebolagslagen.om

Frister för väckande skadeståndstalanav

För sparbanker och medlemsbanker regleras fristema för väckande av
skadestândstalan i kap. 85 § BRL. Fristen för väckande talan förav
bolagets räkning styrelseledamot år och verkställandemot är tre mot
direktör år. Fristen för talan styrelseledamot börjar löpa vidett mot
utgången det räkenskapsår då den skadevållande åtgärden vidtogs.av
För talan delegater, inklusive verkställande direktör, fristenbörjarmot

löpa då årsredovisningen och revisionsberättelsenatt för det
räkenskapsår varunder den skadevållande åtgärden framvidtagits läggs
på stämman.

Regeringen har alldeles nyligen i proposition 1998/99: föreslagit129
fristema för väckande talan skadeståndatt ellertill sparbankav om

medlemsbank skall till dem gäller för bankaktiebolag.anpassas som
Propositionen har det uttalade syftet preskriptionsfristema föratt
samtliga kategorier funktionärer skall desamma i vilkenoavsettvara
associationsforrn bankrörelsen bedrivs. Förslaget innebär attsom
fristen för väckande talan styrelseledamot förlängs femtill år.motav
Beräkningen fristen föreslås inte ändrad. Fristen för väckandeav av
talan verkställande direktör och andra delegater föreslåsmot förlängd
till år. Det föreslås fristen skall räknastre på vidatt sättsamma som
talan styrelseledamot. skillnadEn kommer alltså kvarståmot i såatt
måtto för väckande talan verkställande direktöratt imotav
bankaktiebolag kommer frist fem år gälla medan för Sparbankatten om
och medlemsbank frist kommerår gälla för handlingartre atten om

företagits i egenskap verkställande direktör. Förslaget föreslåssom av
träda i kraft den januari1 2000.
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Jämkning

jämkaskanbankrörelselagenmedenlighetiSkadeståndsskyldighet
medlikalydandeiParagrafen mot-enligt kap. § BRL. sett5 4 är stort

tyda påhellerIngentingaktiebolagslagen. attisvarande paragraf synes
styrelseledamotgällerdetskalltillämpningen närannanvara en

bankaktie-jämkning idirektör severkställandeinklusive omovan
bolag.

bankaktiebolagenfrånsigskiljermedlemsbankerochSparbanker
sedelegaterutseddasärskiltmedordningenkvarsåtillvida de haratt

delegaterbetydelsefull hurpraktiskt ärkanfrågaovan. En varasom
detskadeståndsrättsligt;behandlas ärskallarbetstagareockså ärsom

eller1972:207skadeståndslageniarbetstagarebestämmelserna om
tillämpasskallbankrörelselagenidelegaterbestämmelserna somom

skadeståndslagentillförarbetenabehandlades iSom nämnts ovan
ochjämkningsreglernaassociationsrättsligadeförhållandet mellan

endastarbetstagareskadeståndslagen sägeri kap. § attregeln 4 l som
tjänstenvållade iskadorskadestånd förskyldig betala omär att

dedetframgårförarbetena ärAvskäl föreligger. attsynnerliga
iskall tillämpasjämkningsreglernaassociationsrättsligasärskilda som

skadestånds-delegater,dvs.organställning, ärfall i ävendär personer
juridiska vägnar.på deneller beslutåtgärderskyldiga för personens

vidskadavållarorganställningiVidare framgår näratt personen
arbetstagarevanliganförtrottskunde hauppgifterutförande ensomav

analogt. Dettillämpas ärskadeståndslagenkap. l §skall däremot 4
egenskapiföretarhandlingarskilja påalltså viktigt att personsom en
företagitshandlingarnahandlingar. Haroch andraför bolagetav organ

förtid ochregleraktiebolagslagens sättgällerorganställningi om
förutsättningarnaansvarsfrihet,beslutverkantalans väckande, omav

intehandlingarnajämkning. Haroch,för skadestånd nämnts,som
detregler. Närskadetsåndslagensgällerorganställningföretagits i

medlems-och lagensparbankslagensdetkreditgivninggäller är om
fattabefogenhetharintearbetstagare attutgångspunktbankers att

ibeslutskulleDärmedstyrelsen.fråndelegationkreditbeslut utan
bestämmelserbankrörelselagensunderfallaalltidkreditärenden om
bankrörelselagenstolkningenresultatskadestånd. attSamma ger

specialregler.egenskapföreträde ibestämmelser har av

vid"Skadeståndsansvaretpromemoria39 Rydbecksibehandlas också OttoFrågan
bilaga 11.kreditgivning, s.
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1.4.3 Styrelsearbete i banker

1.4.3.1 Inledning

På den svenska bankmarknaden finns banker olika karaktär. Somav
framgått har de olika associationsforrner. finnsDet omkring 20
bankaktiebolag, 85 sparbanker och 2 medlemsbanker. Bankerna har
också ganska olika inriktning på sin verksamhet; de frånspänner stora
traditionella fullsortiments affärsbanker till medlemsbanken Jord
Arbete Kapital helt inriktadär på enskildas sparande ochsom
finansiering. Mellan dessa finns banker inriktat sinextremer som
rörelse endast vissa kundsegment. Svenska bankermot varierar även
kraftigt i storlek. De har kapitalbaserstörsta drygt miljarder40om
kronor medan den minsta har kapitalbas 700 000 kronor. Deten om

sig självtsäger disparatså samling företagatt ställer olika krav påen
dem skall delta i styrelsearbetet eller fungera verkställandesom som
direktör.

En styrelseledamot intar, sysslomannaliknandenämnts,som en
ställning banken. Den anlitargentemot syssloman har rätt attsom en
utgå från den åtar sig uppdraget har förmågaatt utföra det. Detattsom
går emellertid inte den grundläggandenärmare kompetensatt ange som
styrelseledamötema förutsätts besitta. Kraven påverkas av
förhållandena i den enskilda banken, inriktningen på dess verk-t.ex.
samhet, storlek och organisation. Rent allmänt f°ar dock förutsättas att
ledamöterna har förmåga begripa normala inslag i bankens rörelseatt

uppmärksamma förändringar isamt omvärlden ändrar förutsätt-som
ningarna för rörelsens bedrivande. Vidare måste de känna till
åtminstone de centrala bestämmelserna i lagstiftningen banker och iom
bolagsordningen.

Både i samband med oktrojprövningen och under löpande tillsyn
sker prövning banks ledning. Därvid deprövasen attav en som avses
ingå respektive ingår i bankens styrelse har de insikter och den
erfarenhet måste krävas den deltar i ledningen banksom av som av en
och i övrigtäven lämpliga för sådanär uppgift. förarbetenaI sägs atten
vad krävs de skall ingåär i ledningen haratt tillräckligtsom ettsom
kunnande på området eller i fall förmåga skaffa sigvart sådanatt en
kunskap. Vidare bör den skall ingå i ledningen ha de personligasom
egenskaper i fråga omdömesgillhet uppgiften kräver. Förom som
bankaktiebolag och medlemsbanker gäller vidare Finans-att
inspektionen kan ingripa enligt reglerna ledningsprövningom om
styrelseledamot i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i

4°Se 1995/962173 85.prop. s.
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gjortellerangelägenheterekonomiskai andraellernäringsverksamhet
brottslighet.allvarligskyldig tillsig

arbetsför-medocksåvarierarstyrelseledamöternapåKraven
ställas påtorde kravAllmäntstyrelsen. störstdelningen inom sett
styrelseniför arbetetharordförande. Dennestyrelsens attansvar

tillräckligtbehövshålls detsammanträdenfungerar och attnär samtatt
påtillsattledamotEn är expertbeslutsunderlag presenteras. somsom

behandlade påfrågor blirdessasigkrav påfrågor harvissa attstörreett
i dethonommindresamtidigt krävaskandetriktigt sättett avmen

övriga styrelsearbetet.

arbetsformeruppgifter ochStyrelsens1.4.3.2

Styrelsens uppgifter

Även skillnadernastyrelsen måsteför arbetet igäller formernadetnär
nämndatidigaretill demed hänsynbetydligmellan olika banker vara

organisation Däremotstorlek,rörelsen,inriktning påiolikhetema osv.
det gällerbetydelsefullinte såassociationsfonnen när attvarasynes

fram-därförFortsättningsvis kommerarbetsfonnema.bestämma
bankaktiebolagenförhållandena itillkoncentrerasställningen att

området denaktiebolagsrättsligadet senastedet påeftersom är
vadframställningen byggerföljandefinns.lagstiftningen Den som
särskildatill deden haraktiebolaggäller för allmärma anpassatsmen

ochsparbankerFörhållandena ibanker.gäller iförhållanden som
särskilt behovdet finnsi den månendastkommenterasmedlemsbanker

lämpligdetkommitténfinneringenting ärdet. Om attsägs enav
för degällaskallbankaktiebolag ocksågäller förordning detatt som

uttryckligtfinnskanske intedetassociationsfonnernaandra även om
framhållasammanhangeti det härKommittén vill attlagstöd för det.

förområdethärdetlagstiftningendet finns skäl överatt se
medlemsbanker.ochsparbanker

förassociationsformstyrelsenAllmänt kan oavsettsägas att svarar
angelägenheter,bankensförvaltningenorganisation ochbankens av

förmålochövergripande riktlinjerformuleravilket inbegriper att
såvälkompetens. IvidmycketalltsåStyrelsen harrörelsen. en

ikompetensenbegränsasbankaktiebolagaktiebolagallmänna som
ibestämmelserhand vissai förstatill bolagsstämmanförhållande av

exempelvisfrågor,i vissabeslutanderättexklusivlag stämmansom ger
revisorer,ochstyrelsebolagsordningen, valfråga ändringi avavom

likvidationbeslutresultaträkningochbalans-fastställande samt omav
skyldigstyrelsenförts framdoktrinenhar det i ärfusion. Vidareoch att
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underställa vissa för bankenatt ingripande beslut.stämman särskilt
Styrelsen kan också bunden ifaktiskt beslutat vissastämmanattvara av
frågor inte faller inom exklusiva kompetens ellerstämmans attsom av

utfärdat särskildastämman föreskrifter.
Styrelsens för bankens organisation enligt aktiebolagslagenansvar

innefattar krav på styrelsen till bankens organisationett att att ärse
utformad så bokföringen, medelsförvaltningen och bankensatt
ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på betryggande sätt.ett
Kommitténs förslag i huvudbetänkandet, vilka innebär krav soliditet,på
riskhantering och genomlysbarhet, medför hårdare krav påännu
styrelsens organisation rörelsen. Styrelsen måste systemav genom som
identifierar, och kontrollerar den samlademäter risken i bankens
rörelse till risknivån i banken acceptabel. innebärDettaatt är attse
organisationen måste utformad på ändamålsenligt förett sätt attvara
uppfylla kravet. Kravet på genomlysbarhet innebär bl.a. styrelsenatt
inte får organisera rörelsen så det svårt överblickaäratt att ansvars-
och ägarförhållanden.

Av aktiebolagslagen framgår styrelsen fortlöpande skall bedömaatt
bankens och, banken moderbolag i koncern,är koncernensom en
ekonomiska situation. Kommitténs förslag till rörelseregler inya
bankrörelselagen innebär långtgående och preciserade ikrav dettamer
avseende. Soliditetsregeln ställer krav på styrelsen övervakaatt
risknivån i den samlade rörelsen, inklusive dotterbolag i den demån

kan påverkanämnvärt bankens ekonomiska situation, och avväga
denna bankens kapitalstyrka. Detta sådanmot uppgiftär en som
styrelsen för. Bestämmelsen innebär i sig styrelsen måsteattansvarar
ha både bred och ingående kunskap bankens samlade rörelse.en om
Vidare innebär bestämmelsen styrelsen måste kunna kontrollera ochatt
korrigera rörelsens utveckling. Rörelsereglema ställer krav påäven
riskhantering, vilket bl.a. innebär styrelsen måste till det finnsatt attse

för identifiera och de riskersystem rörelsenatt mäta förknippadärsom
med. Det inte nödvändigt, och kanske inteär lämpligt, styrelsenattens
själv utarbetar de interna används för fullgörasystem attsom upp-
gifterna. Styrelsen måste dock försäkra sig lämpligtäratt systemenom
utformade för fullgöra sin uppgift. Vidare styrelsen skyldigatt är att se
till det finns interna för kontrollera deatt risker rörelsensystem att som

förknippadär med. innebärDetta styrelsen måste ha instrument föratt
kunna risknivån i rörelsen. Eftersomatt det slutligenstyra styrelsenär

för risknivån i rörelsen i förhållande tillatt avvägssom svarar
kapitalstyrkan måste styrelsen kontinuerligt informeradvara om
utvecklingen i rörelsen och övergripande riktlinjeräven för denange
framtida utvecklingen. löpandeDe bedömningar måste kangörassom
dock överlåtas till den verkställande direktören.
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instrument.olikarörelse reglerasochBankens organisation genom
aktie-främstdelbankaktiebolagensförlagregler,i stårHögst rang
före-bankområdetVidare finnsbankrörelselagen.ochblagslagen

bolagsstämmandenföljerDärefterFinansinspektionen.skrifter från av
instruktionerföljerbolagsordningenUnderbolagsordningen.antagna

organisera,försiganvänderstyrelsen attandra instrumentozh avsom
organisatoriskasåvälHärmedrörelsen. rentkontrolleraoch avsessyra

ellerregioneriindelningbankensrörandeföreskrifter, såsom t.ex.
affársverksamhetensrörandeföreskrifteraffärsområden, som

trading-förinstruktionerochkreditinstruktionerbedrivande, t.ex.
verkställandekommerinstruktionerstyrelsensUnderverksamheten.

kanförvaltningen. Dessalöpanderörande denföreskrifterdirektörens
instruktionerhållnaallmäntstyrelsenstillpreciseringar menutgöra mer

Verkställandeberör.inteinstruktionerstyrelsensockså frågor somavse
befattningsbeskrivningarmedkompletterasföreskrifter kandirektörens

befogen-ochrutinerfastläggerhandlingarliknandeandraoch som
under dentjänstemänutformadeanställdaenskildahetsomrâden för av

finnsrörelsereglertillförslagkommitténsdirektören. Iverkställande en
föreskrifter iutfärda internaskallbanktestämmelse säger att ensom

föreskrifterrörelsen. Deförbehövsomfattning att styra somsomcen
angivnadevissnågonpånödvändigtvisintebehöver avvaraavses

banker finnsflestade allradet ifår förutsättasdetrivåema, attmen
verkställandeochstyrelseåtminstonefrånföreskrifterlehov av

cirektör.
instruktionerskriftligaskall istyrelsenaktiebolagslagenI attanges

sidanoch å andrastyrelsensidanåmellanarbetsfördelningen enaange
inrättar.styrelsenandradeochdirektörenverkställande somorgancen

instruktionerutfärdaskallstyrelsebankaktiebolagsinnebärDetta att ett
beslutarstyrelsenfalldetarbete. Fördirektörensverkställandedenför

harskall ingåorganisationdet i bankens sompersoneravatt gruppen
styrelsenskallbolagetförbetydelsefrågoribesluta störrerätt att av

rapporteringsskyldighet.ocharbetssättuppgifter,precisera organets
med över-beslutar inrättastyrelsengällerDetsamma merorganom

eller intern-riskhanterings-uppgifter,kontrollerandevakande och t.ex.
detnämndasistden ärgällerdet typenrevisionsenheter. När organ av

andraförinstruktionerklarafastläggerstyrelsenviktigt ävenatt
beroendeockså,kanDetrapporteringsskyldighet till organet.cnheters

utfärdastyrelsenföraktuelltbliorganisation, attochbankens storlek
verkställandevicebefattningshavare,enskildanstruktioner för t.ex.

andraochinstruktionertradingchef. Genomkreditchef ellerlirektör,
iorganisationändamålsenligfastläggastyrelsenskallnstrument en

olikamellanarbetsfördelningenrådertvekanrilken ingen organ,om
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för olikagränserna eller befogenhet olikai av:eendenorgans personers
eller rapporteringsskyldigheter.

Verkställande direktör

Alla banker skall ha minst verkställande direktör; i sparbancer ochen
medlemsbanker det möjligtär flera. bankaktiebolagIatt utse utgör
verkställande direktören självständigt bolagsorganett medan det i
sparbanker och medlemsbanker fråga arbetsfördelningär inomom en
styrelsen. bankaktiebolagI behöver verkställande direktören irte vara
med i styrelsen det undantagslöst.är nästan I bankaktiebolag skallmen
den verkställande direktören sköta den löpande förvaltningen. För
sparbanker och medlemsbanker i lagtextensägs verkställandeatt
direktör skall under styrelsens inseende leda verksanheten.
Skillnaderna mellan associationsfonnema ofta inte istoraanses vara
praktiken. följandeDen redogörelsen för kompetensfördeningen
mellan bankaktielolagf"styrelse och verkställande direktör siktetar

Till den löpande förvaltningen hör alla åtgärder ine medsom
hänsyn till eller omfattningen bankensarten rörelse oselvanligärav av
beskaffenhet eller betydelse. innebärDet kortstor verkställandesagt att
direktören skall för driften rörelsen, tillsyiutövasvara överav
personalen sörja för lagenlig ochsamt lämplig bokföring ochen

Åtgärdermedelsförvaltning. med hänsyn till omfattningen ochsom
bankens verksamhetarten osedvanlig beskaffenhetär elerav storav

betydelse faller inte Ärunder den löpande förvaltningen. sådanen
åtgärd så brådskande den inte kan avvaktasatt väsentlig olägenhetutan
för bankens verksamhet, kan dock verkställande direktören förea den,

skall i sådant fall så möjligt underrättasnart styrelsen sinmen som om
åtgärd. Styrelsen kan bemyndiga verkställande direktören vidtaat
förvaltningsåtgärder ligger utanför för den lipandesom ramen
förvaltningen. Denna möjlighet får dock inte användas i sådan
utsträckning styrelsen inte längre fullgöratt sin uppgift öveordnatsom
ledningsorgan.

Verkställande direktören skyldig beredaär och inför stfrelsenatt
föredra frågor ligger utanför den löpande förvaltningen.som

Verkställande direktören i förhållandeär till styrelsenett under-
ordnat Styrelsen kan verkställande direktören anvisningarorgan. ge om
hur löpande förvaltningsåtgärder skall handläggas eller beslutas.Verk-
ställande direktören skyldig följaär sådana anvisningaratt incn den

följer lagstiftningen och bolagsordningen.ram Styrelsen kansom av

Redogörelsen bygger till del på framställningen i betänkandetstor
Aktiebolagets organisation, SOU 1995:44, 157ff.s.
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förvaltningen.ingår löpandei denärendensjälvockså avgöra som
löpandedenbefogenhet skötaVerkställande direktörens att
anspråk.ibestämmaderättstyrelsen sinförvaltningen upphör tarom
styrelsenbakom lagengrundtankamastrider emellertidDet mot om

skötadirektörensverkställandei rätt attväsentliga ingreppföretar så
ställningharlängrerealiteten inteidenneförvaltningenlöpandeden att

direktör.verkställandesom
vidtagithanåtgärderförfrämstdirektörVerkställande somansvarar

framställningenförvaltningen. Avlöpandedenunderlåtit inomeller
rörelsen.driftenochorganisationenroll idennesframgår avovan

styrelsenpådet ankommerärenden atttillVidare skall denne att somse
ocksådirektörVerkställandestyrelsen.förläggs framavgöra ansvarar

styrelsen.ärenden förföredrarbereder ellerhanför det vilketpåsätt

styrelsenArbetet inom

aktiebolagslageniföreskrivsstyrelsen attinomgäller arbetetdetNär
styrelsenarbete. Omför sittarbetsordningfastställastyrelsen skall en

skallledamöternamellanfördelas på någotskallarbetet sättbeslutar att
gällerarbetsordningen. Dettadet ibestämmelser t.ex.finnasdet omom

vissaövervakai ellersärskilt beslutaförutskottstyrelsen inrättar att
viktigtframhålls detaktiebolagslagen attärfrågor. tillförarbetena attI

harbolagiandra ledamöterellerstyrelseordförandevarken ett som
för-löpandetillhör denuppgifterdirektör tilläggsverkställande som

förbudetkringgåendeförhindravaltningen. Skälet att avvaraanges
styrelsensaktiebolagpublikaidirektörför verkställande att vara

iliggakreditärenden börenskildabeslut iHuruvidaordförande.
kommittén till.styrelsen återkommereller inte

oftahurockså bestämmasskall detarbetsordningI styrelsens
densärskilda kravtill deMed hänsynhållas.sammanträde skall som

lagstiftningenstilltillupphovoftaverksamhetenfinansiella samtger
ochutvecklingrörelsensföljakontinuerligtstyrelsenkrav på att

isammanträdenbehovnormaltföreligger tätaredeniriskerna av
sammanträdenbehovetviss månföretag. Ii andra ärbanker än av

iarbetetläggavaltstyrelsenhurberoende påsjälvfallet att upp
banken.organiseraochstyrelsen

instrumentoch andraföreskrifternämndabeslutaFörutom att om
ankommerrörelsenstyrningkontroll ochochorganisationenrörande av

banken.förövergripandei frågorbeslutastyrelsen naturdet på att av
mål förochriktlinjerutarbetandefrågorExempel sådanapå är av

verksamhetsgrenar,olikarörandebeslutstrategiskaverksamheten,

z 1995:44, 160.SOU s.
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etableringar i för banken landsändar och främmande ländernya samt
investeringar. Vidarestora ankommer det på styrelsen fatta beslut iatt

enskilda ärenden med hänsyn till eller omfattningenartensom av
bankens rörelse ovanlig beskaffenhetär eller betydelse. dessaIstorav
avseenden skiljer sig styrelsearbetet i banker inte så mycket från det i
andra företag, det ställsäven högre krav på följa och kontrolleraattom
rörelsen.

Beslut kreditärendeni

Pâ väsentlig punkt skiljer sig dock styrelsearbetet i banker frånen det i
allmänna aktiebolag motsvarande storlek. Av tradition harav
styrelserna i banker nämligen i betydande grad deltagit i den löpande
verksamheten med kreditgivning. Det finns inga lagliga krav pånumera

så skall falletatt kreditema medän hänsynannat till ellervara artenom
omfattningen bankens rörelse ovanlig beskaffenhetär ellerav storav
betydelse se dock nedan s.k. jävskrediter.om

De bankerna harstora normalt kreditprövningen organiserad i fyra
nivåer, nämligen kontorsnivå enskild tjänsteman, kontorschef,
kontorsstyrelse etc., regional nivå regionchef, regionens kredit-
delegation, regionstyrelse etc., central nivå under styrelsen central
kreditdelegation, styrelsens kreditkommitté, styrelsens kreditutskott
etc. styrelsen. Varje nivå undersamt styrelsen har i princip befogenhet

bevilja krediter tillatt visst belopp, vilket bestämsettupp genom
Överstigerbankens kreditinstmktion. krediten detta belopp eller finns

särskilda omständigheter med krediten skall den tillstyrkas och
överlämnas till nivå, dennästa lägre nivån finner detta lämpligt. Deom
krediter slutligen skall beslutas i styrelsen har således dessförinnansom
tillstyrkts på nivåer.tre

Kreditärenden behandlas normalt ganska summariskt i styrelsen.
Eftersom det relativt mångaär ärenden skall i styrelsen ochsom upp
den i praktiken har begränsad tid till förfogande blir det kort tid över
för varje ärende. Av sekretessskäl många banker någotattanser
material inte kan skickas i förväg besluten grundasut på före-utan
dragningar och vid sammanträdena utdelade handlingar. vissaI banker
finns emellertid möjlighet för styrelseledamötema i banken studeraatt
handlingarna dagen före sammanträdet. I praktiken dock styrelsernaär
helt beroende det underlag tagits fram och de beslut fattatsav som som
på lägre nivåer.

En risk med styrelserna beslutar iatt enskilda kreditärenden är att
det skapar slags falsk legitimitet besluten. Styrelsema har inteen
förutsättningar självständiggöraatt prövning underordnadeen av
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styrelsebeslut i någonlyfterTrots dettabeslut.uppgifter och ettorgans
krediten.underordnademening prövatfrånansvaret somorganav

itid beslutbetydandestyrelsernarisk medEn ägnarattannan
styrelserna,andra, förtid fråndet stjälenskilda kreditärenden är att mer

uppgiftersådanakreditsidanPåarbetsuppgifter. attväsentliga är
avseenden, såsomi olikasammansättningkreditportföljensövervaka

olikaförkänslighetbranschspridning,spridning,geografisk typert.ex.
förenkeltgäller heltliknande.och Dethändelser hos kundernaav

lånatbanken harvilkakontrollövergripande uthastyrelsen att en
för dennafåhändelser kanolikakonsekvenservilkatill ochpengar

läggastyrelsenuppgift förväsentligoftastdet attutlåning. Vidare är en
olikasammansättning ikreditportföljensfast strategi för styraatten

kreditsidan,uppgifterdessafullgörakunnaavseenden. För att
fungerandedet finnsfordrasverksamheter,i övrigalikaväl att ensom

ellerinte följsdirektivstyrelsensupptäckerkontrollintern omomsom
följastyrelsensbrister.till styrelsen Detrapporteringen attär ansvar

ochi omvärldenutvecklingen ävenekonomiskaallmännaden
mark-företeelserinstitutkonkurrerandeiutvecklingen samt nya

exempel pårisk. Somhanteringförinstrumentnaden t.ex. avnya
kanuppmärksamhetfordrar störrenämnasaktuella företeelser som

kreditstockar.handel medochkreditderivatanvändning av
beslutsordningsärskildingendel finnsbankaktiebolagensFör

§enligt kap. 17jävskrediter 2kalladerörande såföreskriven för beslut
dockföreskrivsmedlemsbankslagenoch attsparbankslagenBRL. I

intekreditemastyrelsenfattasjävskrediter måstebeslut rörande omav
bakgrunddrivs låntagaren. Motrörelsekredit i och förgäller avavsom

övergripandetill frågorarbetestyrelsensönskan renodlaatt av mer
avskaffas. Detordning bördennaintekaraktär kan ifrågasättas om

fråga.dennauppdragkommitténsfaller emellertid inte inom överatt se
ellerlagstiftningen inte kräverframhållasavslutningsvisbörDet att

medordningennuvarandeförordar denpå något stortsätt engagemang
utgångs-sida.bankstyrelsemas Tvärtomfrånkreditbeslut äri enskilda

tillkoncentrerasstyrelsearbetet skalllagstiftningenförpunkten att
kreditbeslutmycket få ärdeEndastfrågor övergripande natur. somav

verkställandeutanför denfallerdebetydelsesådan storlek och attav
Enligtstyrelsen.lagenenligtmåstedirektörens kompetens tas av

arbetsinsatsför dentalarmycketmening detkommitténs attär somsom
kreditbeslut skulleenskilda göranedstyrelseledamötema lägger

uppgifter.övergripandeandrapånytta mermera
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1.4.3.3 kontrollIntern

Som framgått bankstyrelse för driften bankensytterstovan svarar en av
rörelse och för dess organisation. ocksåDet styrelsens uppgiftär att se
till det finns fungerande internatt kontroll i banken. internaDenen
kontrollen syftar till kontrollera bankens rörelse bedrivsatt i enlighetatt
med de bestämmelser gäller, såväl i form lagar och andrasom av
författningar interna instruktioner olika valör. Genom sådansom av en
kontroll skall det säkerställas överordnade riktlinjer följs iatt organs
organisationen och rapporteringen iuppåt organisationen korrekt.att är
Det särskilt viktigtär bankens hantering de olika former riskeratt av av

finns i rörelsen granskas. Vidare bör den internasom
kontrollfunktionen uttryckligt uppdrag vaka bankensett att över attges
redovisning och rapportering blir riktig och fullständig. Parallellt med
den kontrollerande verksamheten bör kontrollfunktionenrent iäven ges
uppdrag granska och allmänt uttala sig huruvidaatt bankensmer om
organisation, interna instruktioner och andra instrument för att styra
och kontrollera rörelsen affärssystem i övrigt ändamålsenliga.samt är

Den interna kontrollen bör ledas oberoende på relativtettav organ
hög organisatorisk nivå. Huruvida det organisatoriskt bör under-vara
ställt styrelsen eller verkställande direktören ankommer det, enligt
kommitténs mening, inte på lagstiftaren uttala sig det fallFöratt om.
det ligger under verkställande direktören skall det dock under alla
händelser direkt till styrelsen. kanäven Det interapportera accepteras

kommunikationen mellan kontrollorganetatt och styrelsen enbart går
via verkställande direktören. I övrigt kan den interna kontrollen
organiseras på många olika och det enligt kommitténssätt mening,är,
inte lagstiftarens sak någon viss modell.närmare förtjänaratt Detange
dock understrykas avgörande för den internaatt kontrollens kvalitéatt

på vilken nivå den kontrollenoavsett utövas oberoende iär att är
förhållande till de funktioner skall kontrolleras. Det får inte före-som
komma den handhar eller för affärsdrivandeatt som ansvarar en
verksamhet också för den interna kontrollen denna.svarar av

Liksom i den övriga verksamheten det i den interna kontrollenär
viktigt med klara instruktioner för arbetet och goda rutiner i övrigt. Det

viktigt klartär arbetsfördelningen mellan dematt deltar iange som
kontrollen och sedan kontrollera denna arbetsfördelning följs. Enatt
klar arbetsfördelning bidrar till heltäckande kontroll bankensen av
verksamhet. Vidare minskar sådan risken för personligaatten
relationer, lojalitetsband och liknade mellan den kontrollerande och den
kontrollerade tillåts inverka på kontrollen. situationerI enskildanär

tillåts hantera mycket belopp, i valuta- ellerstorapersoner t.ex.
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ned påkontrollen gårinternaviktigt denaktiehandel, detär att
individnivå.

Övervägandenl .4.4

verkställande direktörsochStyrelseledamot mot1.4.4.1 ansvar
banken

förstakap. §i 1Bestämmelsen 15bedömning:Kommitténs
verkställandestyrelseledamots ochaktiebolagslagenmeningen om

fortsättningsvisbörbolagetskadeståndsansvardirektörs ävenmot
förstai kap. §bestämmelsen 5 1hellerbankaktiebolag.för Integälla

verkställandeochstyrelseledamotsbankrörelselagenmeningen om
medlemsbank börSparbank ellerskadeståndsansvardirektörs mot

idirektörverkställandeochstyrelseledamotinnebärändras. Det att
elleruppsåtligenuppdragetfullgörandevidbank avavsomen

skadan.skallskadar bankenoaktsamhet ersätta

första hand tillsyftar iskadeståndsreglema ersättaaktuella attDe här
direktöroch verkställandestyrelseledamotför skadabanken som

förfordrasEnligt gällandeuppdrag.sittutövande rättorsakat vid av
direktörverkställandeellerstyrelseledamotskadeståndsskyldighet att

bolaget gällandeförhållande tilliför denne samtåsidosatt någon norm
finnsVidareoaktsamhet.elleruppsåtligenskettâsidosättandetatt av

påkravskadeståndsrättsliga principerenligt allmännadet ett
skadan.ochhandlandestyrelseledamotensorsakssamband mellan

skadeståndsrättsligaallmännaiakttagandemedEftersom det, av
huvud, interättsgrundsatserallmännaoch för den delen överprinciper

intedetbehandlaskravdettaändra påkan bli fråga att senareom
vidare.

gällerbestämmelseraktiebolagslagensnärvarande detFör är som
avslutatnyligenhar itidigareframgåttbankaktiebolag. Somför ett

hållnaden allmäntändra påintelagstiftningsärende beslutats att
långsedanaktiebolagför allmännaculparegeloaktsamhetsregel som

olikamedbankeraktiebolagallmärmaför såvältid varit gällande som
lagtextenbedömningHuvudskälet for dennaassociationsform. attvar

olikamängdtill denmed hänsynavfattninghållenha allmäntmåste en
iogörligtbedömdestäcka.avsedd Det attsituationer den är attsom

förgällaskallfast deläggaskadeståndsreglema somnormer

43 ff.1997/98:99 186ff. och241Se SOU 1995:44 s.prop.s.
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styrelseledamöters handlande. Genom kommitténs redogörelse förovan
styrelsens uppgifter och styrelsearbetet i banker för vadsamt som
åligger verkställande direktör torde det klartstå denna bedömningatt

giltig föräven banker.är
Mot bakgrund kommitténs allmänna utgångspunkt, det skallattav

till starka skäl för frångå den allmänt giltiga lagstiftningenatt och
införa särskild lagstiftning för banker, det kommitténs bedömningär att
den för alhnärma aktiebolag gällande skadeståndsregeln skall gälla

fortsättningsvisäven för bankaktiebolag. Lagstiftningen för sparbanker
och medlemsbanker sakligt densamma förär bankaktiebolag, ävensom

den språkliga dräkten något armorlunda. finnsär Det inte skälom att
ändra den lagstiftningen heller.

Även huvudregeln densamma gäller för allmännaärom som
aktiebolag och ekonomiska föreningar så skulle det i och för sig inte

uteslutet på bankområdet införa kompletterandeatt särregler förvara
vissa situationer, vid kreditgivning. Kommittén hart.ex. dock svårt att

något delområde där det finns behov eller för den delen möjlighetse av
införa striktare handlingsregler direkt i skadeståndsreglemaatt vadän

följer lagstiftning, interna instruktioner olika valör och andrasom av av
vad åligger styrelseledamöteravgör och verkställandenormer som som

direktör jämför vad eventuell kriminaliseringsägs i avsnittsom om en
1.3.5.

Regeringen framhåller i det nämnda lagstiftningsärendet attnyss
lagregeln skadeståndsskyldighettrots att inte ändras så innebärom

förslaget i övrigt bättre förutsättningar utkräva skadeståndsansvar iatt
de fall där detta motiverat. Detta berorär på bestämmelserna om
styrelsens skyldighet arbetsordning ochatt genom en genom
instruktioner utforma bolagets organisation så arbetsfördelningenatt är
klar dels mellan styrelsens ledamöter, dels mellan styrelsen, styrelsens
arbetsutskott, den verkställande direktören, divisionsstyrelsema och de
övriga ingår i organisationen preciserar de olika styrelse-organ som
ledamötemas och de olika bolagsorganens uppgifter. börDet noteras att
kraven i sparbankslagen och lagen medlemsbanker i detta avseendeom

mindreär dem ställsstränga i aktiebolagslagen.än Som framgåttsom
tidigare ställs dock bankrörelselagen krav på styrelserna igenom spar-
banker och medlemsbanker i detta avseende närmast är strängaresom

i aktiebolagslagenän och kommer bli kommitténsän strängareatt om
förslag i huvudbetänkandet genomförs. dockDet olyckligt deär att
grundläggande associationsrättsliga bestämmelserna skiljer sig åt för de
olika associationsfonner i vilka bankrörelsetyper kan bedrivas, i fallav

detta inte sakligtnär motiverat.är
Även övriga lagbestämmelser reglerar bankers verksamhetsom

medför det ställs andra och högre kravatt på bankstyrelser påän
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användahandstillnämligenliggerstyrelser i andra bolag. attDet nära
akt-denfastställandetmåttstock vidbestämmelserdessa avsom

direktörfverkställandeochstyrelseledamotåvilarsamhetsnonn som
inteblir detoch syfteinnebördolikaharEftersom bestämmelserna

aktsamhetsnorm.entydigområdenför allaenhetlig ochfråga någonom
påkravrörelseregler ställertill störreförslagEftersom kommitténs nya

tvekannågondet knappast attrörelsenoch styrningkontroll är omav
generella kravhögregenomförs,förslagkommitténsmedför,detta om

styrelseavseenden. Eni dessadirektörverkställandestyrelse och
riskhanterings-adekvatafinnstill detunderlåtit attattt.ex. sesom

i dettaförsumligbedömaregelmässigttorde attsystem somvara
sedvanligamedför bankenskadaDärmed inteavseende. attsagt en

verkställandeellerstyrelsenstillknytasskadeståndsrättsliga krav kan
riskhanteringssystem.gällervaddirektörs underlåtenhet

Även övergripande såsommindre t.ex.rörelseregler natur,av
ochinnehavförabsolutafastläggerbestämmelser gränsersom

skapaunderlaget föringå ikommerolika slag attexponeringar attav
verk-ochför styrelseledamotgällaskallden aktsamhetsnonn som

innehållprecistmindremedBestämmelserdirektör.ställande ger
precismindreförsjälvfallet underlag endast nonn.en

bidrargradi högrörelsereglemautgångspunktenGenom är attatt
verk-ochstyrelseledamöteraktsamhetsnonntill skapa denatt som

orsaks-påkravettorde det oftahar iakttaställande direktör att vara
respektivehandlingenochskadankausalitet mellanadekvatsamband

bedömningenförgrunden vidiunderlåtenheten kommer omavsom
eller inte.föreliggaskallskadeståndsskyldighet

ocksåkanlagbestämmelsemabehandladedeFörutom ovan
före-och idirektiv frånbolagsordningen,bestämmelser i stämma
verk-ochstyrelseledamötemabanken ochmellanfall avtalkommande

aktsamhets-gällandedenfastställaföranvändasställande direktör att
kansedvänjadoktrin ellerpraxis, ävenfinnsmån detdenInorrnen.

källor användas.dessa
irörelsereglertillförslagenuppfattningkommitténsDet attär

ochändamålsenligtill skapabidrarhuvudbetänkandekommitténs att en
direktör severkställandeochstyrelseledamöterförklar handlingsnorm

förut-förbättrabidrar tillsinivilketbl.a. avsnitt 1.4.3, atttur
skadeståndsreglema.för tillämpasättningarna att

Affársjuridiskakreditgivning, i44 förBankstyrelsesMyrdal. 1994,Se ansvar
angivna referenser.och därförlag, 70Uppsala, Iustusuppsatser, s.
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1.4.4.2 Styrelseledamots och verkställande direktörs motansvar
bankenänannan

Kommitténs förslag: bankaktiebolagFör skall huvudprincipsom
alltjämt gälla styrelseledamot och verkställandeatt direktör skall

skada deersätta vållar aktieägare eller över-som annan genom
trädelse bankrörelselagen, aktiebolagslagen, lagen 1995:1559av

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ellerom
bankens bolagsordning. Kommittén föreslår därutöver även över-att
trädelser lagen 1994:2004 kapitaltäckning ochav storaom
exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag skall kunna
grunda skadeståndsansvar.

Bestämmelserna skadeståndsansvar aktieägare ochmotom annan
för styrelseledamot och verkställande direktör i sparbanker och
medlemsbanker bör inte ändras med undantag hänvisningenattav
till lagen 1994:2004 kapitaltäckning och exponeringar förstoraom
kreditinstitut och värdepappersbolag bör införas här.även

allmännaFör aktiebolag gäller styrelseledamot och verkställandeatt
direktör skall skada de vållarersätta aktieägare eller någonsom annan

överträda aktiebolagslagen, tillämpligatt lag årsredovisninggenom om
eller bolagsordningen. För bankaktiebolag avsikten detsammaär att
skall gälla med det tillägget överträdelse bankrörelselagenävenatt av
skall grunda skadeståndsskyldighet.

huvudfrågorDe kommittén har ställning till för detatt ta ärsom
första det lämpligt aktiebolagslagensär ordning gälleratt påom även
bar1kområdet och för det andra bankrörelselagen och eventuelltom
ytterligare lagar därutöver bör med bland de uppräknade lagarna.vara

I den nyligen genomförda bestämmelsernaöversynen av om
styrelseledamots och verkställande direktörs skadeståndsansvar mot
tredje i allmänna aktiebolag fann lagstiftaren lagstiftningen börman att

oförändrad och därmed också omfattningen ansvaret.vara av
I propositionen anfördes bl.a. följande skäl för bedömningen:som

tredjeEn träder i kontakt med bolaget har givetvis anledningman som
förlita sig på styrelseledamöteratt och den verkställandeatt direktören

följer de regler gäller för bolaget. skadorDe kan drabbasom som
honom reglerna inte följs kan ibland be dande och kan inteom vara
alltid täckas bolagets begränsade medel. Samti den skadaärav 1 somtredje lider regelmässi s.k. förmö enhetss ada, dvs. sådanman ren enekonomisk skada inte samband någon liderattsom ar me en person-

45Se SOU 1995:44 245 ff. och 1997/98:99 ff.188s. prop. s.
46Prop. 1997/98299 189S.
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skada isådankontraktuella förhållandeneller sakskada. Utanför ersätts
brott eller harpåndasskadeståndsskyldighetenallmänhet endast änom

bakgrunddennaRegeringeni lagbestämmelser.stöd motinner
avvägdatillhandahåller välaktiebolagslagen ocksåväsentligt attvara

verkställandedenstyrelseledamötemas ochbestämmelser om
skade-i frågaliksomtredje Här,direktörens mot omman.ansvar

vidnödvändigtemellertiddetbolaget, attståndsansvaret ärmot
skadeståndrisken förunkt, därbalansutformning finnareglernas en

affärsmässigtolaget påsköta sätt.möjligheternainte går ettutöver att
skador finnsdirektadet ällerdetinte finnaRegeringen kan näratt

börhittillsLiksomnuvarande bestämmedeanledning skärpaatt serna.
åläggasdirektören kunnaverkställandeoch denalltså styrelseledamöter

överträdelseskadade vållatskadestandssláildihet, avgenomom
och bolags-redovisnintillämpligolagslagen,framför allt tie

i frågaföreslagitregeringen harreglerordningen. De omsom
förbättratordeinstruktionsgivningocharbetsordningstyrelsens

för utkrävaförutsättnin att ansvar.arna
fåför borgenärmöjlighetengällerdet atthelInte när ener

anledningfinnsregeringendetindirekta skadorersättning för attanser
förfrågatidigarebörnuvarande regler. Detändra iatt envarasom

sådanfinnasdet skallpreciserarättstillämpningen närnärmareatt en
till ersättning.rätt

anfördesindirekt skadaersättning förtillaktieägaresfrågaI rättom
farms skäldetta områdeheller pådet intepropositionen attvidare i att

gällandeändra på rätt.
tillskälbakgrunden, inte någragivnaden attKommittén kan, mot se

vad allmännanyligen gjortlagstiftarenden bedömning avsersom
betyderbankaktiebolag.giltig för Detockså skallaktiebolag inte vara

skallocksåaktiebolagslagenfinns ilösningprincipielladenatt som
dåbedömaåterstårfrågabankaktiebolag. ärför Engälla att omsom
skade-grundaskall kunnabankrörelselagenöverträdelseräven av

ståndsskyldighet.
meningenandra ABLi kap. l § ärbestämmelsen 15 attSyftet med

aktiebolagslagen,bestämmelser idesanktioneramed skadestånd
bolagsordningenochårsredovisningslag atttillämplig avsersom

tredjeellerbolagets borgenärerskydda enskilda aktieägare, man.annan
årsredovisnings-kan förutombestämmelsersådanaexempel påSom

ochkapitalbundnabolagetsbestämmelsernareglema nämnas om
förbehållbl.a. vissaskallaktiebrevpåbestämmelsen att somangesom

aktien.förvärvamöjlighetenbetydelse för attär av
skilje-aktiebolagslagen förstillförarbetenaI ett omresonemang

ochskydda bolagettill förendastbestämmelserlinjen mellan är attsom
bara bolagetskydda inteavsedda motbestämmelsersådana är attsom
överträdelserindirekt skada.tredjedirekt skada motävenutan avman
fall, böra kunnai vissaslagetsistnämndadetbestämmelser anses,av

47 ff.SOU 1995:44 246s.
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grunda skadeståndsskyldighet för styrelseledamot och verkställande
direktör. Det dock inte lämpligt direkt i lagen söka pekaatt utanses
vilka bestämmelser det fråga En sådan analysär olikaom. av
bestämmelsers innebörd bör istället ankomma på doktrin och praxis.

Bankrörelselagen innehöll tidigare vissa associationsrättsliga
bestämmelser med karaktär skyddsregler för tredje särskiltav man,
redovisningsregler. Detta sannolikt del förklaringen till förär atten av
banker skadeståndsansvaret förhållandei till tredje omfattarävenman
överträdelser bankrörelselagen. Bankrörelselagen omfattar emeller-av
tid i inga bestämmelser associationsrättsligstort settnumera av
karaktär. Redovisningsreglema finns i lagsärskild vilken omfattasen

skadeståndsansvaret enligt aktiebolagslagen eftersom denna hän-av
visar till tillämplig lag årsredovisning och skadeståndsansvaretom av
enligt bankrörelselagen eftersom den hänvisar direkt till lagen ifråga.
När reglerna kapitaltäckning och exponeringar brötsstora utom ur
bankrörelselagen och infördes i särskild lag kompletterades inteen
skadeståndsbestämmelsen i kap.5 l § andra meningen i medBRL en
hänvisning till denna lag. Detta tyder på lagstiftaren inte ansågatt att
överträdelser denna rörelseregler bordetypav av rena vara
sanktionerade med skadeståndsansvar. hellerInte rörelsereglema i
lagen 1992:1610 ñnansieringsverksamhet eller lagen 1991:981om

värdepappersrörelse sanktionerade med skadeståndsansvar.ärom
En följd skadeståndsansvaret omfattar bankrörelselagenatt är attav

överträdelser rörelseregler kan bli skadeståndsgrundande. Detav rena
emellertid tveksamt det finnsär för enskilda aktieägareutrymme attom

framgångsrikt föra talan skadestånd på grund överträdelserom av av
bankrörelselagen; överträdelsema torde normalt inte kunna ha sådan
karaktär de drabbar endast vissa aktieägare på de bekostnad.andrasatt
Borgenärer kan dock fåtänkas skadestånd vid banks obestånden om
det kan visas obeståndet beror på någon rörelsereglemaatt att av

Detta inteöverträtts. något endast hypotetiskt exempel; krediterär på
interbankmarknaden och vanligt förekommandeär torde istora samt
hög grad ske under förlitan kredittagaren följer rörelsereglema.attom
För det fall tvingas gå in för rädda bank obeståndpå kanstaten att en

berättigad till skadestånd.staten vara
Lagstiftarens syfte med särskilda regler för hur bankrörelseatt ge

skall bedrivas skydda det finansiella funktionär vilket iatt systemets
sin bedömts samhällsekonomiskt motiverat.tur Ett skälen till detattav
behövs särskilda regler spridningsrisken mellan olika skydds-är att

3 Lagen 1995: 1559 årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.om
49Lag 1994:2004 kapitaltäckning och exponeringar för kreditinstitutstoraom
och värdepappersbolag.
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ofta harinstituteninstitut bl.a. beroende påvärda storaär attstor,
enskildasöker uppnåfordringar lagstiftarenpå varandra. Genom attatt

andrasig tillrisken för kriser spriderbanker solida minskarär som
skyddet förinnebär dettaskyddsvärda institut. sinI t.ex.atttur en

banken blir bättre. så måttoi förbindelse med Ikreditgivare trädersom
tredjeskydda borgenärer ochkan rörelsereglema ävensägas omman

rörelse-syftet med dem. Härvidlag avvikerdetta inte det direktaär
olikaochbestämmelserna i aktiebolagslagenreglerna inte markant från

bestämmelserna kan hasistnämndaårsredovisningslagar. De sägas som
effektiv hanteringövergripande samhällsekonomisktsyfte aven

oftai olika situationerinnebärassociationsrättsliga frågor. Detta ett
mellan bestämmelserskydd tredje Steget värnar ettsomav man.

på olika begränsaraktiebolags kapital och bestämmelser sättsomegna
risktagandet intei banker långt.är

bedömningendel kommitténbankaktiebolagensFör attgör
skadestånds-grundabankrörelselagen alltjämt böröverträdelser av

och verkställande direktörskyldighet för styrelseledamot änmot annan
rörelse-betydelsefulla, delarbanken. Viktiga, och för tredje avman

Även överträdelserkapitaltäckningslagen.för finns ireglerna banker av
skadeståndsskyldighet.grundadenna lag bör sålunda kunna

paragraf isärskild 9klarhetens skull in iBestämmelserna bör för tas en
verkställande direktörkap. i vilken ocksåbankrörelselagen nämns.

skyddsregleralltsåbankområdet kanVissa rörelseregler på ses som
emellertid inteaktiebolagslagens områdeför tredje Liksom på ärman.

väljalämpligt häralla karaktären. därförbestämmelser den Det är attav
nämligende allmänna aktiebolagen,lösning för över-attsamma som

rörelse-överträdelselämna rättstillämpningentill avgöra näratt av
reglema till skadestånd.skall grunda rätt

medlems-för sparbanker ochfinna skälKommittén kan inte att
bank-den gjorts förbanker bedömningennågon ängöra somannan

aktiebolag.
arbetekommitténs pågåendeKommittén vill slutligen påpeka att

finansiellahantering banker medförmed reglernaöveratt avse
delen.bedömningama i den härkan påverkaproblem komma att

skallslutbetänkande, vilketkommitténsArbetet skall redovisas i
lämnas vid år 1999.utgången av

Övrigt1.4.4.3

utreda skade-svårigheter förelågMed hänvisning till de attsom
uppgift fördet naturligståndsfrågor i finanskrisens spår är enen

föra skade-lagliga förutsättningarnakommitté deöver attsom ser
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stândstalan på bankomrâdet i fristemaförändringaräven övervägaatt
för väckande skadeståndstalan. Genom fristema förlängts, justattav
med hänvisning till utredningar i finanskrisens för de allmännaspår,
aktiebolagen och därmed för bankaktiebolagen isamt att stort sett

förändringar föreslagits för sparbanker och medlemsbanker,samma
finner kommittén det inte finns behov ytterligare förändringar påatt av
det här området. Kommittén har inte funnit anledning föreslåatt
förändrade förutsättningar för skadeståndsskyldighet för styrelse-
ledamot och verkställande direktör i kreditmarknadsföretag.

Slutligen vill kommittén återigen peka på det angelägna i att
bestämmelserna i sparbankslagen och lagen medlemsbankerom
rörande styrelse och verkställande direktörs uppgifter Enöver.ses
sådan också aviserad från regeringensöversyn sida prop.är
1997/98:166 55.s.
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2 för bankerSekretess och
kreditmarknadsföretag

1 Inledning

kommitténs det har uppmärksammatsI direktiv reglernasägs att att
sekretess, harsåsom de tolkats, upphov till svårigheter bl.a. vidgettom

förvärv banker och vid kreditgivning till kreditmarknadsbolag. Enav
sekretessreglema för banker och kreditrnarknadsbolag kanöversyn av
aktuelldärför vara

banksekretess,Den gällande regeln gäller för alla bankernu om som
oberoende associationsfonn, finns i kap. och har1 10 § BRLav
följande lydelse.

Enskildas förhållanden till bank får inte obehörigen röas.
det allmännas verksamhet tillämpas i ställetI estämmelsema i

sekretesslagen 1980: 100.
brottsbalkenAnsvar enligt ka 3 § skall inte följa för den20 som.bryter förbudet i stycket. Detsamma gäller revisorörstamot en som

bryter förbudet i kap. första stycket3 14 § lämna upplysningarmot att
banks angelä enheter.om en

I 5 kreditupp ysningslagen finns bestämmelser§ 1973:1173a som
innebär gällervad tystnads likt enligt första stycket inteatt som om
hindrar uppgifter fall utväxlas kreditupplysningsändamål.i vissa öratt

det följandeI koncentreras intresset till första meningen paragrafen,i
nämligen enskildas förhållanden till bank får inte obehörigen röjas.
Det denna regel det i fortsättningen talas bank-är närsom avses om
sekretess eller tystnadsplikt för banker.

Enligt Westerlind, Banklagen den medPeter 31 1955av mars
kommentar, har grundsatsen, sekretess skall iakttagas kringatt
bankbolagens förbindelser med kundersina respekterats alltifrån
affärsbankväsendets uppkomst. Lagfäst blev principen 1874 årsgenom
kungörelse angående enskilda banker med bank-utgivarätt att egna
sedlar, vari stadgades enskildes förhållanden till förbanken måatt
allmänheten yppas. avfattningI sekretessregeln i 1903upptogssamma

banklaganzårs

1Bilaga 140.s.
2Westerlind 518.s.
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formulerzts påbankrörelse sekretessregelnhadeI 1911 års lag om
till banloolagförhållandennågot nämligen: Enskildessätt,ett annat

regeh inteSkälet för denna ändringmå i oträngdt mål yppas. attvar
lännadei bankskulle styrelseledamot eller tjänstemanhindra att enen

sådanbanken eller lämnadekunds relation tillvittnesmål om en
och dcmstoleller till åklagareinformation kronofogdemyndighetentill

användas förinte skullebanksekretesseni brottmål. Syftet även attvar
egendom från borgenäema.undandraunderlätta för gäldenär attatt en

oträngdt nållagrådet "yppande iförbjudet enligtDet blev avsom var
onfattaförbud då kommeenskildes till bank, vilketförhållanden att

utanvarjeallmänhet,nåddeicke allenast meddelanden, störreensom
personupplysning till obehörig

äniringnuvarande utformning 1981. NågonSekretessregeln ñck sin
avseddfl ank-därefter i 1987 årsi Regelnsak inte upptogsvar

vilkauttalanden i förarbetenarörelselag. principiellaNågra om
regeln inte finna.skyddsintressen bakom gårligger attsom

hel-anspråkavsnitten och inteRedogörelsen i 2 3 gör att van
innxbördbanksekretessenssådana huvuddrag itäckande utan anger

i sammanhang.intresse detta Frkommittén envara avsom anser
lank-Nial i skriftenhänvisas till Håkanutförligare redovisning som

bankföreningen, i samverkan Per-sekretessen, utgiven Svenska meav
rättslig undersökninggjortOla cit. Nial harJansson, 19875 avenu.

ämnet.

gällardeenligtbanksekretessen2.2 De som

avsedd skyddaordning är att

specialmotiveingenbankrörelselag sades ipropositionenI till 1987 års
såväl handlingsseketessSekretessregeln omfattarbl.a. följande.

bankkunds mllan-uppgiftertystnadsplikt. Alla rörsom ensom
eller ine,de dokumenteradehavanden med banken, äräroavsett om

kundbankAlla relationeralltså underkastade banksekretessen. -
kund i bnkenupphörtomfattas sekretessregeln. Om någon att varaav

består i fråga kundensför den skullså upphör inte sekretessen utan om
endasskyddar för-tidigare förbindelser med banken. Sekretessen-
för bankenskunder inom områdethållanden bankenstill dem ärsom

ochtill andra, anställda lyres-rörelse. rättsförhållandenbanksEn t.ex.
bank-sekretessen. Reglernavärdar, således inteomfattas omav -

3Prop. 1911:48 45.S.
4 1979/80:80Prop. 45.s.
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sekretessen inskränks viss lag-i utsträckning uttryckligagenom
bestämmelser, innebär skyldighet lämnaför bank attsom en
myndigheter vissa begärda uppgifter lagstadgade undantagDessa
från sekretessregeln har till syfte förhindra banksekretessenatt att
utnyttjas illojalt. Sekretessen kan alltså för tillgodose viktigabrytas att

samhälletinfonnations- och kontrollbehov för
Enligt Nial de skyddas kredit-banksekretessen bankensär som av

etc.°insättare, deponenter värdepapper, Medtagare, attav en person
eller varit kund i banken bör likställas att han eller har istår ståttär

förhandlingar träda klientförhållande sålundai till banken. Harattom
företag med banken underhandlat kredit dessaett om en men

förhandlingar strandat, f°ar banken förpliktad hemlighålla dettaattanses
inte heller sådana upplysningar rörande företagetsamt att yppa som

banken fått vid förhandlingarna och företaget kan ha intresse attavsom
hemlighålla

Enskilda betyder alltså i detta sammanhang fysisk eller juridisken
i förhållande till banken kund. innebärDetperson som anses som

inte endast den har löpande kundrelation till banken ävenutansom en
den förhandlar eller framgång har förhandlat med bankenutansom om

inleda sådant förhållande den tidigare kund ihar varitatt ett samt som
banken. förutsättning för regeln banksekretess skall bliEn att om
tillämplig således det föreligger kontraktsförhållande i vidär att ett
mening mellan och fysiskbanken eller juridisk,annan,en person.

I regel gäller bankenstystnadsplikten endast kunder och dessasegna
bankenförhållanden nn den egna

förhållandeI till kunden själv gäller givetvis inte tystnadsplikten i
normalfallet. heller gäller den i förhållande behörigtill denInte ärsom

företräda juridisk kund i banken eller denatt är ären person som som
förmyndare, förvaltaregod eller enligt föräldrabalken, konkurs-man
förvaltare eller likvidator delägareför kund, i dödsbo äretten som

kunderg. Ävenkund i banken eller bodelningsförrättare för make/-
registrerad i viss utsträckning ha delrättpartner att taanses upp-av
gifter Uppgifts-den andre makens/partnems förhållanden i banken.om

5 1986/87:12Prop. 212.s.
Nial 26.s.
7A.a. 28.s.
3 vidareSe 31a.a. s.
9 dessa gällerFör kategorier del upplysningarrätten äratt att tasenare av
begränsad uppdragets omfattning eller, beträffande konkursförvaltare,av
likvidator och dödsbodelägare vad fordras för de skall kunnaattav som
fullgöra sina åligganden.
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lämnande alltsåtill de intenågon kategoriernanämna ansesur
obehörigt.

Obehörighetsbegreppet2.3 enligt gällande
ordning

eftersom inte varje endastBanksekretessen inte absolutär utan
kundinformation förbjudet. Tystnadsplikten harobehörigt röjande ärav

spridaaspekter. vissa situationer innebär den plikt inteItre atten
uppgifter kunder i banken. denna plikt står skyldighet iMot attom en
vissa fall kunder.bryta tystnadsplikten och lämna uppgifterut om

inte väl harDärutöver finns situationer bank skyldignär ären men en
tystnadsplikten.frånrätt göraatt avsteg

kontur till obehörighetsbegreppet lämnar kommittén iFör att ge en
detta avsnitt kortfattad redogörelse för det behörigtnär aven anses en
bank lämna upplysningar sina kunder. Framställningen tilläratt ut om

Nial.1°del baserad påövervägande
Inledningsvis kan erinras enligt uttrycklig bestämmelse iattom en

kreditupplysningslagen hindrar inte tystnadsplikt i bl.a. bankers5 §a
och kreditmarknadsföretags verksamhet uppgifter lämnadeatt om
krediter betalningsförsummelser och kreditmissbrukoch utväxlasom
för kreditupplysningsändamål inom krets dessabl.a.utgörsen som av
företag företag har tillstånd bedriva kreditupplysnings-samt attsom

framgår tystnads-verksamhet. förarbetsuttalanden reglernaAv att om
plikt spel långt uppgifterna kan lämnas till debara såsätts att utur

lagen.företag i framhålls bestämmelserna i §Det 5angetts att asom
inte innebär skyldighet lämna infonnation, endastnågon att ut att

ut.tystnadsplikten hindrar den aktuella informationen lämnasinte att
Kommittén personuppgiftslagen innehållererinrar även attom

samband medregler till skydd för den enskildes integritet i
personuppgifter. har inte förautomatiserad behandling Kommitténav

avsikt vidare nämnda regleringama.beröra deatt nu

° ff.A.a. 33s.
Prop. l996/97:65 66.s.

12A. och53 66.prop. s.



SOU 1999:82 Sekretess för kreditmarknadsföretagbanker och 95

Samtycke

Regeln banksekretess dispositiv så till vida kund iär ettom som en
fallsärskilt kan lämna ellersitt uttryckliga underförstådda samtycke till

banken lämnar uppgifter honom. Samtycke dock inteatt ut om anses
kunna lämnas på förhand banken förelägger kundenattgenom
allmänna villkor med sådant innehåll.ett

Intern information bankeninom

Enligt Nial inte sådan intem information inom bankenanses som
påkallas bankens lojala intressen obehörigt röjande. Somav som
exempel han uppgifter frånlämnas anställd till bank-attanger en
ledningen eller från ledningen till den anställde, eventuellt med vissa
instruktioner, och uppgifter sprids inom ledningen eller tillatt
revisorerna. Sådan information får dock endast lämnas till den eller de
avdelningar och till den personkrets där de behövs för verksamheten.
Uppgifter bankkunder inte kunna föremål för någonom anses vara
allmän information inom banken.

örfattningsregleradF uppgiftsskyldighet

Den bank lämnar upplysningar kund på grundut attsom om en av
banken enligt lag skyldig därtill inte handla obehörigt.är Sådananses
uppgiftsskyldighet finns inom vitt skilda områden. liggandeEtt nära
exempel enskild bank lämnar upplysningarär när till Finans-en
inspektionen inspektionen begär detta med stödnär kap. 1 §7av
BRL. Andra exempel banken lämnar kontrolluppgifter tillär när
Skattemyndigheten, uppgifter i samband med taxeringsrevision,en
uppgifter till kronofogdemyndigheten för bedömning i vad mån
gäldenären har utmätningsbar egendom eller någon i banken hörsnär

vittne enligt kap.36 rättegångsbalken. Vidare bankernaärsom
uppgiftsskyldiga i förhållande till Riksbanken, bl.a. skall betalningar

75 000 kr till och från utlandet, utlandstransaktioneröver med
finansiella instrument svenska depåinnehav finansiellasamt av
instrument utgivna utländskt företag redovisas.ärsom av

Penningtvätt

sambandI med Sveriges tillträde till EES-avtalet trädde penning-
tvättslagen i kraft. har till syfte förhindraLagen sådana åtgärder medatt

3 kap.7 första i4 § kommitténs förslag.st
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kanhar brott,avseende förvärvatspå egendom somsom genom
brottsligemedföra fördöljs, dendenna egenskap hos egendomen attatt

återskaffandetfår möjlighet sig rättsliga påföljder ellerundandra attatt
för-innefattaregendomen försvåras, sådana åtgärdersamtav som

egendomenfogande innehav brukandeoch förvärv, elleröver av
dem granskabl.a. och åläggerpenningtvätt. gäller bankerLagen att

Bankenpenningtvätt.alla transaktioner skäligen kan utgöraantassom
polismyndigheteller denskall lämna uppgifter till Rikspolisstyrelsen

tydaalla omständigheter kanregeringen bestämmer somsom om
ytterligareskyldig begäran lämna depenningtvätt och påävenär att

ellerutredningen. bank, styrelseledamotuppgifter behövs för Densom
får inteanställd lämnar uppgifter enligt penningtvättslagen görassom

följertystnadspliktenansvarig för brott tystnadsplikt sigmot avvare
åtagande.lag eller kontraktuelltett

vångsmedelT m. m.

sina kunder ilämna uppgifterEn bank kan bli skyldig att ut sam-om
används, nämligenband straffprocessuella tvångsmedelmed vissaatt

beslag rättegångsbalken och husrannsakan 28 kap.27 kap. rätte-
kundinformation kan bli aktuelltgångsbalken. Röjande även omav

bevis,förete skriftlig handlingförelägger banken s.k.rätten att som
rättegångsbalkem.editionsföreläggande Redan inledande38 kap. av

uttryckligförundersökning bryta banksekretessen trots att enen anses
saknas. fâr i pågående förunder-bestämmelse därom bankEn en

banktillgodohavanden uppgifternasökning lämna uppgiftert.ex. om om
utredningen. skyldigabehövs för Bankens revisorer ocksåär att

för-angelägenheter underbegäran lämna upplysningar bolagetsom
undersökning i brottmål.

1998/99:19Prop. 75.s.
15 yrkeshemlighet,för handling innehållUndantag dock bl.a.görs utgör sevars
vidare rättsfallet 347.NJA 1995 s.
6 Ekosekretess-Ekonomisk brottslighet och sekretess, Betänkande av

har betänkandeutredningen, Utredningen i sittSOU 1999:53 313. sons.
syfte det i banl-överlämnades i maj i förtydligande föreslagit1999 att

värdepapper:-rörelselagen, lagen fmansieringsverksamhet och lagen omom
nämligen följande: "Sonrörelse tillägg till sekretessbestämmelsema,görs ett

ellerfönmdersökningsledareobehörigt röjande inte uppgift lämnas tillattanses
åklagare, ha betydelse i förundersökning. Seuppgiften kan antas a.a. s.om
ff., ff.315 och 470
7 Ibid.
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juridiskmyndigheterlämnas det finnsUppgifter till utan att ensom
skyldighet dettagöraatt

bankernasällanbegär inte upplysningarEnligt Nial myndigheter av
reglering de slagstödja sig påkunna nämntsutan att ovan.somen av

sådanatydligen ingen skyldighet lämnaanför: Bankerna harNial att
uppgift,dylikbank, lämnaruppgifter. Därmed är utsagt, att somen

allmärmasekretessbestämmelsen. viktigareOmskall ha överträttanses
lojaltlämnas och någotupplysningamaintressen kan kräva attanses

torde upplysningamastå iför bankkunden inteintresse vägen,synes
iakttagasfall bör dock sekretesstveksammakunna lämnas. I

juridiskhamyndighet inte kanExempel på rättsägas attnär enen
kunderupplysningar sinalämnarkräva bank den utatt menomav en

bankenobehörigt banken dettadet i regel inte närgöra ärattavanses
har tillsynuppgifter till myndighetlämnar äröver sompersonersomen

ochstiftelsertillsynbanken. Länsstyrelsen harkunder i övert.ex.
försäkringsbolag.understödsföreningar ochFinansinspektionen över

andra myndigheterUpplysningar till än

uppgiftsskyldig förhållande till andraikan bliBanken änäven
bolags-förhållande till aktieägare pågäller imyndigheter. Det t.ex.

Arbetsgivare har vidare på arbets-vidare avsnitt 2.6.3.3.stämma, ense
arbetstagar-infonnationsskyldighetregler grundadrättsliga gentemot

avbundentill vilken arbetsgivarenorganisation i förhållande är
förhållande banksekretessensig i tillkollektivavtal. denna står ärHur

klarlagt.inte helt
lämnabank kan haavsnitt har berörts2l rätt utattatt en

kunden.god för Detkund till denupplysningar ärt.ex. som manom en
bankobehörigtexempel på det intefinns andra attäven att enanses av

bankmyndigheter.kunder för andra Enröja information sina änom
till kunders revisorer. Omuppgifterbli skyldig lämnakan att

förledningenuppgifter de begärtrevisorerna inte får de ettt.ex.av
bolagetavtalsrelation medgrund sinbolag bör banken på ansesav

fallerdeaktuella upplysningama förutsattskyldig derevisorn attatt ge
granskningsområde. fallytterligareEnligt Nial finnsinom revisorns

bankkundslämna upplysningarbank kan hanär rätt att ut om enen
den grundenrättssubjekt, antingen påförhållanden till privat attett en

fårkundenomständigheterna sådanafast praxis föreligger eller är attatt

s Nial 58.s.
9 Nial 65.s.
2°Nial 70.s.
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förutsättas upplysningar-na lämnas. trivialtEttatt exempelacceptera
den betalning medatt kort där kortinnehavarens kontoaccepterarsom

debiteras ha kontrollera finnsdet täckning förrätt denattanses om
kontot."aktuella betalningen på

2.4 Tystnadsplikt enligt gällande ordning
för kreditmarknadsföretag och andra
aktörer banker på de finansiellaän

marknaderna

kap.1 5 § lagen fmansieringsverksamhet innehåller motsvarandeom
reglering tystnadsplikten den gäller för banker. Avav som som
förarbetena framgår regleringen utformad med bankrörelselagensäratt

förebild."bestämmelser Vidare framgår tysmadsplikten ineattsom
bara gäller styrelseledamöter och anställda också andrautan
befattningshavare fått kännedom sekretessbelagda för-som om

revisorer.hållanden, t.ex.
I finansiell lagstiftning återfinns regler tystnadsplikt meiannan om

utformning."något varierande De sakliga skillnaderna torde dock int:
jämfört med regeln banksekretess.stora En skillnad dockärvara atom

dessa regler, till skillnad från bestämmelserna sekretess i bank-om
rörelselagen och lagen fmansieringsverksamhet, straff-ärom
sanktionerade.
Kommittén återkommer i avsnitt 2.6.5 till sina överväganden angående
regleringen i lagen fmansieringsverksamhet.om

2 flerFör exempel Nial 71.se s.
22Prop. 1992/93:89 211.s.
23Ibid.
24Se lagen5 § 1990:1114 värdepappersfonder, 1 kap. första8§ lagerstom
1991:981 värdepappersrörelse, kap.2 8 § lagen 1992:453 börs- oclom om
clearingverksamhet, kap. kapitaltäclcningslagen7 13 § och 8 kap. lager2 §
1998: 1479 kontoföring finansiella instrument.om av
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utländska förhållandenNågot2.5 om

Dansk rätt

i koncern-banksekretessregleringuttryckligdansk finnsI rätt aven
pkt.finns i 54§banksekretessHuvudregelnförhållanden. st.om

deninnebärSammanfattningsvissparekasser attlov banker m.v.om og
ochstyrelseledamöterbank,tillanknytningalla med t.ex.enpersoner

fortroligeudnytterellervideregiveruberettigetanställda, som
kendskabhar fâethvervudövelsen af deresunderoplysninger, desom

danskadenstraff enligtellermed bötertil straffas strängare
förmeningandraenligt stycketsgällerregelstrafflagen. Samma

finansiell verk-medholdingföretagtillknutnaär ettpersoner som
andels-ellerbank, sparkassaupplysningaravseendesamhet ensom

Rekvisitetuberettiget iholdingföretaget.skall lämna tillkassa synes
obehörighetsbegreppet. kanDetsvenska attdet noterasstort motsvara

"pengeinstitut, dvs.praxis detenligt dansk ettaccepterat attär en
Övertagandesamband mediandelskassa,eller ettbank, sparkassa av

kundernasoch värderarengagemangsgenomgånginstitut görannat en
betalningsförmågazö

ibanksekretessregleringenåterfinnsmeningstyckets tredjeI av
saedvanlige oplysningerkoncemförhållanden. Den säger att om

under-koncemvirksomheder dervidaregives tillkundeforhold kan er
erhvervs-såfremt dettepkt.,itavshedspligtlagt naevnt ersom

koncemvirksomhedermedVadmaessigt begrundet. avsessom
årsregnskabslovendanskatill denhänvisningförtydligas genom en

omfattassysterföretagochmoder-, dotter-vilket innebär att av
regleringen. fåskallkundförhållandenupplysningarFör att om

företagetmottagandedetkoncemföretag krävs ärlämnas till attettut
bank-omfattninghartystnadspliktunderkastat somsammasomen

uppgifterDärmedförsta mening.stycketssekretessen enligt attavses
där medarbetarnakoncemföretag ärtill sådanaendast kan lämnas vana

lagregleradomfattadeochkundinformationvid hantera äratt enav
tystnadsplikt. Är tillkundupplysningarlämnafråga ettdet utattom

omfattasmedarbetareföretagsdettakrävsutländskt koncernföretag att
danska.denlikatystnadspliktlagreglerad strängär somsomenav

mil.,25 JacobsenChristenkommentar, BoyemedBank Sparekasseloven s.og
ff.386

25 394.A.a. s.
27 396.A.a. s.
2 397.A.a. s.
29Ibid.
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Omfattas medarbetarna i koncemföretaget däremot inte någonav
lagfäst tystnadsplikt får någon kundinformation tillinte lämnas lemut

de lämnar skriftligäven sekretessförbindelse.om en
Sedvanlige oplysninger innebär ungefär allmänna basuppgfter

och allmänna upplysningar bankens och kundens ekonomskarörsom
mellanhavanden. danskaDet Finanstilsynet har i skrivelse den 21en
januari gjort1993 lista sedvanliga kundupplysningar, nämligenöveren
bl.a. följande: eller registreringsnummer, chpersonnummer namn
adress, telefon- och telefaxnummer, branschkod, landslod,
associationsform, inom banken beviljat lån o.d., koito-vem som

uttömmande.och deklarationskod. Listan intenummer anses
Som icke sedvanliga kundupplysningar bl.a. uppgifteranses om

syftet med kredit, borgensmän, inkomstförhållanden och makesen
inkomst. Sådana upplysningar och andra upplysningar priwatarentom
förhållanden, religion och hudfärg, får dock enligt fjärdet.ex. om ras,
meningen i paragrafens andra stycke lämnas med kundens samtytke.ut

sådantI fall de anställda i koncemföretagetär ochär tar enotsom som
uppgifter kunds privata förhållanden alltid underkasndeom en
tystnadsplikt enligt huvudregeln i styckets första mening.

Rätten lämna kunduppgifter inom koncern förutsätteratt ut en
vidare uppgiftslämnandet erhvervsmaessigtatt begrundet. IIäriär
ligger inte någon begränsning utlämnandeän att ettarman av

nyfikenhetkundinformation måste motiverat änannatvara av ren

Finsk rätt

Även i finsk behandlas frågan hur kundinformationrätt slallom
hanteras i koncemförhållanden. Reglerna tystnadsplikt för lia.om
banker finns i kreditinstitutslagen 30.12.1993/ 1607. Enligt lagens §Z

med kreditinstitut depositionsbanker och andra aktiebohg,avses
andelslag och hypoteksföreningar återbetalningsplikigatar emotsom
medel och med dessa erbjuder krediter eller jämfönarannan
finansiering. Depositionsbanker affärsbankema, sparbanksakie-är
bolagen, andelsbankema, de kooperativa bankerna i aktiebolagsfom
och Postbanken AB.

Bestämmelserna tystnadsplikt finns i 94 kreditinstitutslagen.§om
De innebär sammanfattningsvis alla med anknytning tillettatt personer
kreditinstitut, till företag hör till konsoliderirgs-ett annat som samma

3°A.a. 396.s.
3 A.a. 397.s.
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grupp kreditinstitut harsammanslutningtillellerinstitutet avensom
situationen,ekonomiskauppgifter dentystnadsplikt beträffande om

denhosyrkeshemlighetelleraffärs-ellerförhållandenpersonliga som
institut tillhörfinansiellteller hoskreditinstitutetkund hos ettär som

någoneller hoskreditinstituetkonsolideringsgrupp annansomsamma
fårUppgiñemaverksamhet.kreditinstitutetstillanknytningmedperson

ideltaraktieägareellerbolagsstämmabl.atillheller lämnasinte som
stämman.

tilldenfallför detemellertidUttryckligt undantag attgörs vars
uppgifternatillsamtyckesitthar lämnatgällertystnadsplikten attskydd

uppgiftsskyldighet.lagregleradför fallröjs samt av
spridasuppgifternafårkonsolideringsgruppenellerkoncernenInom

någonellerenligt 94 §tystnadspliktenförutsättningunder annanatt
mottagandei detmedlemmarnaförgällertystnadspliktmotsvarande

anställda.eller dessförvaltningsorganföretagets
allaparagrafen tillnödvändigtdetanfördesförarbetena attI att var

tillhörföretagsamtligapåtillämpasdelar kunde ensom
kundmedkreditavtaleftersomkonsolideringsgrupp ettt.ex. en

kreditinstitutetlika välingåskankoncemstrukturenoberoende avav
Härviddotterföretag.dessinstitutfinansiellt ärsjälvt ett somavsom

inomsärskilt begränsashellerinteinformationenbehöver

kreditinstitutslagen32 enligt andraräknas 5 §konsolideringsgrupp stTill
finansiellakreditinstitut,holdingsammanslutningardesskreditinstitut, samt
eller desskreditinstitutetdotterföretag tilltjänsteföretagochinstitut ärsom

kredit-dessutomräknaskonsolideringsgruppenTillholdingsammanslutning.
förvaltninghartjänsteföretaginstitut ochfinansiellainstitut, gemensamsom

tilldotterföretagellerholdingsammanslutningdessellerkreditinstitutetmed
holdingsammanslutningenkreditinstitutet,medledningellerdem gemensam

finansielltmedlcreditinstitutslagenEnligt 3 §dotterföretag.eller deras avses-
sinvilkakreditinstitut,förmed undantagsammanslutningar, sominstitut

påräknastjänster annattillhandahållerverksamhethuvudsakliga uppsom
förvärvarellervärdepapper,handel medochkreditgivningställe i lagen, bl.a.

tjänsteföretagmedlcreditinstitutslagen ettEnligt 3 §ägarandelar. avsesa-
kreditinstitutfleraför ellertjänsterproducerarhuvudsakligenföretag ettsom

producerarellerfastigheter,förvaltabesitta elleräga, somattgenom
sig tillanslutermotsvarande tjänsterandraellerdatabehandlingstjänster som

medlagEnligt 4 §verksamhet.huvudsakligalqeditinstitutets avsessamma-
huvudsakligendotterföretaginstitutfinansielltholdingsammanslutning ett vars
åtminstonedotterföretagoch ettinstitutfinansiellaellerkreditinstitutär av vars

kreditinstitut.är
33 vid 35.Angående definitionen notse
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konsolideringsgruppen de till fmansieringsverksamhetcnutan t.ex.
koncemnivånfmanslutna kundregistren kan administreras centralt, på

Bestämmelserna tystnadsplikt straffsanktionerade.ärom

Norsk rätt

De norska reglerna banksekretess återfinns i § 18 Forretnings-om
bankloven 24.6.1961 2 respektive § 21 Sparebankloven 24.5.1961nr rr

innebärDe anställda och revisorer i banken har tystnadspliktatt on
uppgifter de i kraft sin ställning får vetskap Tystnads-som av om.
plikten gäller till förmån för banken själv, andra banker och kunderi
den banken eller bank. Undantag för författning:-görsegna annan
reglerad uppgiñsskyldighet för meddelanden bankenspåsamt vägnar
från styrelsen eller någon har fullmakt från styrelsen tillsom armenen
bank.

Bestämmelserna tystnadsplikt straffsanktionerade.ärom

Engelsk rätt

De engelska reglerna banksekretess the bankers duty cfom
confidentiality har lagts fast i dom från Court of Appeal, nämligenen

England.Toumier National Provincial and Union Bank of Avv.
domen framgår tystnadsplikten har kontraktsrättslig grunt.att
Tystnadsplikten absolut.inte Undantag kan 1 det finnsär göras om en
lagstadgad skyldighet lämna upplysningar, 2 det finns samhälls-att ett
intresse kräver det, banken3 måste utnyttja upplysningarsom on
kunder för bevaka sin eller 4 det finns uttryckligt elleratt rätt ett
underförstått samtycke från ktmden.

När det gäller vidarebefordrande upplysningar kundföi-av om
hållanden inom koncern gäller enligt de rekommendationeren son
bankerna själva antagit Code of Practice spridande uppgifter fdatt av
marknadsföringsändamål till tredje vilket inbegriper företag inonman,

koncern banken, inte tillåtet. Undantag får dockär görassamma som
kunden särskilt därtillsamtycke eller begärt få delgett ett attom a

marknadsföringsåtgärderna.
Code of Practice emellertid inte någon vägledningger on

möjligheterna sprida uppgifter kunder för skydda andnatt attom lkoncernföretag. har emellertidDet diskuterats inte detta bordeom van
tillåtet i den mån det behövs för banken skall kunna bevaka sinatt rät,
dvs. med stöd det tredje undantagsfallet i det berörda rättsfallet.av nyss

34RP 208/1997 rd 50.s.
351924 1KB461.
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haringår i koncernende företag ettdock förutsättaDetta att somanses
uppgifterfåaffärsmässigt intressemed banken attgemensamt omav

försumliga kunder.
förskadeståndsskyldighetutlösatystnadsplikten kanBrott mot

banken.

Tysk rätt

Tillämpligakontraktuell grund.påTyskland vilar banksekretessenI
tystnadsplikt detbanken harhuvuddraginnebär i närstandardvillkor att

banken1för situationerundantagkunder medgäller uppgifter närom
kundenuppgifter,sådana 2skyldighet lämnahar lagreglerad utatten

uppgifter allmänbanken lämnareller 3har sitt samtyckelämnat av
kreditvärdighet,ellerförhållandenekonomiskakundsnatur, t.ex. om en

endastfår bankenundantagssituationentredjetill denkreditinstitut. Iett
legitimakundensstrid medinte står idetlämna uppgifternaut om

undantagsfallet kani det tredjeintressen. Reglerna mot-ettsomses
tillkundinfonnationlämnamöjlighetstycke till svenska bankers att ut

bank-brottdetkreditupplysningsföretag motettattutanett anses som
sekretessen.

förskadeståndsskyldighetutlösatystnadsplikten kanBrott mot
banken.

förslagöverväganden ochKommitténs2.6

Inledning2.6.1

derasintresseregel harbankkunder ikan attDet ettantas att av
integritetsintresseekonomiska intressenochpersonliga integritet

derasbank harinformationdenrespekteras att omsom engenom
regelSyftet medinte sprids.angelägenheterekonomiskaprivata och en

integritetsintresse. Detkundernastillgodosebanksekretess är attom
respektera kundernasintressebankernasligger visserligen i att

Kommitténsförtroende.derasriskeraintegritet för inte att tappaatt
tillgodoseändamålsenligtdock detbedömning attärär att mest

regel banksekretess.lagfästintegritetsintresset omengenom
försannolikhetenfinns ökarsådan regelDärtill kommer att om en

sambandsituation ibild sinkorrektskall bankenkundernaatt avenge
godförmöjligheterskaparansökan lån. Dettamed enomLex. en

bank-lagregleringinte någoni banken. Finns däremotriskhantering av
deåterhållsammakunderna blirsekretessen riskerar näratt merman
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lämnar uppgifter sig själva vilket försämrar bankens förutsättningarom
korrekt uppskatta och prissätta riskerna.att

överväganden2.6.2

Som tidigare berörts i direktiven reglerna sekretessnoteras att gettom
upphov till svårigheter bl.a. vid förvärv banker och vid kreditgivningav
till kreditmarknadsföretag

Till detta kan läggas de årens utveckling på de finansiellaatt senaste
marknaderna har inneburit finansiella tjänster haratt typernya av
skapats samtidigt skillnaderna mellan olika finansiellatypersom av
företag har minskat. Finansiella företag och finansiella koncerner eller
andra finansiella företagsgmpper har fått möjlighet erbjuda störreatt ett
antal finansiella tjänster tidigare. Intemationaliseringenän har ökat och
konkurrensen mellan de finansiella företagen har skärpts. affärs-Det
mässiga intresset hos dessa företag eller företagsgrupper fåattav
tillgång till kundregister och kundinformation från andra delarannan av
företaget eller har ökat.gruppen

Informationsteknologins utveckling har gjort det lättare kommaatt
information kunder och ökat möjligheterna samköra register.attom
Dessa två utvecklingslinjer har påverkat banksekretessen. taktI med
de finansiella marknaderna har blivit kompliceradeatt och antaletmer

finansiella instrument och tjänster har ökat har bankens intresseäven
kunna sprida kundinformationväxt i den utsträckningattav som

banken finner affärsmässigt motiverat. Tillämpningen sekretess-av
regeln har alltför mycket förskjutits från tillgodose den enskildeatt
kundens intresse uppgifter honom hålls hemliga till bankensattav om
intresse kunna sprida den information bankenattav som anser
erforderlig för sin verksamhet. Frågor har uppstått i vilkenom
omfattning banksekretessen tillåter information kunder spridsatt om
mellan olika avdelningar inom bank och inom koncerner iochen
koncemliknande förhållanden.

Till bilden hör kommittén tidigare har föreslagit bank skallatt att en
få möjlighet dels i begränsad omfattning sig icke-finansiellåtatt ägna

banken,verksamhet direkt inom dels sig icke-finansiellägna
dotterbolag. Ävenverksamhet dessa förslag väcker frågorgenom om

i vilken grad uppgifter kunder kan utväxlas mellan olikaom
avdelningar inom banken och mellan banken och dess dotterföretag.

36SOU 1998:160 385 och ff.415s.
37A.a. och ff.387 419s.
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finansielladepåutvecklingendvs.omständigheterna,berördaDe nu
ändradedeochutvecklinginformationsteknologinsmarknaderna,

deinnebärförslagkommitténs samtbankrörelsevillkoren för som
detbedömerkommitténdirektiveniproblem berörs gör attsom

regelninnebördenpreciseringarytterligaremederforderligt omavav
banksekretess.

följandei detkommitténvadunderstrykavill härKommittén att
debedömningenvidvägledningendastanför är avsett avensom

frågorsådanafallet kanenskildadetuppstå. Ikansekretessfrågor som
till-intresseBankernassvårbedömda.mycket egetgivetvis bli enav

sammanhangetNärin idockbörsekretess vägasfredsställande
kansekretessreglemaföreslagnahur deberörföljandekommittén i det

värde-vidochbankbl.a. förvärvsamband medifungeratänkas av en
liggerregel inteitransaktionerdetta frågapapperisering är somom

i dessaanförkommitténdrift. Vadvanligabanksförinom ramen en
sekretessfrågordetillämpas påautomatisktdärför intekanhänseenden

denpåinnovationmindreellervid varjekan uppstå störresom
sig. Frågorförf°ar bedömasföreteelseVarjemarknaden.finansiella ny

lösarättstillämpningentillöverlämnas attfårnedaninte berörssom
kandockbedömningsgrundemaföreslagnakommitténvarvid de av

vägledning.tjäna som

Förslag2.6.3

röjas,får intekunderbanksUppgiftKommitténs förslag: om
behörigt.det intesåvida är

ochutvecklabehovfinns detmening attkommitténsEnligt ett av
bank-bestämmelsentillämpningende principerförtydliga omavsom

situationermängddengrundPåbygger på.sekretess somav
områdetsgrundoch påtäckaavseddbestämmelsen är att av

denvidare påhuvudsak byggailämpligtdockdetkomplexitet attär
nuvarandedenkringutvecklatssedvänjorfastaoch delitteratur som

bestämmelsen.
banksekretessregelninnebördenpreciseringarDe somomavav

iutgångspunktske medbörkanbedömningenligt kommitténs göras en
uppgifterintresseKundensföljande intressen. attavvägning mellan av
integritetpersonligahansskydd förtillhemligahållasskallhonomom

intressetsamhällsekonomiska attintressen. Detoch ekonomiska av
samhälletsochrörelsereglemaenlighet medibedrivsrörelsebankens

intresseaffärsmässigaBankenskontrollera detta.kunnaintresse attav
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använda uppgifteratt sina kunder. framgårav Som nedan finnsom
även samhälleligt intresseett sekretessen genombryts i vissaattav
andra situationer, främst gäller detta det finns lagregleradnär en
skyldighet för bank lämna uppgifter. situationeratt Dessa behandlasen
nedan.

Kundens intresse sekretess kommer självfallet i förgrunden.av
Sekretessregeln motiveras främst kundens intresse hansattav av
personliga integritet och ekonomiska förhållanden skyddas. En
oinskränkt sekretess till skydd för kunden emellertid inte tänkbar.är
Förutom sekretessen måste kunnaatt brytas det krävs för full-attom

kundensgöra uppdrag till banken och det eljestäven i kundensärom
intresse, måste andra undantag kunna göras.

Intresset skydda det finansiellaatt funktionav systemets är ett
intresse sådan dignitet det innebär kundensatt intresseattav av
sekretess i bland måste vika. Kommitténs förslag i huvudbetänkandet
går på solida banker detut att bästa skyddet förutgör det finansiella

dettaI syfte har föreslagitssystemet. bankerna åläggs följa vissaatt att
rörelseregler. Sekretessreglema får inte hindra bankerna följer dessaatt
rörelseregler. innebärDetta sekretess inte får tillåtast.ex. att att
förhindra fungerande riskkontroll. Uppgifter behövs fören attsom
identifiera, och kontrolleramäta riskerna i rörelsen får behörigen
spridas till eller för risk-kontrollen.personer organ som svarar

Vid avvägning kundens intresse systemskydds-en gentemotav
intresset det enligt kommitténsär uppfattning lämpligt söka stöd i deatt
grundläggande rörelsereglema soliditet, riskhantering ochom genom-
lysbarhet i kap.2 1-3 §§ BRL. Om använder de grundläggandeman
rörelsereglema riktlinjer vid bedömningen uppgifts-som ettav om
lämnande behörigt främjasär det samhällsekonomiska intresset av
solida banker. För kunna uppfylla lagens kravatt i de angivna
bestämmelserna fordras viss kundinfonnation spridsatt till andra än
dem behöver uppgifterna för fullgöra bankens uppdragatt frånsom
kunden. Ett sådant spridande behörigt under förutsättningär det skeratt
på för kunden så lite ingripandeett möjligt.sätt som

Det intresse lättast bankensväger affärsmässigaär intressesom av
använda uppgifteratt sina kunder. Utrymmet för bankom atten

behörigt använda uppgifter kund dennes intresse litetmot Detärom en
dock möjligtär i situationer då bankt.ex. bevakar sin rätt gentemoten
kund i domstol eller på I många fall f°ar deten sätt.annat antas att

kundens och bankens intressen sammanfaller. Tillämpningar. av
sekretessbestämmelsen innebär då inga problem. fallI där det framstår

oklart huruvida spridande uppgifter striderettsom kundensmotav
intresse eller inte får behörighetsprövning ske i varje enskilt fall Hären
måste då hänsyn till vilkentas uppgifter det sigtyp Omrörav om.
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enligtbörsammanfallerintressen inteoch bankenskundens
tillrestriktivsekretessregelntillämpningenkommitténs mening varaav

kunden.förmån för
innebärövervägandenkommitténsskall understrykasDet att ovan

gäller.fortfarandetystnadspliktenifinnsbegränsningardeatt som
Även sekretessengenombryta närhabankenframtiden skalli rätt att

uppdrag,kundensfullgöra närskall kunnaför bankendet fordras att
därtill, före-i lagharbankensamtyckesittlämnat närkunden en

Skattemyndigheten, iochuppgiftsskyldighet,skriven gentemott.ex.
tillsyns-till länsstyrelsenförhållandeiandra situationer,vissa t.ex. som

stiftelser.myndighet över
uppgiftergäller,redanmed vadlikheti attUtgångspunkten är, som

röjandesåvitt intesekretessskall omfattaskundförhållanden ettavom
kommitténtillAnledningenbehörigt.kansådana uppgifter attansesav

"obehörighetsregeln tillformuleratförslag hari sitt enom
förbevisbördankommittén ettattbehörighetsregel attär att anser

banken. Omvilaotvetydigt börbehörigtuppgiftslämnande är en
lämnatbankentill följdskada utekonomiskliditkund, attavensom

visarochbankenskadeståndstalanför atthonom,uppgifter motenom
visabankendet alltsååliggeruppgifter attdessa attbanken röjt

tveksamtfinner detbankbehörigt. Omuppgiftslämnandet t.ex.envar
samband mediuppgiftervissa attlämnabehörigtdet utär attom

kundensden berördainhämtabör den kunnauppdragbanken utför ett
fullgörande.uppdragetsför detsamtycke just

tillförhållandenenskildastalasbestämmelsengällandedenI omnu
uttrycketEftersomkunder.banksuppgiftintebank och omom

uppgiftertolkatsdoktrinenitill bankförhållandenenskildas omsom
banken föreslåavsikthar förintekommittén, attkunder i somanser

detblir tydligareregelnändring härvidlag,någon att senareom
vissdessutominnebär detSpråkligtanvänds.uttryckssättet en
vidsåväl denMed kundbestämmelsen.modernisering somavsesav

varit det.tidigare harbanken deniprövningstillfället kundär somsom
förhandlatÄven eller harmed banken,förhandlahåller påden attsom

fallerkundrelationinledastrandat,förhandlingarnadär att enommen
räknasskalltill kundobserveras ävenbörunder begreppet.in Det att
bankentillrelationsådanharellerborgensmant.ex. ensomannanen
befogatharochdärförekommerhonom ettuppgifteratt somom
kundhemliga.hållas Begreppetuppgifter kandessaintresse attav

38Nial, 33a.a. s.
39 ff.36A.a. s.
° A.a. 57.s.
l Nial 26 och 28.s.
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har alltså i sekretessammanhang vidsträckt innebörd vadänen mer mm
måhända i dagligt tal detta begrepp.ger

Kommittén har vidare valt tala uppgift i singularisatt och inteom
uppgifter i den nuvarande lagtexten förom därigenonsom att

markera varje uppgift bankatt kan ha kund i sekretess-som en om en
hänseende får för sig.prövas Den omständigheten det behörigtatt anses

lämna vissa uppgifteratt ut kund betyder alltså inte detattom en
därmed fritt framär röja samtliga uppgifteratt kunden ñmsom som
hos banken.

2.6.3.1 Sekretess inom banken

Enligt Nial kan obehörigt röjande inte betecknas sådan intensom
information inom intressen41.banken påkallas bankens lojalasom av
Detta bör fortsättningsvisäven gälla, dvs. utlämnande kunc-av
information inom banken skall behörigt det påkallasanses om av
bankens lojala intressen. Detta innebär enligt kommitténs mening
följande.

Till börja med måsteatt uppgifter kund få spridas inonom en
banken i den utsträckning fordras för banken skall kunna utfönattsom
det uppdrag den fått från kunden.som

När det i övrigt gäller i vilken utsträckning infonnation kunderom
får spridas inom banken det, skisseratsär lämpligt sök;attsom ovan,
stöd i de grundläggande rörelsereglema i 2 kap. l-3 BRL son
riktlinjer för det behörigtavgöraatt är sprida upplysning ellerattom en
inte.

Det betyder uppgiftslämnande inomatt bankenett skall anse;
behörigt i den mån det krävs med hänsyn till kraven på Soliditet
riskhantering eller genomlysbarhet under förutsättning det skeratt p:

för kunden så lite ingripandeett möjligt.sätt Endast de uppgiftesom
banken behöver ha tillgång till för uppfylla desom nämnda kravenatt

får lämnas likhetI med vadut. gälla får informationensom nu anses
endast spridas till dem inom banken behöver informationen försom at
banken skall kunna iaktta de nämnda kraven.

Banken kan ha skapat sekretesskyddett s.k. chineseeget genom
walls vattentäta skott mellan olika finansiella verksamheter inon
banken. Det brukar innebära banken försäkraratt kunden at
information denne inte kommer utväxlas mellan påatt sidanom ena
enheten för finance och på dencorporate andra enheten för
kapitalförvaltning eller aktiehandel trading.

42A.a. 34.s.
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garanterandetsamband medfinance iförenheten corporateOm t.ex.
företaguppgifteralarmerandetilltillgång ettemission får omav en

emellertidexponeringar kanhar avsevärdavilket bankengentemot
behörigenhet attoch dennasystemskyddsintresset väga tyngst anses

bankenstillkundinformationoch lämnabanksekretessengenombryta ut
kunnaskallbankenförbehövsdettamåni denriskkontrollfunktion att

BRL.1-3i kap.iaktta kraven 2
denvadkonflikt mellanihamnaalltså kommaBanken kan att en

skyldighetersinawalls ochchinesefrågakunder imed sinaavtalat om
kanaldrigbankkanTill detta sägasBRL. attkap.enligt 1-32 en

avtalsvägenmed denbankenrapportering inom attbristfälligursäkta
deföljervadlängregårtystnadsplikt änsigåtagit avsomsomen

avtals-utformarbankenNärbanksekretess.reglernalagfästa om
sigfrånhänderdärigenomintebeakta dendärfördenmåstesekretess att

rörelse-grundläggandedede kravuppfyllamöjligheterna att som
bryta överens-bankenblir motfall attställer. tvungenreglerna I annat

skallbankenförkrävsdettamåni den attsekretesskommelsen om
genomlysbarhet.ochriskhanteringsoliditet,kraveniakttakunna

litesåuppgiftsspridandettill äralltiddockBanken måste attse
kunden.förmöjligtingripande som

föreslagittidigare harkommittén attberörtsharavsnitt 2.6.2 att enI
icke-finansiellinnefattafåskallomfattningbegränsadrörelse ibanks

inomenhethatillåtetblirdetinnebär attverksamhet. Det t.ex.att en
dataprogram.försäljningutveckling ochåtsigbanken ägnar avsom

harföretagavtal medingåi begreppenhet står ettdennaOm att som
tillåtetsekretessynpunkt attdet äruppståfrågankanlån i banken urom

inomenhetfrån deninformationofördelaktigför låntagarensprida
Enligtdataenheten.tillkreditgivningmedsysslarbanken som

ibehörigtinteuppgiftslämnande änannatuppfattningkommitténs är ett
skall kunnabankenförkrävaskan kommafall detta attovanligade att

kreditgivningförenhetenrörelsereglema. Omgrundläggandefölja de
betalnings-medkunderuppgiftersystematiskt lämnardäremot ut om

habrauppgifter kansådana attfördataenhetensvårigheter till att vara-
dataenheten-kunder hosbliskullekunderdessadet fall ävenför att

kundinformation.spridandebehörigtintedettakan ett avsomanses
och dessi bankenenheternaolikademellanInformationslämnandet
givetvisochvälsåfungeramåsteriskhanteringsfunktioncentrala -
rörelse-grundläggandedeförkrävsutsträckning attendast i den som

intebetalaredåligauppgifterefterlevasskall kunnareglema att om-
nämndadetpå sättet.bankensprids inom t.ex.



l 10 Sekretess för banker kreditmarknadsföretagoch SOU 1999:82

2.6.3.2 Sekretess koncernerinom och i koncemliknande
förhållanden

Koncemer

En bank kan ingå i koncern i egenskap antingen moderföretag,en av
systerföretag.dotterföretag eller Om banken moderföretag kanär

dotterföretaget aktiebolagt.ex. eller handelsbolag,ettvara en
ekonomisk förening eller utländsk juridisk något slag.en person av
Tidigare det inte tillåtet för banker dotterföretag tillattvar annatvara

finansiellaän företag. Numera finns det inte några sådana hinder utan
den prövning sker inomgörs för ägarprövningsreglema i 7som ramen
kap. BRL. Om banken dotterföretagär kan moderföretaget alltså vara

industriföretagt.ex. ellerett något näringslivsföretag.annat

Koncemliknande förhållanden m. m.

I kapitaltäckningslagen finns bestämmelser s.k. finansiellaom
företagsgrupper. En sådan företagsgrupp kan föreligga i olikatre
situationer.

Innan dessa situationer skall några definitioner nämligenanges ges,
följandef

Med värdepappersbolag svenskt aktiebolagett fåttavses som
tillstånd driva värdepappersrörelseatt enligt lagen värdepappers-om
rörelse.

Med kreditinstitut bl.a. bank och kreditmarknadsföretag.avses
Med finansiellt institut svenskt eller utländskt företagettavses som

inte kreditinstitut,är värdepappersbolag eller motsvarande utländskt
företag och huvudsakliga verksamhet förvärva aktierär ellervars att
andelar, driva valutahandel, driva värdepappersrörelse utan att vara
tillståndspliktigt enligt lagen värdepappersrörelse, närt.ex.om ett
företag inom koncern förvaltar finansiella instrument tillhören som
andra företag inom koncernen, eller driva eller flera deen av
verksamheter, med undantag för upplåning medel, i denav som anges
s.k. verksamhetslistan finansieringsverksamheti 3 kap. lagen1 § om

43För definitioner vad med moder- och dotterföretag kap.av 1som 5avses se
§ ABL, kap.1 2 § SBL och kap.1 5 § MBL. Om moderföretag har tvåett
dotterföretag dessa systerföretag.är

Defmitionema hämtade frånär 1 kap. 1 § 9 och 10
kapitaltäclmingslagen.
45 Kommittén har föreslagit verksamhetslistan skallatt slopas och att
kreditmarknadsföretags rörelse, precis bankrörelse, skall få innefatta icke-som
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verksamhetenenligt den lagen,tillståndspliktigt t.ex. omattutan vara
elleravsättningmedsambandiendastfinansiering varoravavser

företaget.erbjudstjänster som av
finansielltverksamhetfinansiellmed ettholdingföretagMed avses

värde-kreditinstitut,dotterföretag ärminstharinstitut ett somsom
dotterföretagochföretagutländsktmotsvarandeellerpappersbolag vars

företagsådanahuvudsakligen utgörselleruteslutandei övrigt aväven
institut.finansiellaeller

utländskt företagellersvensktföretagMed anknutet varsettavses
egendom,fastförvaltaellerbestår iverksamhet ägahuvudsakliga att

verksamhetliknandebedrivaellerdatatjänstertillhandahålla somannan
ellervärdepappersbolagskreditinstituts,fleraellersamband medhar ett

verksamhet.huvudsakligaföretagsutländskamotsvarande
%20innehavindirektellerdirektMed ägarintresse ett avavses

företag.kapitalet ieller etteller rösternaavmer
föreliggerfinansiell företagsgmppvilkenisituationenförstaDen en

medholdingföretagellervärdepappersbolagkreditinstitut,är ettom
värde-kreditinstitut,tillmoderföretag ettverksamhetfinansiell är

institut.finansielltellerföretagutländsktmotsvarandepappersbolag,
värdepappersbolag,kreditinstitut,situationen närandra är ettDen

kredit-iägarintresseharverksamhetfinansiellmedholdingföretag
ellerföretagutländsktmotsvarandevärdepappersbolag,institut,

andrafleraellermedtillsammansdettaleder ettinstitut,finansiellt
dekapitaletdeltill denbegränsatochföretag är somägamas avansvar

samriskföretag.s.k. jointfråga ventureinnehar. Det ettär om
värdepappers-kreditinstitut,föreliggersituationen etttredjeDen om

dotter-verksamhet harfinansiell ettmedholdingföretagbolag eller
samriskföretagmed iellersituationen ettförsta ärdeniföretag som

situationen.andraidensom
företaganknuteträknasföretagsgrupp ävenfinansiell ett somTill en

finns ägarintressedet
dotter-därkoncernalltsåkanföretagsgruppfinansiellEn vara en

utländskvärdepappersbolag, mot-ellerkreditinstitutföretag är enett
situationen. Detförstadeninstitutfinansielltellerdärtillsvarighet ett

iingåkanhelstdotterföretagvilket ensåledes inte somär som
finansiell koncern.

inteemellertid utgörasbehöverföretagsgnippfinansiell enavEn
föreligger.samriskföretagsådanaägarintressena ettattkoncern ärom

och51760,1998:160omfatming, SOUbegränsadiverksamhetfinansiell s.se
iverksamhetslistandelenåterfinnsförslag störrekommitténsEnligt597. av

kapitaltäcknings-kap. § 6institut i 1 1finansielltdefinitionenunderstället av
lagen.
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För återvända till de frågoratt har med banksekretessen göasom att
kan finansiellasägas företagsgrupperatt innefattar koncernersåväl
med viss begränsning koncemliknande förhållanden.som

Andra koncemliknande förhållanden kan föreligga är närsom en
svensk bank driver verksamhet i filial utomlands eller driver vizsen
verksamhet filialen samtidigt den tillhandahållergenom andasom
tjänster i det andra landet direkt från Sverige.

Vidare förekommer det bank avtalatt uppdrar viss delen genom av
sin verksamhet någon antingen inom koncemförhållanceettarman,
eller sådant föreligger,utan att ett s.k. outsourcing. Exempel
outsourcing administrativär handläggningatt i samband med värde-
pappersaffärer uppdras särskilt företag, s.k. telemarketingett hårsom
ofta innebär marknadsföringsföretagatt ett får i uppdrag föratt e1
banks räkning marknadsföra bankens tjänster direktkontakt melgenom
dess kunder eller potentiella kunder eller datadriften för bank hetatt en
eller delvis uppdras åt företag specialiseratett är på sådant.som

Slutligen kan bankernasnämnas bankgirosamarbete. Uppdraget at
administrera detta har lämnats till Bankgirocentralen BGC BGC.AB
Uppdraget innebär skallBGC sköta betalningsförmedlingenatt mellai
kundkonton hos de banker deltar i samarbetet, dvs. desom ägesom
BGC.

överväganden2.6.3.3

Koncerner

Enligt kommitténs uppfattning saknas skäl inta någonatt annan
principiell ståndpunkt det gäller behandlingennär banksekretes:av
inom koncerner fråga Ävenän när sekretessär inom banken.om
koncemsammanhang det frågaär vägaattom samman ovar
behandlade intressen.

Kommitténs förslag söka stöd i de grundläggandeatt rörelsereglemz
Soliditet, riskhantering och genomlysbarhet vid bedömningenom av on
uppgiftslämnandeett behörigt innebärär banken moderatt ärom

företag kan den förmedla uppgifter kunder i banken till etom
dotterföretag i den utsträckning krävs för banken skall kunnzattsom
efterkomma kraven i kap.2 l-3 BRL. Om dotterföretage-t.ex.
överväger träffa avtal medatt eller företag kundett ären person som
banken och banken har uppgifter denna kund bör banken få lämnaom
denna information till dotterföretaget i den mån de grundläggande
rörelsereglema fordrar det. Detta falletär bankent.ex. inklusiveom
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ytterligareexponeringarintresseföretag kundenhar så attmotstora
negativtpåverkaexponeringar Soliditeten i bankenriskerar att om

uppfylla sina åtaganden.kunden inte skulle kunna
fâhärgrundläggande rörelsereglema måstetill deHänsynen väga

ingalundainnebär emellertidintegritetsintresse.kundens Detta attöver
kunder tillupplysningar sinafritt lämnadet för bankenär att om
motiverat.affärsmässigtsituation dettadotterföretaget i varje ärsom

skallfordras för bankenuppgiftslämnandetbör alltid fordrasDet attatt
de angivna reglerna.kunna uppfylla lagens krav i

uppgiftslämnandekunna försvara sittkunden bör bankenGentemot
rörelsereglemade grundläggandetill de kravmed hänvisning som

förupplysningarna påbanken lämnatställer bank. harpå Men ettuten
enheter eller befattnings-eller till fleralltför ingripandekunden sätt

för bankenvad motiveratdotterföretagethavare inom ärän attsom
ekonomiskoch det har lett tilluppfylla lagens kravskall kunna en

i sindetta. dotterföretagetbanken för Omskada för kunden turansvarar
denneleder till skada för kunden fåroch dettasprider uppgifterna en

banken kunden harmedvända sig banken. Det ettärmot som
Bankenskadeståndsanspråk kan grundas.avtalsförhållande på vilket

uppgifterna kunden inte spridssigmåste försäkra att avomom
bankendotterföretagetdotterföretaget, att gentemott.ex. genom

omfattning bank-harutfärdar sekretessförbindelse samma somsomen
banksekretessen givetvisemellertidsekretessen skallDet attnoteras

huvud använda uppgifternadotterföretaget fråninte kan hindra överatt
dotterföretageti den meningentill skada för denne,kunden attt.ex.om

just detmed kunden.väljer inte sluta något avtal Det äräratt som
kundinformationlämnaskall hasyftet med banken rätt att utatt anses

till dotterföretaget.
bankensi koncernen kanstället dotterföretagbanken iOm är

till moderföretagetuppgifter sina kunderintresse lämnaatt ut omav
frånekonomiskt bidragvill hamotiverat banken ettattvara av

kunder harvissaföljd exponeringarmoderföretaget till motatt t.ex.av
uppgiftslämnandetsituationsådanvisat sig mindre lyckosamma. I ären

tillbanken skall kunna levabehörigt fordras fördet att uppom
soliditetskravet.

kanfinansiell företagsgruppdotterföretag iIngår banken ensom
utsträckningkundinformation i denbanken dela sigbehöva med av

ochredovisnings-krävs företag inomför det äratt gruppen somsom
skall kunnaFinansinspektionenrapporteringsskyldigt i förhållande till

skyldigheten finnskapitaltäckningslagenuppfylla dessa I
finansiellföretag ingår ibestämmelser bl.a. säger att ett som ensom

45 kapitaltäckningslagen.ochSe härom kap. ll §§7 5-7närmare
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företagsgrupp skall delämna uppgifter tillsyns-förkrävssom
företaget."redovisningen till redovisningsskyldigadet

Banksekretess vid förvärv bankav en

direktivenI anförs bl.a. det har uppmärksammats reglernaatt att om
sekretess, såsom de tolkats, har upphov till svårigheter bl.a. vidgett
förvärv banker, förvärv banker bil.närmare 138.av se om av s.

Enligt kommitténs uppfattning bör avidentifierade uppgifter om
kunder kunna lämnas i samband med överlåtelse bankut utan attav en
det strider den kommittén föreslagna behörighetsregeln. Sådanamot av
uppgifter kan kreditportföljens viktning iröra enskilda sektorer, hur
portföljema nischade, hur matchningamaär o.d. förekommerDetutser

nummerserier på kunder. Avidentiñeradeatt sätter uppgifterman som
inte kan härledas till enskild kund kan enligt kommitténs uppfattningen
lämnas det strider sekretessregeln.ut utan att mot

Om det däremot någon anledning nödvändigt lämnaär att utav
individualiserad kundinformation i samband med överlåtelse av en
bank, för det fråga försäljning bank i krist.ex. äratt om av en som
riskerar inte bli uppköpt förvärvaren inte har tillgång till vissaatt om
uppgifter, kan detta ske på olika möjlighetEn alltid står tillsätt. som
buds inhämta kundensär samtycke till informationenatt lämnasatt ut.
Det emellertid inte rimligtär samtycke alltid skulle kunnavägratettom

försäljning. skallDetstoppa vid bl.a. fordrings-t.ex. noteras atten
överlåtelse innehåller de civilrättsliga reglerna inte något krav på
samtycke från gäldenären. Om sådant förfogande förekommer inomett

för överlåtelse banks tillgångar bör det därför inte kunnaramen av en
hindras bestämmelsen banksekretess. Den överlåtande bankenav om
måste få lämna sådan information gäldenärema, dvs. kunderna,ut om

förvärvaren kan fordringarna gällande.att göra
bilagaI 170 beskrivs tillvägagångssätt vid överlåtelseetts. av en

bank. En ordning förekommer säljare och köpare anlitarär även attsom
från båda fristående konsult får tillgång tillparteren som

kundinformationen och lämnar utlåtande till Kommitténett parterna.
inte de två sist nämnda metoderna i och för sig striderattanser mot

behörighetsregeln. En prövning härav måste emellertid alltid i detgöras
enskilda fallet.

47 kap.7 kapitaltäckningslagen.7 §
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Banksmitta

bestämmelserlydelse finnsnuvarandekap. § i dessI l ll BRL som
antingeningår,koncern där bankreglerar förhållandena inom en en

bankbl.a.dotterföretag.moderföretag eller Där sägs att om ensom
kap. BRLbanks rörelse 2bestämmelsernai koncern skallingår omen

ochkap. BRLi bankrörelselagen 7och tillsyn banköverom
inomföretagför övrigatillämpliga delarkapitaltäckningslagen gälla i

banksmitta. Syftetbestämmelser kallasdessakoncernen. Följden av
skälsamhällsekonomiskade kravmed bestämmelserna är att som av

kunna kringgås.rörelse inte skalldrivaställs bankerna i deraspå sätt att
ochaktierför bankers innehavKommittén föreslagithar gränser av

företag. fördetharKommitténicke-finansiellaandelar i attansett
hasoliditetshänsynbehovföretag saknasinnehav i sådana att enav
förjustinnehavsgränsemabanksmittobestämmelse eftersom är attsatta

kapitaltäckningslagenregler ioch bl.a.tillgodose dessa hänsyn
kringgås.innehavsbegränsningarnaförhindrar att

ingåri finansiella företagviss storlekgäller innehavdetNär somav
banksmitto-föreslagitbanken har kommitténi koncern attsomsamma

gälla.skallbestämmelserna
underliggericke-finansiellt företagibanks innehavEn ett som

finansiellt företag inteinnehav iinnehav ellertillåtna ärstörsta ett som
skall torde endast i undantags-banksmitta uppståtillräckligt för attstort

inne-gjort den bedömningenKommittén harfall soliditeten.hota att
från systemstabilitets-hotgränsvärdena inte någothav under utgör

kund-soliditetshänsyn lämnabankenförsynpunkt. Behovet utatt av
därför litet.sådant företag kaninformation till ett anses

Är kanfinansiellt företagi banksmittatinnehavdet fråga ettom
kund-soliditetsskäl lämnaanledningbanken hadäremot utstörre att av

banksekretess-ställaskaninformation till detta företag. Frågan om
fallför detsmittarbestämmelserreglerna skall höra till de attsom

innehavbankensdvs.banksmitta föreligger,förutsättningarna för om
vill härKommitténföreslagnaöverstiger de kommittén gränserna.av

anföra följande.
syften.olikabanksmitta harbanksekretess respektiveReglerna om

Ändamålet bank-tillgodosebanksekretessmed reglerna är attom
precisbanksmitta,reglernakundemas integritetsintresse medan om

tillsynsreglerna, bärsoch indirektrörelsereglema avuppsom
stabilitetshänsyn.

43 ff.SOU 1998:160 419s.
49A.a. 456s.
5°A.a. 457.s.
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Många de finansiella företag kan banksmitiadrabbasav som av
omfattas redan särskilda sekretessbestämmelser, kredit-för t.ex.av
marknadsföretag och värdepappersbolag vilka hör till sådana företag

bankkunder ofta får relation till bankens förmedlingsom en genom
gäller respektive i reglering för banker lstort settsamma samma som
kap. lagen5 § fmansieringsverksamhet och kap.1 8 § lagenom on
värdepappersrörelse.

Kommittén skäl saknas för reglerna banksekretessatt attanser om
skall ingå bland de bestämmelser blir tillämpliga på banksmittztettsom
företag.

Koncemliknande förhållanden

Enligt kommitténs mening finns det inte någon anledning tillämpaatt
några andra bedömningsgrunder det gäller banksekretess i koncern-när
liknande förhållanden det fråga sekretessän när inom självaär om

Ävenbanken eller inom koncern där banken ingår. i det aktuellaen nu
sammanhanget måste banken givetvis på lämpligt hos den tilsätt
vilken kundinformation lämnas försäkra sig informationen int:attom
sprids vidare, sekretessförbindelse. Kundenst.ex. genom en
integritetsintresse kan förutsättas lika oberoende i vilknstort.vara av
konstellationer banken förekommer. De systemskyddsskäav
motiverade kraven på Soliditet, riskhantering och genomlysbarhet
måste banken iaktta bankens behov till intresseföretag lämnaattmen av

kundinformation med hänvisning till dessa kravut självfallet mindreär
intresseföretag till vilka banken inte igentemot står något koncern

förhållande. Bankens affärsmässiga intresse använda uppgifterattav
sina kunder kan lika i dessa sammanhang istortom t.exvara som

koncernförhållanden alltjämt lättast.vägermen
Ingår banken i finansiell företagsgrupp, samriskfciretagt.ex. etten

kan kundinformation behörigen lämnas i den utsträckning det fordra:ut
för utföra kundens uppdrag och för iatt reglerna kapital-att t.ex.
täckningslagen bl.a. gruppbaserad redovisning skall kunna iakttasom
När det i övrigt gäller finansiella företagsgrupper kan det docl
knappast komma ifråga under åberopande det behövs föratt, att atav
följa rörelsereglema, lämna kundinformation från bank till s.kut etten
anknutet företag, dataföretag, banken har ägarintresset.ex. ett som

Om banken har uppdragit viss del sin verksamhet åt dvsav annan,
det fråga outsourcing, ochär något koncemförhållande inteom om

föreligger, kan banken behörigen lämna kundinformation tilut
uppdragstagaren detta fordras för kundens uppdrag skall kunnaattom
uföras. Banken måste givetvis försäkra sig uppgifternaattom
skyddade hos uppdragstagaren. Samma principer bör tillämpas i sådana
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inomemellanberörda samarbetet bankernasammanhang förutdetsom
situationernaberördaverksamhet. heller i deför BGC:s Interamen nu

medkundinformationbankenkan det bli aktuellt för spridaatt
hänvisning till rörelsereglema.

Värdepapperisering

värde-redogjort föri tidigare arbeteKommittén har sitt att
papperiseringsl finansiellafinansiera portföljsättär attett en av

internationelltvärdepappersmarknaden och detfordringar på äratt en
företeelse.växandesett

till så fordringarnavärdepapperiseringkorthet gårI motatt
ändamål,för just dettaföretag skapatsbetalning överlåts till ettett som

uppgift fordringarna.enda Dettas.k. specialföretag, är ägaattvars
överlåtandeträder detfordringarna och iföretag alltsåövertar

förhållande till gäldenärema.borgenär iföretagets ställe in som
gäldenärema och kaninga relationer tillSpecialföretaget har dock t.ex.

längre frågafallet det intebevilja krediter. Skulle såinte är omvaranya
bedriver finansierings-företagspecialföretag ettett utan somom

fordringarnafinansierar sitt köpverksarnhet. Specialföretaget av genom
värdepapper pâ marknaden.andra liknandeobligationer elleratt utge

överlåtande företaget bank ellerfall detde flestaI annatär en
kreditinstitut lånestock.identifierar avskiljbar del sin Deten avsom

till special-regel inte kunnaöverlåtande företaget ägarevaraanses som
Värde-koncemförhållande då skulle uppstå.företaget eftersom ett

balansräkningen iförpapperisering nämligen användaskan att anpassa
koncemförhållande föreligger stårdet ochöverlåtande företaget ettom

företagets koncern-det överlåtandetillgångar kvar ispecialföretagets
specialföretagetdet vanligtbalansrälcning. Utomlands ägsär att av en

emitterarspecialföretagetde värdepapperstiftelse. Köpama somav
förstärkaskreditvärdighet skalldetta företagskräver ofta att genom

5 hämtattill delvärdepapperiseringVad nedan anförs är stor ursom om
för värde-förutsättningarpromemoria BättreFinansdepartementets

papperisering, 1998:71.Ds
52SOU 1998:160 325.s.
53 specialföretagetöverlåter fordringarna tilldet företagOm är ettsom

regleringnågonkommittén det inte behövsfinansiellt företag har attansett av
därför enligtfordringarföretags köpspecialföretaget. Detta utgörav

fmansieringsrörelse. dettillståndspliktig Omkommitténs förslag inte över-
specialföretagetsfallericke-finansiellt företaglåtande företaget är ett

förslag till definitionunder kommitténsverksamhet däremot in av
tillståndspliktig enligt lagendärmedfmansieringsrörelse och blir om

fmansieringsrörelse, 326a.a. s.
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åtagande försäkringsbolagt.ex. eller någonett garant.av annan
Vanligen deltar s.k. ratinginstitut i värdepapperisering för atten
bedöma specialföretagets kreditvärdighet.

För konstruktionen med värdepapperisemg skall fungeraatt måste
information de värdepapperiserade fordringarna, dvs. i praktiken deom
aktuella kunderna i banken, till specialföretaget, investerarnautges

eventuella och ratingföretag.samt Från specialföretagets sidagaranter
köpare fordringarnaär främst intresserad upplysningarman som av av

vilka gäldenärema medan informationen till investerare,ärom garanter
och ratingföretag i regel sikte informationpå fordringsstockentar om

helhet.som
Genom försäljning fordringarna till specialföretaget kan bankenav

frigöra kapital ersättning samtidigt den kan behålla sinamot som
relationer till gäldenärema. Detta skiljer värdepapperisering från
vanliga överlåtelser fordringar. bank kanEn alltså ha goda skäl förav

genomföra värdepapperisering. Enligt kommitténsatt uppfattningen
finns det inte någon anledning försvåra för bankerna genomföraatt att
värdepapperiseringar.

Utlämnande avidentiñerad kundinformation kan inte stridaav anses
behörighetsregeln. I tveksamma fall bör alltid kundensmot samtycke

inhämtas. Kravet på samtycke får emellertid inte begränsningutgöra en
möjligheten genomföra förfoganden i andra fall inteatt ärav som

underkastade sådant krav. berörtsSom i avsnittet sekretessett ovan om
vid förvärv bank finns situationer i vilka reglerna bank-av en om
sekretess inte bör förhindra förfoganden det civilrättsligt stårsom en

fritt genomföra. Vid borgenärssuccessionpart elleratt i sambandt.ex.
med pantsättning fordringsrätt får gäldenären alltid finna sig i attav en
borgenären förfogar fordringen på sådanaöver Därav följersätt. att
borgenären måste kunna lämna sådana uppgifter gäldenären tillut om
förvärvaren fordringen eller panthavaren denne har möjlighetatt attav

fordringsrätten gällande. Utlämnandegöra individualiserade kund-av
uppgifter för sådant ändamål måste därför behörigt. Föranses
utlämnande individualiserad kundinformation krävsav annan en
särskild behörighetsbedömning.

Szjzrelses, verkställande direktörs och upplysningsskyldighetrevisors
vid stämma

I 9 kap. 22 § finnsABL bestämmelser aktieägares frågerättom
bolagsstämma vad gäller upplysningar angående förhållanden kansom
inverka på bedömandet ärende dagordningenpå och förhållandenav

kan inverka på bedömningen bolagets ekonomiska situation.som av
Styrelsen och den verkställande direktören skyldiga lämnaär att



kreditmarknadsfäretagSekretess 1191999:82SOU för banker och

bolaget.för Förupplysningar ske väsentlig skadadet kan utanom
BRLbankaktiebolag enligt kap. § 1därutöver 14gäller 9 attst

nämnvärdupplysningar f°ar endast det kanlämnas göras utanom
olägenhet för enskild.

medlemsbank gällerSparbank ellerstyrelsen iFör sammaen
bankaktiebolag kap. 12uppgiftsskyldigheten för 4begränsning somav

kap. MBL.§ SBL, 7 11 §
gäller revisor,kap. ochEnligt kap. och 21 §§ ABL10 41 § ll 18 att

bolags-skyldig tilllekmannarevisor särskild granskareoch är att
detbegär i den månalla upplysningarlämna stämmanstämman som

skada för bolaget. 9 kap. 16 § BRLinte skulle till väsentlig I sägsvara
det kanupplysningar f°ar lämnas endastdärutöver gäller görasatt att om

enskild.nämnvärd olägenhet förutan
tredjegäller enligt kap. §och medlemsbanker 3 14sparbankerFör st

till lämna allaskyldigarevisorerna1 BRL stämmanär attatt upp-
väsentligskulle tillbegär, det intelysningar stämman varaomsom

för enskild.till nämnvärd olägenhetnackdel för banken eller
upplysningsskyldighetenskillnad iframgår finnsSom manomen

bankaktiebolag. Bakgrundenaktiebolag medjämför vanligt t.ex. ettett
upplysningar kunderkorthet röjandetill skillnad idenna är att ett av om

inte harbegäran från bolagsstämmani banken på ansettsensom svar
därför behövdes kundens intresseobehörigt och såspärr attatt en

Lagrådet ansåg bl.a. Förbeaktades i detta sammanhang. attäven
enskildden ländatorde böra krävas skulleupplysning skall attvägras

Å tillräcklig grund försidan bör dettill förfång. andra vägranutgöra
obetydlig. Tillaldrig såenskild skulle tillskyndas olägenhet, änatt om

för upplysningarskunde förutsättningutmärkande härav som
olägenhet förnämnvärdmeddelande stadgas, det kan ske utanatt

skulle uppkommahuruvida olägenhetenskild. Vid bedömandet ärsom
debeaktas viktenbör kunna i viss månnämnvärdatt avanse som

tillgodoseintresse upplysningama skullesom
till-nuvarande regleringen innebärdenKommittén att enanser

m.fl.sidan aktieägaresmellan denfredsställande avvägning på rättena
intresseandra bankkundemasoch på dentill upplysningar på stämman

därför enligturholkas. saknasbanksekretessen Detskydd för attav
ändra de befintliga reglerna.bedömning anledningkommitténs att

54 1955:3 315.Prop. s.
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2.6.4 Ansvarsfrågor

Enligt gällande överträdelse brott regelnrätt bank-är motav om
sekretess uttryckligen undantagen från för brott tystnads-motansvar

brottsbalken.plikt enligt kap.20 3 § Skadestånd i stället denär
sanktion kan drabba bank inte respekterar bank-som en som
sekretessen. Finansinspektionen skall ingripa med sanktioner enligt 7
kap. BRL den bank åsidosatt banksekretessregeln. Eftersommot som
tonvikten i inspektionens tillsynsarbete, enligt vad kommittén tidigare
har anfört, bör ligga vid soliditetsparagrafen och kraven godpå

genomlysbarhetriskhantering och finns det dock anledning räknaatt
med sekretessüågoma inte får framskjutennågon i tillsyns-platsatt
arbetet.

detNär gäller grunden för skadeståndsskyldigheten och vem som
följande.drabbas denna sanktion framgår vad Nial anför bl.a.av av

får klartDet banken själv bunden bankrörelselagensärattanses av
regel banksekretess på det banken blir ekonomisktsättet attom
ansvarig för brott sekretessplikten begånget ledamötermot av av
bankens ledningsorgan, dvs. styrelseledamöter och verkställande
direktör, eller andra för vilkas handlingar banken på grundpersoner av
avtalsförhållandet till kunderna enligt allmärma avtalsregler,ansvarar
dvs. de anställda i banken och i sitt arbete fårär kännedomsom om
kunders förhållanden. Banken blir i regel ansvarig för uppgifter om
kunder styrelseledamot, verkställande direktör eller anställd tättsom en
kärmedom under sin tid i banken denne röjer uppgifternaävenom om
först efter det han lämnat banken. Banken f°ar nämligen ståatt anses

kunden bära dennanärmare risk. Bankenän dock inte föratt ansvarar
enskilda aktieägare eller revisorer röjer uppgifter bank-som om en
kunds förhållanden.

Nial ställer frågan bankens skadeståndsansvar för brott motom
banksekretessen förutsätter vållande, dvs. uppsåt eller oaktsamhet,att
kan läggas någon de för vilka banken till last.av personer ansvarar
Enligt Nial kan i brist på rättspraxis inte med någon säkerhet anges om
och i vad mån gällande bygger på vållandeprincipen. lämpligrätt En
och kanske sannolik lösning dock enligt honom attsynes vara
vållandeprincipen gäller detpå det åligger banken,sättet att om
kundinformation har röjts, visa tystnadsplikten inte har brutitsatt att av
uppsåt eller oaktsamhet. Banken skulle undgå skadeståndsskyldighet

den kunde visa den efter skälig prövning ursäktligt detantagitatt attom

55Se kap.l 10 tredje första§ meningen BRL.st
56SOU 1998:160 ff.483s.
57Nial, ff.19a.a. s.
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förhållande, detsekretessbelagtkaraktärinte hade attyppatssom av
hadebankenkänt ellerredan eller mindre allmänt attvar mer

skäliglämna uppgiftema. Iåtminstoneskyldighet eller rätt att ut
ha gjorts bankensprövning ligger prövningen skall på vägnaratt av

tillfredsställande kompetens.någon harsom
andra bank-styrelseledamöters ochdiskuterar därefterNial

tystnadspliktenansvar. konstaterarfunktionärers Han ute-att om
bankendet i princip endastkontraktuell grund skulleslutande hade vara

tystnadspliktenöverträdelseansvarade förkundengentemot avsom
ledningsorgan eller personalinte desseftersom det banken ochär som

endastskulle i sinmedkontrahent.kundens Dessaär tur varapersoner
grundför tystnadsplikten påbanken brottansvariga motgentemot av
sig efterochiaktta bankens intressensin allmänna skyldighet rättaatt

föreliggerEmellertidbankens verksamhet.de regler gäller för ettsom
inteför vissabankkundemadirekt ävengentemot sompersoneransvar

ochmellan banken kunden.avtalsförhållandetiär parter
andra meningengäller enligt kap. l §aktiebolag 15allmärmaFör

direktöreller verkställandestiftare, styrelseledamot närABL att som
skadaruppsåtligen eller oaktsamhetsitt uppdraghan fullgör enav

överträdelse aktiebolagslagen,aktieägare eller någon annan genom av
bolagsordningen skallårsredovisning ellertillämplig lag ersättaom
tredje meningen innebärkap. tredje BRLskadan. Regleringen i 1 1 § st

denhänvisas till bestämmelser i lageni aktiebolagslagendetnäratt
debankaktiebolag läsasskall hänvisningama i fråga ävenattsomom

idock kommitténs förslagbankrörelselagen sebestämmelser iavser
Överträdelse grundabankrörelselagen kan alltsåavsnitt 1.4.4.2. av

verkställandeellerför bl.a. styrelseledamotskadeståndsskyldighet
blirkap. andra meningenbankaktiebolag. Enligt § BRLdirektör i 5 1

skadeståndsskyldigstyrelseledamot eller delegatstiftare, huvudman,en
medlem eller någonoaktsamhet vållarhan uppsåtligen eller enavom

årsredovisnings-bankrörelselagen,överträdelseskadaannan genom av
stadgar.medlemsbanken eller bankenslagen, lagensparbankslagen, om

skillnaden fördenaktiebolag föreligger alltsåallmännaGentemot att
associations-de andraför banker i någonbankaktiebolag, liksom av

och andrabankrörelselagenformerna, överträdelsermedför även av
banker skadeståndsskyldighet.lagar särskilt gäller försom

bank-särskild granskare ilekmannarevisor ochrevisor,För
gällermedlemsbankSparbank ochaktiebolag respektive revisor i
mil.,för styrelseledamotgrunderersättningsskyldighet på samma som

kap. 2 första BRL.kap. första ABL §15 2 § 5 stsamtstse
Även dockbli skadeståndsskyldig.aktieägare kan Ansvaret är

bankaktiebolagstyrelseledamöter m.fl.mindre för aktieägare för Förän
skadaaktieägare skallgäller enligt kap. ABL15 3 § ersättaatt somen
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han uppsåtligen eller tillfogaroaktsamhet bolaget, aktie-av grov en
eller någonägare medverka till överträdelseattannan genom av

aktiebolagslagen, tillämplig lag årsredovisning eller bolagsord-om
ningen. Beträffande medlemsbanker gäller enligt kap.5 3 § BRL att en
medlem eller röstberättigad inte medlem skyldigär är ersättaatten som
den skada han medverka till överträdelse bank-attsom genom av
rörelselagen, årsredovisningslagen, lagen medlemsbanker ellerom
stadgarna uppsåtligen eller oaktsamhet tillfogar banken,av grov en
medlem eller någon annan.

Nial anför aktieägare i princip har tystnadsplikt beträffandeatt en
upplysningar kunder han fått styrelsen har lämnatattom som genom
dem till aktieägarna på bolagsstämman. Om upplysningarna lämnas på

går dock sekretessen i allmänhetstämman förlorad. sådant fallI kan
inte den aktieägare sprider informationen bli skadeståndsskyldigsom

väl styrelseledamötema.men
detNär gäller enskild banktjänstemans för hanatt yppaten ansvar

något kundförhållande bort förbli hemligt Nial andra isäger attsom
bankens tjänst arbetande blir i regel inte röjaattpersoner genom en
bankkunds förhållande till banken ansvariga bankkunden. De stårmot
inte i avtalsförhållande till kunden. Gentemot banken blir dock såväl de

har skadeståndsansvar andra till bankens personalegetsom som
hörande regressvis ersättningsskyldiga, banken på grundpersoner om

deras vållande måste bankkund liden skada. följerersätta Dettaav av
deras avtalsförhållande till banken och torde gälla för denäven som
efter ha lämnat banken röjer sådant sekretessbelagt förhållandeatt som

bankenhan fått kännedom han kvar inärom var
Dock gäller enligt Nial den harävenatt än ett egetannan som

skadeståndsansvar i särskilda fall kan bli direkt ansvarig gentemot
kunden för brott tystnadsplikten. Nial det exempletmot attger en

i anslutning till sin anställning i banken kund fått ettperson av en
uppdrag enligt kundens uttryckliga eller underförstådda vilja medsom
bankens medgivande skall utföras just den Nialav personen.
konstaterar det personliga grundat i uppdrags-att närmast äransvaret
avtalet har praktiskt innebörd enligttaget ansvaretmen samma som
regeln banksekretess. Eftersom den aktuella fåttom personen
uppdraget i egenskap anställd i banken blir banken ansvarigävenav

den anställde bryter tystnadsplikten.motom
I sammanhanget kan påminnas enligt allmänna skadestånds-attom

rättsliga regler arbetsgivare ansvarig för arbetstagaresär vållande, s.k.
principalansvar, vilket framgår kap.3 § skadeståndslagen1av som
emellertid kompletteras särskild regel arbetstagaresav en om

53Nial 23.s.
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har följandeskadeståndsansvar i § skadeståndslagen. Dennakap. 14
fel eller för-lydelse: För skada, arbetstagare vållar genomsom

skälsynnerligasummelse i tjänsten, endast i den månhan ansvarigär
beskaffenhet, arbetstagarensföreligger med hänsyn till handlingens

omständigheter.övrigaställning, den skadelidandes intresse och
situationer, skade-denRegeln kan bli tillämplig i flera olika t.ex. om

vända sigarbetsgivaren väljerlidande stället för vända sigi attmotatt
hararbetsgivarendirekt arbetstagaren ellerden skadevållandemot om

regressansprâk arbetstagaren.ett mot
uppskattbaraEnligt ekonomiskagällande enbart irätt termeranses

kommitténssammanhang. Enligtskador ersättningsgilla förevarandei
sekretessreglemabetydelseuppfattning det i för sigochär attstorav

skadeståndföreslåtillvaratar integritetsintresse.kundernas Att att
kränkning brott banksekretessenskulle utgå för denäven ett motsom

betydandeskulle emellertid innebäramycket väl kan innebära ett
område. Kommitténfrån vad hittills har gällt på dettaavsteg ansersom

detföreslå någon ändringinte det för närvarande finns skäl närattatt
ersättningsgilla.gäller vilka skador skall ansessom

borde strikt.skulle kunna ifråga inte DetDet sättas ansvaretom vara
innebärbanksekretessenskulle innebära varje åsidosättandeatt av som

skulle bliuppskattbar skada för bankkundekonomiskt enen
bankenersättningsgill något vållande kunde läggasoberoende av om

avsnitt 2.6.3eller styrelseledamot till last. kommittén iDet.ex. aven
förmånemellertid bevisbördan tillföreslagna ändringarna innebär att

otvetydigt läggs på banken. styrelseledamöterför den skadelidande
självständigt kunden harm.fl. har ett gentemotansvarpersoner som

dock mindre för aktieägaredäremot vanligt vållandeansvarett vars
bedömningvårdslöshet. Enligt kommitténsförutsätter grovansvar

mellan bankens och dessdetta balanserad avvägningutgör ansvaren
denDärtill kommerenskilda befattningshavares och aktieägares ansvar.

banksekretessenmisskötersjälvreglering i den bankligger att somsom
riskerar sina kunder.att tappa

59 för företagshemligheterskyddkan lagen 1990:409Det 6 §nämnas att om
i sinarbetstagareinnehåller regler förskadeståndsansvar somenom

utnyttjaroch obehörigenfått företagshemlighetanställning har del somav en
inomspecialbestämmelsereller röjer hemligheten. reglerDessa utgör som

i skade-stället för bestämmelsernalagens tillämpningsområde skall tillämpas i
företags-skydd förståndslagen se 1987/88:l55 43. Lagen omprop. s.

missbrukskadeståndsskyldighet vidhemligheter innehåller regleräven avom
affärsförbindelsesamband medtöretagshemlighet hos näringsidkare i enen

därvidföretag konsult ochmed denne, företag anlitat ett annatt.ex. ett somom
ochoch 42anförtrott vissa hemliga uppgifter, lagens § 22detta 5se a. prop. s.
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2.6.5 kreditmarknadsföretagSekretess i

Kommitténs förslag: Uppgift kreditmarknadsföretagsettom
kunder får inte röjas, såvida det inte behörigt.är

Den nuvarande regleringen förtystnadsplikt kreditmarknadsföretagav
uppbyggd på regleringenär tystnadsplikt för bankersättsamma som av

se avsnitt 2.4. övervägandenDe kommittén gjort och de skälsom som
kommittén anfört för ändra bestämmelserna banksekretessatt om
det föreslagits giltighet i dettasätt sammanhang seäger ävensom

Ävenavsnitten och2.6.2 2.6.3. fortsättningsvis skall sekretessen
kunna genombrytas kunden lämnat sitt samtycke därtill eller detom om
följer lagreglerad uppgiftsskyldighet o.d.av en

Samma intresseavvägning måste på detta område detgöras närsom
Ävengäller tillämpningen regeln banksekretess. här kommerav om

självfallet kundens integritetsintresse förgrunden.i
Vid avvägning kundens intresse systemskydds-gentemoten av

intresset det på det gäller banker lämpligtär sätt när attsamma som
söka stöd i de grundläggande rörelseregler kommittén i huvud-som
betänkandet föreslagit skall gälla för kreditmarknadsföretag, nämligen
kraven på soliditet, riskhantering och genomlysbarhet i 3 kap. 1-3
lagen fmansieringsrörelse.om

Det skall soliditetsregeln för kreditmarknadsföretag intenoteras att
lika långtgående solditetsregelnär för banker. innebär detDet attsom

beträffande kreditmarknadsföretag bör blir färre fall där det kan bli
aktuellt släppa sekretessenpå med hänvisning till den nämndaatt
regeln.

När det gäller kreditmarknadsföretagets affärsmässiga intresse attav
använda uppgifter sina kunder detta lättast. denI månvägerom
företagets och kundens intressen går isär bör sekretessregeln tillämpas
restriktivt till förmån för kunden. fårDet dock behörigtanses ax
företaget använda uppgifter kund dennes intresseatt motom en om
detta krävs för företaget skall kunna bevaka sinatt rätt gentemot
kunden, i samband medt.ex. en process. v
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Bankers utlåning kreditmarknadsföretagtill

bilaga berörsI 4 sekretessproblem bankers utlåning till kredit-rörsom
marknadsföretag imed hela eller delar företagets låne-panträtt av
stock.

Utlämnande avidentifierad kundinformation kan inte stridaav anses
behörighetsregeln. Blir aktuellt lämnadet individualiserademot att ut

upplysningar sittkunder går detta alltid kunden lämnargöraattom om
samtycke. Kommittén har i bl.a. avsnittet värdepapperisering anförtom

kravet på samtycke inte får begränsa möjligheterna genomföraatt att
förfoganden eljest inte underkastade något sådant krav. Enärsom
gäldenär får borgenärenalltid finna sig i sint.ex. pantsätteratt
fordringsrätt. kreditmarknadsföretag fordringar tillOm pantsätterett
säkerhet för lån från bank f°ar företagets gäldenärer acceptera atten
företaget lämnar sådana uppgifter dem till banken banken kanut attom
bedöma värdet möjlighetsäkerheten och har fordrings-göraattav

gällande. individualiserade förUtlämnande kunduppgifterrätterna av
sådant ändamål kan därför behörigt. det i övrigt gällerNäranses
utlämnande individualiserad kundinfonnation krävs kundens sam-av
tycke, tilldet fråga in blancokredit från bankenärt.ex. om om en
kreditmarknadsföretaget, i fråga förfogandeden mån det inte är ettom
där de civilrättsliga inte innehållerreglerna något sådant krav.

Ansvarsjiågor

I 2 kap. lagen finansieringsverksamhet för7 § l sägsst attom
kreditmarknadsföretag gäller föreskrivet ochvad aktiebolagärsom om
ekonomiska föreningar i allmänhet. innebär reglernaDet att om
skadeståndsansvar för bl.a. styrelseledamot, verkställande direktör,
revisor, aktieägare eller föreningsmedlem tredje i 15gentemot man
kap. ekonomiskarespektive kap. lagen 1987:667ABL 13 om
föreningar handlingenblir tillämpliga. skadeståndsgrundandeDen

aktiebolagslagen respektive lagen ekonomiskautgörs attav om
föreningar, ellertillämplig lag årsredovisning, bolagsordningenom

överträdelsestadgarna överträds. Någon lagfäst regel innebär attsom
ñnansieringsverksamhet skadeståndlagen sanktioneras medav om

skillnadfinns däremot inte. sekretessregeln därför tillBrott kanmot
från vad för leda till skadeståndsskyldighetgäller banker endastsom
för själva kreditmarknadsföretaget och kontraktuell grund.då

°° Bil. ff.170s.
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frågor2.6.6 Vissa konsumenträttsliga

emellertid inteSekretessreglema inte tvingande. Detta betyder attär
enligt kommiténssekretessen i alla avtalas bort. stället börlägen kan I

gällamening, med respektlös terminologi,något attansesen
semidispositiv karaktär.bestämmelserna sekretess har etom en

banken eller kreditmarknzds-innebär, redan framgått, det stårattsom
träffa särskildföretaget fritt enskilda falleti det överrns-att en .uppgifterkommelse beträffandemed kund sekretessenatt omen om

adkunden omfattning eller mindreden skall ha änstörreen annan --
bankrörelselagen eller lagengäller enligt regleringen i omsom

ñnansieringsrörelse.
allmämafår olämpligt banken sinaDet emellertid attanses genom

bartvillkor på förhand avtalagenerellt förelägger kunderna att
Skillnackdel för kunden ändra vadsekretessen eller i övrigt till som

allmänhet torde i regel intagälla i sekretesshänseende. Kunder i :n
till banken eller kreditmarknats-underlägsen ställning i förhållande

avtalsfriheten körföretaget avtalspart. förSom gränsytterstasom
sekretssgälla banken inte får träffa sådana överenskommelseratt om

skyldigheter enligt kap.banken inte kan uppfylla sina 2gör attsom -
finansieringsrörelse3 §§ eller kap. lagen seBRL 3 1-3 avsnttom

chinese2.6.3.1 walls.om
kan detta område gäller, i likhet med vadDet pâ ärnoteras att son

avtalsvillkorfallet i andra avtalsrättsliga sammanhang, att ett :om
avseendedomstolen eller helt lämnasfinner oskäligt kan jämkas utan

med stöd regleringen avtalslagen.i 36 §av
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3 Författningskommentar

Förslaget till3.1 lag ändring iom

bankrörelselagen 1987:617

1 kap.

10§BRL

Uppgift banks kunder får såvida det behörigt.inte röjas, inte ärom
det allmännas verksamhetI tillämpas i stället bestämmelserna i

sekretesslagen 1980: 100.
enligt kap.Ansvar 20 brottsbalken skall inte för den3 § följa som

bryter förbudet i första stycket. Detsamma gäller revisormot en som
bryter förbudet i kap.3 första stycket upplysningar14 § lämnamot att

banks angelägenheter.om en
kreditupplysningslagenI 5 § 1973:1173 finns bestämmelsera som

innebär vad gäller tystnadsplikt enligt första stycket inteatt som om
hindrar uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.att

Enligt kommitténs uppfattning bör tillämpningen regeln bank-av om
sekretess huvudsakligen ske med utgångspunkt mellani avvägningen
kundens integritetsintresse, det samhällsekonomiska systemskydds-
intresset och bankens affärsmässiga intresse använda kund-attav
information. Kundens integritetsintresse kommer självfallet i tör-
grunden och syftet med regeln banksekretess tillvarata dettaär attom
intresse sig det fråga kunduppgifterlämna inomär att utvare om
banken eller inom koncern eller koncem-liknande förhållande däretten
banken ingår.

Paragrafen oförändrad första stycket fåttär utom en nysom
utformning. tidigare obehörighetsregeln har tillDen ändrats en
behörighetsregel. Därigenom markeras det banken har bevis-äratt som
bördan för det behörigt lämna uppgift kund. Omäratt att ut om en
kunden kan visa uppgift har röjts och han lidit ekonomiskatt atten
skada därav bankenmåste alltså kunna visa uppgiftslämnandetatt var
behörigt för undgå skadeståndsskyldighet. iDettaatt överensstämmer

med vad enligt doktrinen gälla redan i dag sestort sett som anses
avsnitt 2.6.4.
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förhållandenFormuleringen enskildas den gällandebank itill nu
bestämmelsen med "uppgiñ kunder ihar banks överens-ersatts om
stämmelse tolkning gjorts avsnittmed den i doktrinen se 2.6.3.som

lMed kund vid bankensåväl den prövningstillfállet kund iäravses som
den det. bankentidigare har varit har förhandlat medDensom som som

inleda kundrelation det lett till något resultat och denatt utan attom en
ligger i förhandlingar med banken räknas till kund. Begreppetsom
omfattarkund den borgensman eller någonäven ärt.ex.som annanav

liknande anledning har sådan relation till banken uppgifteratt onen
honom ekonomisk eller personlig karaktär förekommer där.av liKommittén har tala uppgiftvalt i singularis för göraatt attom
tydligt behörighets-varje uppgift måste för sig vidprövasatt en
bedömning. omständigheten det behörigt bankenDen att actanses av
lämna vissa uppgifter kund medför inte det behörigtärut att attom en
lämna all information kunden finns i banken.ut somom

Enligt gällande ordning bank ha bank-genombrytarätt attanses en
sekretessen det för banken skall kunna kunderskrävs fullgöranär att
uppdrag, kunden sitt samtycke därtill, harlämnat bankennär när en
författningsreglerad uppgiftsskyldighet Finans-gentemot t.ex.
inspektionen eller Skattemyndigheten i vissa situationerandra sesamt
Nial 57. Kommitténs förslag innebär inte ändring häravnågons. vare
sig det fråga uppgifterlämna kund inom bankenär att ut omom en

ieller inom koncemliknandekoncern eller förhållande där bankenetten
ingår. Angående vad med koncern koncemlikand:ochsom avses
förhållande hänvisas till avsnitt 2.6.3.

anslutningI till dessa ändringsförslag har kommittén föreslagit vissa
riktlinjer för bedömningen uppgiftslämnande behörigt. Viiärettav om

avvägning kundens integritetsintresse systemskyddsgentemoten av
intresset det enligt kommitténs bedömning lämpligt stöd isökaär att
grundläggande soliditet,rörelsereglema riskhantering ochom genom-
lysbarhet skali kap. banken i dessa hänseenden2 1-3 §§ BRL. För att ikunna uppfylla lagens krav måste integritetsintresset vika och kund- l
information förfå spridas för vad fordrasäven utom atramen som
banken skall kunna kundens uppdrag. spridandeutföra sådantEtt ä
behörigt under förutsättning det sker på lite ingripandeså säztatt ett

möjligt för kunden. ytterligare förutsättning förSom atsom
uppgiñslämnandet endastskall behörigt gäller informationenattanses
lämnas till den befattningshavareenhet eller den behövasom
infonnationen för banken skall kunna leva till lagens krav.att upp

exempel fungera uppgifts-För på hur riktlinjerna kan det gällernär
lämnande inom avsnittbanken 2.6.3.1.se

Även i koncern- och koncemliknande sammanhang uppgifts-måste
lämnande kunna ske med hänsyn till kraven soliditet, riskhanteringpå
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kundinformationbanken haroch genomlysbarhet. Om t.ex. somenom
fårbankendotterföretag tillavtal medbegrepp ingåstår i ettettatt
förkrävsdotterföretaget dettainformation tillsinbanken lämna ut om

häromnämnda kraven. Seuppfylla debanken skall kunna närmareatt
avsnitt 2.6.3.3.

gällerdethänvisas ocksåochTill avsnitten 2.6.3.3 2.6.5 när
bl.a.nämligensituationer,särskildatillämpning i vissasekretessregelns

tillkreditgivningochvärdepapperisering,andra banker,vid förvärv av
kredit-marknadsforetag.

överträdelse sanktionerutlösabanksekretess kanregeln omav
Överträdelse sekretessregelnbanken. ärenligt kap. BRL7 gentemot av

uppskattbaraekonomisktEndastskadestånd.sanktionerad medockså
ansvarsfrågorgällerdetersättningsgilla. Närskador närmareär

fylliga 2.6.4.framställningen i avsnittrelativthänvisas till den

5 kap.

1§

full-haneller delegatstyrelseledamotstiftare, huvudman, närEn som
Sparbankoaktsamhet skadaruppsåtligen elleruppdragsittgör enav

gällerskadan. Detsammaskall näreller medlemsbank, ersättaen
överträdelsenågonmedlem ellerskadan tillfogas avannan genomen

ochkapitaltäckning1994:2004denna lag, lagen storaom
tillämplig lagvärdepappersbolag,ochkreditinstitutförexponeringar

1995:1570lagen1987:619 ellersparbankslagenårsredovisning,om
stadgar.bankensmedlemsbanker ellerom

Avsiktenmedlemsbanker.ochsparbankerendast förParagrafen gäller
undan-nedanmedskall densammai sak nämntregleringenär att vara

bestämmelsenden härmedlemsbankerochför sparbankertag genom
föreslagnadenochkap. § ABL15 loch bankaktiebolagför genom

mellanskillnadensakligaDenkap. b § BRL.bestämmelsen i 9 28
härregleras i deninteverkställande direktörbestår ibestämmelserna att

inteverkställande direktör utgöreftersom ettkommenterade paragrafen
medlemsbanker.ochsparbankersjälvständigt iorgan

kapital-tillhänvisningsåändrats påParagrafen har ävensätt att en
förts in.täckningslagen har

aktiebolagslagen.till lydelsen ispråkdräkt harParagrafens anpassats
allaochaktiebolagför allmännaenhetliglydelsen relativtDärmed blir

uppstårbedrivasbank kan Däremotassociationsformerde tre ensom
i lagenbestämmelsemotsvarandeskillnad tillviss språklig om

ända-ordningdennaKommittén finnerföreningar.ekonomiska mer
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målsenlig den nuvarandeän ordningen bestämmelserna föratt
sparbanker, medlemsbanker och ekonomiska föreningar språkligtär
likartade det därmed föreligger skillnadatt i språklig dräkt imen en
förhållande till allmänna aktiebolag och bankaktiebolag. Förslaget

också i överensstämmelse med tankarna bakom förslaget isynes vara
1998/99:l29 regler frågai preskriptionsfristerattprop. om samma om

skall gälla för de associationsformema.tre

5 kap.

2§

En revisor eller lekmarmarevisor i Sparbank eller ien en en
medlemsbank ersättningsskyldig enligt deär grunder i 1som anges
Han skall skada uppsåtligenäven ellerersätta oaktsamhetsom av
vållas hans medhjälpare.av

Om revisionsbolagregistrerat revisor,ett det detta bolag ochär är
den för huvudansvarigerevisionen ersättningsskyldiga.ärsom

Paragrafens sprâkdräkt har, skäl i kommentarennämntsav samma som
till 5 kap. 1 § BRL, till lydelsen motsvarande paragraf ianpassats av
aktiebolagslagen. Någon ändring i sak inte avsedd.är

3§

En medlem i medlemsbank eller röstberättigad inte ären en som
medlem skyldig denär skada hanersätta medverkaatt attsom genom
till överträdelse denna lag, lagen 1994:2004 kapitaltäckningav om
och för kreditinstitutexponeringar ochstora värdepappersbolag,
tillämplig lag årsredovisning, lagen 1995:1570 medlems-om om
banker eller stadgarna uppsåtligen eller oaktsamhet tillfogarav grov
medlemsbanken, medlem eller någonen annan.

föreslagnaDe ändringarna föranleds hänvisning tillattav en
kapitaltäckningslagen genomgående förs hänvisning skersamt att nu
till tillämplig lag årsredovisning. I övrigt finns inte anledning attom

paragrafens lydelse till aktiebolagslagen språkdräkt eftersomanpassa
paragrafen unik för medlemsbanker.är
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9 kap.

28a§

föreskrivs1975:1385aktiebolagslagen§§kap. 1-3Vad 15 omisom
årsredovisninglagtillämpliglagen,denöverträdelsevid omavansvar

vidbankaktiebolagbetrajfande ävengällerbolagsordningenoch
kapitaltäckning1994:2004lagenochlagöverträdelse denna omav

värdepappersbolag.ochför kreditinstitutoch exponeringarstora

Enligt 15lagstiftningen.förtydligaföreslås förochParagrafen attär ny
verk-ochstyrelseledamotstiftare,ABLmeningenandra ärkap. 1 §

villkorvissaskadeståndsskyldig enligt gentemotdirektörställande
aktiebolagslagen,överträdelsevideller någonaktieägare avannan

före-Genombolagsordningen.årsredovisning ellertillämplig lag om
överträdelsertill ävenutökasparagrafvarande att avansvaret avse

be-ABLkap. 2 §15kapitaltäckningslagen. Iochbankrörelselagen
tillhänvisarEftersom §2revisorerskategorierolikahandlas ansvar.av

skadeståndsansvarrevisorsförförutsättningardet§1 är samma
i 1kategorierför de nämnsochaktieägare somgentemot somannan

på sättrevisorsparagraf utökasbehandladehärGenom sammaansvar
Slutligendirektörs.verkställandeochstyrelseledamotsstiftares,som

hanskadaskallaktieägare ersättaABLkap. 3 §stadgas i 15 att som
aktieägaretillfogar bolaget,oaktsamhetelleruppsåtligen engrovav

aktie-överträdelsetillmedverkaeller någon att avgenomarman
bolagsordningen.ellerårsredovisninglagtillämpligbolagslagen, om

tillskeocksåÄven hänvisningdelbankaktiebolagensskall förhär
härdenskervilketkapitaltäckningslagen,ochbankrörelselagen genom

paragrafen.aktuella
bankaktiebolagfördensammaskallregleringenAvsikten är att vara

hänvisningmed undantagaktiebolag ävenför allmärma attoch enav
först-deförskallkapitaltäckningslagenoch görasbankrörelselagentill

fördensammaskallregleringenvidareAvsiktennämnda. är att vara
detmedmedlemsbanker,ochsparbankerbankaktiebolagsåväl som

författningskommen-idirektörverkställande nämnsförundantag som
till kap. § BRL.5 1taren

skalli ABLparagrafemade olikaenligtuppsåtsrekvisitenskildaDe
ersättnings-aktieägaresålundabankaktiebolag;för ärgälla t.ex.även

ABL.§kap. 3enligt 15oaktsamhetochendast vid uppsåtskyldig grov
medi ochändras atttorde kommakap. BRL9 attDispositionen av

aktie-ändraskommer närsmåningomsåABL attdispositionen av
kommitténväljerdettapåarbete. Isittavslutar väntanbolagskommittén
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föreslåatt paragrafen placerasatt på plats denmotsvarasen som av
nuvarande ordningen i ABL.

Ikraftträdandebestämmelse m.m.

Kommittén har i sitt huvudbetänkande ikraftträdandetidpunktensatt för
de däri föreslagna ändringarna i bankrörelselagen till den januaril
2001. Ikraftträdandet de föreslagna ändringarna bör lämpligenav nu
samordnas därmed. Kommittén har därför föreslagit samma
ikraftträdandedatum.

Någon anledning föreslå särskildaatt Övergångsbestämmelser
föreligger inte.
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3.2 Förslaget till lag i lagenändringom
1992: fmansieringsverksamhetO61l om

l kap.

5§

Uppgift kreditmarknadsföretags kunder får detsåvidainte rájas,om
behörigr.inte är

det allmännasI verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen 1980: 100.

Ansvar enligt brottsbalken20 kap. 3 skall följa§ inte för den som
bryter förbudet i första stycket.mot

kreditupplysningslagenI 5 § 1973:1173 finns bestämmelsera som
innebär vad gäller tystnadsplikt enligt första stycket inteatt som om
hindrar uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.att

Regleringen tystnadsplikt för kreditmarknadstöretag uppbyggd påärav
för banker. intressenSamma måstesätt varandravägas motsamma som

på detta område det gäller banksekretess. Självfallet stårnär ävensom
här integritetsintresset hos kreditmarknadstöretagets kunder i för-
grunden.

Paragrafens första stycke har allai delar innebörd förnya samma
kreditmarknadsföretag bankerför se andra-fjärde styckena isom ovan
författningskommentaren kap.till 1 10 § BRL.

kreditmarknadsföretagEtt har genombryta sekretessenrätt att när
det krävs för företaget skall kunna fullgöra kundens uppdrag,att när
kunden lämnat sitt samtycke därtill eller företaget harnär en
författningsreglerad uppgiftsskyldighet. gällerDetta såväl inom själva
kreditrnarknadsföretaget inom koncern eller koncern-ettsom en
liknande förhållande där företaget ingår. Angående vad medsom avses
koncern och koncemlikande förhållanden hänvisas till avsnitt 2.6.3.

likhetI med föreslagitsvad för banker har kommittén isom
anslutning till sitt förslag till ändring sekretessregeln föreslagit vissaav
riktlinjer för tillämpningen denna regel. Se härom sjätte-åttondeav
styckena i författningskommentaren till kap.l Soliditets-10 § BRL.
regeln i 2 kap. lagen ñnansieringsrörelsel § emellertid inte likaärom
långtgående för kreditmarknadsföretag för banker. kredit-Försom
marknadsföretagens bör därfördel färre situationer uppstå där det kan
bli aktuellt sekretessengenombryta med hänsyn till soliditetsregeln.att

detNär gäller sekretessfrågor i samband med kreditmarknads-att
företag finansierar bankersig hos hänvisas till avsnitt 2.6.5.
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regeldet lagfästavsnitt inteAv 2.6.5 framgår finns någonatt som
fmansieringsverksamhetinnebär lagenöverträdelseatt av om

förskadeståndsansvaretsanktioneras med skadestånd. innebärDet att
kontraktuell grund.kan vila påöverträdelse sekretessregeln enbartav

avtalspartkunden drabbar därför endast denAnsvaret ärgentemot som
i förhållande till kreditmarknadsföretaget.denne dvs.

Ikraftträdandebestämmelse m.m.

förikraftträdandetidpunktenKommittén har sitt huvudbetänkandei satt
tillfinansieringsverksamhetde däri föreslagna ändringarna i lagen om

börIkraftträdandet de föreslagna ändringarnaden januari1 2001. av nu
har därför föreslagitlämpligen samordnas därmed. Kommittén samma

ikraftträdandedatum.
särskilda Övergångsbestämmelseranledning föreslåNågon att

föreligger inte.
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Kommittédirektiv

Översyn vissa rörelse- och tillsynsregler påav
bankområdet m.m.

Dir. 1995:86
Beslut vid regeringssammanträde den juni6 1995.

Sammanfattning uppdragetav

kommittéEn skall utreda behovet ändringar i det regelverk styrav som
framför allt bankers och andra kreditinstituts verksamhet, ävenmen
andra institut på det finansiella området, värdepappersbolag ocht.ex.
försäkringsbolag. Kommittén skall utreda behovet ändringar iäven av
tillsynens innehåll och inriktning på detta område. Om det lämpligtär
skall kommittén föreslå ändringar regelverket.av

Kommittén skall
behovet ändrade regler för hanteringöverväga ekonomiskaav av-

risker och för intern kontroll i banker, kreditmarknadsbolag och
värdepappersbolag,

behovet ändrade regler föröverväga beslutsdelegation och be-av-
sluts fattande inom instituten, innefattande arbetet inom styrelse och
ledning,
analysera de mål bör tillsynsverksamheten, värdera hurstyrasom-
angelägna olika tillsynsuppgifter bedöma hur förriktlinjernaär samt
verksamheten skall läggas fast,

vissa frågor revisorernas roll,överväga om-
behovet ändradeöverväga regler för Finansinspektionens ingrip-av-

anden och sanktioner,
behovet särskilda regler föröverväga situationer då enskiltettav-

kreditinstitut har finansiella svårigheter, samt
analysera det nuvarande straffrättsliga verka påsystemets sätt att-
området och reformer.överväga
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Bakgrund

iDe svenska bankemas finansiella situation försvagades allvarligt sam-
band högkonjunkturenmed den långvariga bröts slutet 1980-att mot av
talet. svenska gick in i lågkonjunk-Den ekonomin osedvanligt djupen

med fallande tillgångspriser och stigande Tidigarerealräntor. över-tur
hettning prisspekulation fastighetsmarknadenmed starka inslag påav
hade ohållbara prisstegringar. Avregleringarlett till långsiktigt kre-av
ditrnarknaden kraftigledde i det rådande ekonomiska klimatet till en
utlåningsexpansion och jakt på marknadsandelar. Kreditgivningen kom

fastig-i många fall ske på alltför lösa grunder. prisbubblanNär påatt
hetsmarknaden sprack konjunkturläget allvarligt försvagaces,och
tvingades fmansbolag såförst antal och banker redovisaett attsenare

kreditförluster i syfte säkra stabiliteten i betalnings-stora att staten att
tillsig åtagande stödsåg göra temporärtsystemet tvungen att ett om

bankerna och vissa andra kreditinstitut.
finansiella kris drabbade i synnerhet bankerna i börjanDen avsom

1990-talet anledning till för kontrollöversyn statens systemger en av
dessa.av
Även försäkringsområdet har berörts den finansiella kriser. Iav

början 1990-talet försattes kreditförsäkringsbolag i konkurs.ett parav
Även förluster inomandra bolag drabbades området för kredit-storaav
försäkring.

utveckling kreditmarknadenDet decenniets på har präghtssenaste
avvecklingen kvantitativa regleringar. Kreditregleringarnaav av-av

skaffades ändradegradvis under mitten och slutet 1980-talet. Dettaav
radikalt arbetsvillkoren för bankema. Vidare hinder för utländsktogs
konkurrens bort. Från ha verkat på marknad kannärmastatt en som
beskrivas skyddad arbetar bankerna friare och kon-påsom nu en mer

Ävenkurrensutsatt bark-marknad. de regler förom som ger ramarna
verksamhet rörelsereglerna i viss förändrades undermånemas

förperiod skedde det knappast i lika hög grad villkorensamma som
Ävenverksamheten. detta förhållande bidrar till behovet översynenav

vissa regler.av
Kreditrnarknadsbolagens och värdepappersbolagens förhållanden är

intimt förknippade Regle-med villkoren för bankemas verksamhet.
ringen vaddessa institut i viktiga avseenden medöverensstämmerav

gäller för bankema. därför sambandRegelverket bör iöversom ses
med förregelverket bankerna. Motsvarande gäller i vissaöversynen av
avseenden försäkringsområdet.

Tillsynsmyndighetens Under dearbetsvillkor har också förändrats.
decenniernatvå har uppgifter förts till tillsynsmyndigheen.senaste nya

i ochDetta kombination med den snabba utvecklingen produkterav
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krav på förändringar iinstitutens ställtanvändning teknik harav ny
förändringarna,tillsynens och inriktning. nämnda i kom-utövande De

fram till slutetbination oförändrademed i det närmaste avresurser
till-följd de och grundläggande1980-talet, fick till traditionellaatt

synsverksainhetema fick mindre utrymme.
för tillsynen bankernatidigare ansvaradeBankinspektionen, som av

kreditmarknadsbolag, julislogs denoch motsvarighetema till dagens 1
till Finansinspektionen. Ettmed Försäkringsinspektionen1991 samman

förändraFinansinspektionen förarbete för närvarande inompågår att
myndigheten har genomgåttnybildadeverksamhetens inriktning. Den
omorganisation aprilflera den 1organisationsförändringar. Genom en

ef-specialiserat verksamheten för uppnåhar inspektionen1994 att en
operativfinansiell analys och förfektivare tillsyn. Speciella enheter för

insti-från tidigare ha varittillsyn Tillsynen har ändratshar skapats. att
Tonvikten har allt lagts påtutsinriktad bli funktionsinriktad.till att mer

institutens risktagande.
utveckla för tillsynförändringsarbetet har varit formerled iEtt att

kontroll. förstyrning, information och Till ledninginstitutens internaav
utfärdat allmänna råd styrning, interninstituten har inspektionen om

kontroll inom kredit- och värdepappersinstitutinformation och intern
rådenförsäkringsbolag. anslutning till arbetet med de allmännaIsamt

hemställt lagregleringhar inspektionen skrivit till regeringen och att en
fortsatta förändringsarbetetmed motsvarande inriktning Detövervägs.

finnsinom de risker i instituten, såsominspektionen inriktas på somnu
kreditrisker, marknadsrisker, motpartsrisker etc.

Finansinspektionen tilldelasför de medelInom genomsomramen
fria självden har den tämligen händersedvanliga budgetprocessen att

användas. viss Finansin-bestämma hur skall månI styrsresurserna
anvisningar reglerings-och prioriteringar ispektionens verksamhet av

brev uppdrag.och särskilda

Tidigare utredningsarbete

harbanksystemet och tillsynen fungeratOmfattande lärdomar hurom
efterföljandekrishanteringen, delsdragits, dels i arbetet med genom

utredningar olika slag.av
främst Bank-finansiella stöd till bankerna har hanteratsStatens av

1993/94:61. dettajfr skrivelse Understödsnämnden regeringens ar-
stödsökande bank-bete har omfattande undersökningar demycket av

Nordbanken ochtid har ägandevidtagits. På statens averna senare
kunskapBankstödsnämnden. VärdefullGota Bank utövats omgenom

"Erfarenheterarbetet.här aktuella frågor har erhållits under I rapporten,
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bankkrisen, till regeringen", daterad den oktober17 1994,rapportav en
Bankstödsnämnden uttryck för sin aspekterpå vissa bank-ger syn av

krisen. Rapporten behandlar främst brister i bankernas styrning, kon-
troll och informationssystem behovet förändringar i regelverketsamt av
och för tillsynen.ramarna

Regeringen tillkallade i början år 1993 kommittéav en
Bankkriskommittén, Fi 1993:02. kommitténs uppdragI ingick att
kartlägga och beskriva utvecklingen på kreditmarknaden samt att ana-
lysera orsakerna till de problem Vidareuppstått. ingick översynsom en

Översynentillsynens innehåll och inriktning i uppdraget. skulle gö-av
bakgrund analys det regelverk omgärdar banker-motras av en av som

verksamhet. Kommitténs arbete har resulterat i antalettnas rapporter,
författade kommitténs ordförande och knutna till kom-av av personer
mittén. Rapporterna har publicerats. Bankkriskommitténs arbete har
avslutats något betänkande har avlämnats.utan att

Finansinspektionen har gjort omfattande undersökningar banker-av
kreditgivning under den tid föregick krisen. dessa under-Avnas som

sökningar torde hel del slutsatser arbetsforrnema inom bankernaen om
ha dragits.

En genomgång kreditgivningen i Nordbanken, Gota Bank ochav
Första Sparbanken har gjorts för undersöka möjligheterna föraatt att
skadestånds talan ledande befattningshavare i dessa banker.mot Dessa
undersökningar, finns publicerade, har lett till skadeståndspro-attsom

inletts vissa styrelseledamöter.motcesser
betänkandetI kreditförsäkring Några aktuella problem SOU-

1992:30 redovisas analys orsakerna till Försäkringsaktiebolageten av
Njords konkurs vissa frågor Finansinspektionens tillsyn vadsamt om
gäller kreditförsäkring revisorernas uppgift.samt

Uppdraget

Skyddsintressena

Som inledningsvis den djupa bankkrisen anledning tillangetts ger en
tillsyn framföröversyn allt banker och kredit- mark-över-statensav -

nadsbolag. finnsDet omfattande kunskaper vilka skeendennu om som
lett fram till krisen i banksystemet. angelägetDet till dessaär att ta vara
erfarenheter i utredningsarbetet.

Den särskilda regleringen banker, andra kreditinstitut och värde-av
pappersbolag ställer krav på dessas verksamhetstörre änsom arman
näringsverksamhet, motiveras med det finns särskilda skyddsintres-att

på området. Ett sådant skyddsintresse stabiliteten i betalnings-är attsen
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Omfattandefråga.ihotas banksystemets solvens sättssystemet om
sig tillfinansiellasektom spridaden riskerarstörningar i restenatt av

ekonomiskadenförmedför negativa konsekvenserekonomin vilket
för-regleringen institutensyfte medutvecklingen. viktigt ärEtt attav

direkt konsument-finns därutöversådana förlopp.hindra Det ett
inlåning bety-minst har bankernasbeakta.skyddsintresse Inte storatt

ekonomi påsinmöjligheter hanteraför den enskildesdelse ettatt egen
uppfattningredovisa sinKommittén böreffektivt och säkert sätt. om

inomkommitténs övervägandengrund förskyddsintressena som en
uppdrag.för dettaramen

i för-FörsäkringsrörelsebetänkandetFörsäkringsutredningen har i
skyddsintressena påsärskildaanalyserat deändring 1991:89l SOU

frågorhar bedömadelar kommitténförsäkringsområdet. deI att som
i det be-framförtsde uppfattningarförsäkringsverksamhet börrör som

övervägandena.tänkandet till grund förligga

Rörelsereglema

dragitsde erfarenheterfrån kartläggningutgångspunktMed somaven
naturligtskyddsintressena detkommitténs påfinanskrisen och ärsynav

förkreditinstitut ochoch andrarörelsereglema för bankeröveratt se
reglerkompletterandebör behovetvärdepappersbolag. Främst omav

medIntimt förknippad dennaslagriskhantering olika övervägas.av
skrivelse tillframhållit i sinbl.a. Finansinspektionenfråga är, re-som

ochkontrollens innehållinternabehovet regler dengeringen, omav
dehand inriktas påbör i förstautformning. Kommitténs arbete nu

för det in-och ledningensoch på styrelsensnämnda frågorna ansvar
kom-efterlevnad. den delen böroch Iregelverkets utformningterna

Kommitténförsäkringsbolag.också inbegripamitténs överväganden
jävskrediter. Omreglerna s.k.också uppmärksamhet åtbör ägna om

andraden ocksåskäl för det, kankommittén det finns överatt seanser
rörelseregler.

ledning och delegeringRegler om

olikaliksomledningsfrågorstyrelse- ochefterdyningar harI krisens
särskildadefått uppmärksamhet. Enansvarsfrågor översynstor av

börbankeransvarsfördelning inomstyrning ochregler finnssom om
försäk-förmotsvarande reglersammanhanget bördetI ävengöras.

moti-detbörsamband härmedringsbolag ärI övervägasöver. omses
bank-falletfördessa avseendenha andra regler i ärverat att som nu- -
dettaallmänna aktiebolag. Iförsäkringsbolag föraktiebolag och än

värdepap-kreditrnarknadsbolagen ochsammanhang bör beaktas att
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persbolagen omfattas aktiebolagslagen och delvisdärmed andraattav
regler styrning ansvarfördelningenoch mellan bolagsorganen gällerom
för dessa bolag. Aktiebolagskommittén Ju 1990:08 har ak-översett
tiebolagslagens överlämnat delbetänkande SOU 1995:44 be-ett som
handlar dessa frågor. Aktiebolagskommitténs överväganden förslagoch

intresse för regleringen institutenär på det finansiellaäven områ-av av
det. Kommitténs överväganden dessa frågornärmare bör ske i ljusetav

de förslag i aktiebolagskommitténs betänkande.presenteratsav som

Vissa sekretessfågor

harDet uppmärksammats reglerna sekretess, såsom de tolkats,att om
har upphov till svårigheter bl.a. vid förvärv banker och vidgett kre-av
dit givning till kreditmarknadsbolag. sekretessreglemaEn översyn av
for banker och kreditmarknadsbolag kan därför aktuell.vara

Tillsynen

starktEtt samband råder mellan utformningen rörelsereglema ochav
utformningen tillsynsverksamheten. Det önskvärt kommitténär attav
med utgångspunkt från de övergripande målen för tillsynen denatt-
skall bidra till det finansiella stabilitet och effektivitet ochsystemets ett

konsumentskydd värderar hur angelägna olikagott tillsynsuppgifcer-
Kommittén bör i det sammanhanget uppmärksamma de synpunkter

förts fram i Bankstödsnämndens tidigare nämnda i Riks-som rapport,
revisionsverkets Statens tillsyn de finansiellaöver marknadernarapport
RRV 1994:15 och i Finansinspektionens skrivelse till Riksrevi-
sionsverket den 22 december 1994 med anledning dnrrapportenav
119-2958/94.

Kommitténs överväganden i dessa frågor bör bakgrundgöras mot av
analys vilka fordras för tillsynsarbete i enlig-att etten av resurser som

het med kommitténs förslag skall kunna utföras. Kommittén detbör i
sammanhanget inte bara önskvärd ambitionsnivå ocksåutanange en
uttala sig tillsynsarbetets inriktning vid oförändrad resursnivå förom en
inspektionen. detI sammanhanget bör kommittén beakta de kraväven

medlemskapet i ställer,EU såväl i form inspektionens delta-som av
gande i utvecklingen det regelverket på områdetav gemensamma som
inspektionens samarbete med utländska myndigheter.

Kommittén bör också vilkeni form riktlinjerna för inrikt-överväga
ningen på själva tillsynsarbetet skall läggas fast. Styrningen inspek-av
tionen kan ske på olika och med olika metoder. naturligtsätt Det är att
bestämmelser i lag identifierar inspektionens grundläggande uppgifter.
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Det bör dock vilken flexibilitetgrad dessa skallövervägas reglerav ge.
Vidare bör hur övriga för inspektionensriktlinjer arbete börövervägas

utformade, exempelvis i instruktionmyndighetens i dessochvara reg-
leringsbrev.

Vissa frågor revisionom

Enligt gällande regler skall Finansinspektionen enligt huvudregeln inu
banker och försäkringsbolag eller flera revisorer tillsammansutse atten
med de revisorer valts på bolagsstämman eller motsvarande delta isom
revisionen. För övriga institut står under tillsyn finns möjlighetsom en
för inspektionen revisorer. Inspektionen har i skrivelse tillatt utse en
regeringen föreslagit med förordnande revisorer i insti-att systemet av

under tillsyn reformeras. Sedan Finansdepartementet remitterattut
skrivelsen har Finansinspektionen efter ha tagit del remissyn-att av
punkterna utarbetat promemoria. den föreslåsI det inte skall före-atten
ligga någon skyldighet för Finansinspektionen tillsätta revisoreratt men

inspektionen alltjämt skall ha möjlighet till det. Vidare föreslåsatt en
den lagstadgade revisionsplikten i institut står under inspektio-att som

tillsyn på visst skall utvidgas och de bolagsstämman valdasättnens av
revisorerna skall skyldiga dels utföra de revisionsinsatserattvara som
initierats inspektionen, dels vissa iakttagelser till inspek-rapporteraav
tionen.

Inom pågår för närvarandeEU arbetet med direktiv bl.a. för-ett om
stärkt tillsyn banker, värdepappersföretag och försäkringsföretagöver
det s.k. BCCI-direktivet. Mycket talar för direktivförslaget- medatt
vederbörliga justeringar kommer inom kort detatt antas samt att-
kommer innehålla regler revisorers skyldighetatt att rapporteraom
vissa iakttagelser till tillsynsmyndigheten.

Även aktiebolagskommittén har behandlat revisorernas roll. Vidare
har regeringen nyligen föreslagit vissa regler godkända och auktori-om
serade revisorer 1994/95:152.prop.

Kommittén bör bakgrund de överväganden ak-mot görsav som av
tiebolagskommittén och i ljuset regeringens förslag dels bedömaav om
de förslag läggs fram Finansinspektionen i den nyssnämndasom av
promemorian bör medföra lagändringar, dels utarbeta de förslag- i den
mån det inte sker med anledning inspektionens framställan-av som
föranleds BCCI-direktivet i den del det revisorer.rörav
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Ingripanden och sanktioner

deingripaFinansinspektionen befogenheterhar i lag vissa motattgetts
inspek-1987:617 kanfinansiella instituten. Enligt bankrörelselagen

sammankallabanks beslut,tionen bl.a. förbjuda verkställighet enav
eller,oktrojåterkalla banksbankens styrelse och bolagsstämma samt en

heltLiknande, intedet tillräckligt, meddela varning. över-är menom
Fi-företag.gäller andra finansiellaensstämmande, regler detfinns när

fall intevissa uttalanden,nansinspektionen dessutom i rätts-ärgör som
institutledning för detillligt bindande avseddaär att varamen som

står under tillsyn.som
möjlig-för Finansinspektionensgrundläggande betydelseDet är av

förfogande harden till sittheter fullgöra tillsynsuppdragsitt attatt
i insti-missförhållandenavvägda ingripalämpligt möjligheter att mot

tillsynsmyndighetemaskartläggning reglerdeEn styrtuten. somav
länderSverige och i andrasanktioner imöjligheter till ingripanden och

analysenlandet.regler här i Ibör följas analys behoveten av nyaav av
införas.sanktioner börytterligareskall särskilt belysas frågan om

utformat påskäl talar det,Regelverket bör, inte särskilda mot varaom
Finansinspektio-står underför alla verksamhetsfomiersättsamma som

åtföljasöverväganden i dessa delar börtillsyn. Kommitténs av ennens
befo-för utövande sådanabedömning vilka krävs avav resurser som

genheter.
inspektionendetaljerade de reglerVidare bör hurövervägas som ger

kommitténingripa den bedömningen måstebör Vid natur-rätt att vara.
reglernas tillämpning blir.ligen lägga vikt vid förutsägbarhurstor

problemhar finansiellaSpeciella regler för institutsituationer när ett

regler förbehovet särskildaArbetet bör inbegripa analysäven av aven
kreditmarknadsbolag harenskild eller enskiltsituationer då bank etten

visserfordrasråkat i Enligt gällande reglerfinansiella svårigheter. en
institutetför liten skallkapitaltäckningsnivå. kapitalbasen rättaOm är

Antingen tillförstänkas.till missförhållandet. praktiken kan tvåI vägar
inledande skedetbalansomslutningen. detkapital eller minskas Inytt av

realistiskmöjlighetenvisade ingenderabankkrisen det sig dock att var
nöd-farm detför återställa vissa kapitalstyrka. Närbankers statenatt

tillförsälcradevändigt vidta åtgärder saknades regler statenatt som
stabilisera betalningssysiemet.möjligheten alltid ingripa i syfteatt att

infördes la-dessa svårigheterBland för komma till medrättaannat att
kreditinstitut.banker och andrastatligt stöd till1993:765gen om

förhållan-under vissalag innehåller reglerDenna bl.a. staten,attom
undereller ställa detden, lösa in aktiema i kreditinstituthar rätt att ett
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tvångsförvaltning. Vidare finns förbestämmelser villkoren stat-attom
ligt stöd kan för ändamålet särskilt inrättad prövnings-prövas av en
nämnd.

Det riksdagen år 1992 beslutade statliga ochåtagandet bankerattav
vissa andra kreditinstitut med statlig anknytning skall kunna infria sina
förpliktelser i tid tidpunkt för avvecklingNågonrätt är temporärt. av
åtagandet inte bestämd, vilket framgår Bestämmelsernalagen.är av om

tvångstörvaltiiingprövningsnämnd, inlösen aktier tids-och har dockav
begränsats till gälla till den december31 1995.att

Kommittén bör i sitt arbete rekon-bestämmelseröverväga om om
struktion krisdrabbade banker och kreditmarknadsbolag införasbörav

och hur de i fall börså utformas. studie motsvarandeEnpermanent av
i andra länder torde betydelsefull. Kommittén bör beaktasystem vara

banker och kreditmarknadsbolag för närvarande omfattasinteatt av
ackordslagen 1970:847 och inte heller avvaktani på ytterligare ut--
redning förslagdet till lag företagsrekonstruktionav om rege-som-
ringen remitterat till Lagrådet. Kommittén bör detöverväga ärom
lämpligt det för insättningsgaranti föreslagits jfr de-att systemge som
partementspromemorian Insätmingsgaranti, uppgiftnågonDs 1995:3
vid rekonstruktion krisdrabbad bank. Promemorians förslag inne-av en
bär insättningsgarantin träder in först ii och med bank försättsatt att en
konkurs. Dessförinnan kan medlen i insättningsgarantifonden inte itas
anspråk. finnsDet emellertid exempel medelutomlands på att som av-

i motsvarande fonder kan användas för förebygga bank-satts även att
fallissemang, dvs. för statligt kontrollerat kapitaltillskottutgöraatt ett

syftar till rekonstruera, eller bidra till rekonstruktionattsom av, en
krisdrabbad bank.

Det givetvis vikt kommittén behovet särskildaär övervägerattav av
regler för rättssäkerheten i förfarande syftar tillatt garantera ett som
rekonstruktion. minst deInte konstitutionella aspekterna betydelse-är
fulla i sammanhanget.

Vårdslös kreditgivning

Den vårdslös samband vål-i med kreditgivning och därigenomärsom
lar skada kan bli skyldig förskadan. Vissa begränsningarersättaatt
skadeståndsansvaret finns dock, bl.a. frågaregler preskription. Enom

tilldragit sig intresse efter bankkrisen förutsättningarna förärsom om
skadeståndsskyldighet för befattningshavare föränd-inom bankerna bör

Vidare har frågan kriminalisering vårdslös kreditgivningras. om av
aktualiserats.

Under har domstolar1990-talet avgjort flera mål där frågan varit om
banktjänstemän begåtthar brott i samband kreditgivning. Målenmed
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har oftast uppsåtliga Med nå-det brottet trolöshet huvudman.rört mot
undantagenstaka har det dock väckts åtalintegot mot sompersoner

ingått i banks styrelse eller verkställande ledning. hit-kanDet moten
tillsvarande erfarenheter straffrättsligaifrågasättas det nuvarandeom
regelsystemet tillräcklig förfar-i utsträckning kriminaliserar straffvärda
anden i samband med kreditgivning inom banksystemet. Motsvarande
kan gälla risk hantering, tagande positioner vid handelt.ex.annan av
med valutor eller derivatinstrument. åtgärd därvid naturligEn ärsom

inte minst med tanke den för betal-på centrala rollöverväga är,att
ningssystemet främst bankerna har, kriminalisering ävensom en av
vårdslösa förfaranden kreditgivningvid och i samband med beslut om
riskhantering, särskilt i sådana fall där vårdslösheten kan leda till så
omfattande förluster instituts solvens hotas.att ett

Kommittén bör denna bakgrund genomgång detgöramot en av nu-
varande straffrättsliga regelverket områdetpå och lämna de förslag som
den behövs. till kriminalisering skall föregåsFörslag dockanser av en

analys, olika intressen skallvarvid varandra.vägas motnoggrann
kriminalisering vårdslöshet kanEn medverka till upprätthållaattav

stabiliteten i bankväsendet och därmed i sådanbetalningssystemet. En
stabilitet inte uteslutande intresse för kreditinstituten och dessasär ett

också i hög grad för och medborgarna.ägare utan staten
kriminaliseringdetta skall sådan skulle kunnaMot vägas att mot-en

verka ambitionerna kontrollen kreditgivning och riskhante-överatt
ringen i första hand kreditinstitutenskall utövas än staten.av snarare av

betydelse i sammanhanget hur effektiv straffbestäm-Av ärstor en
melse denna karaktär skulle och fördelarna med krimi-av vara om en
nalisering i proportion till destår myndigheterna måsteresurser som
lägga jfr ff bet.ned 1994/95 :23 52 och 1994/95:JuU2.prop. s.

Kommittén skall lämna sina förslag sådanbakgrundmot enav
samlad bedömning. förslag till ytterligare kriminalisering, skallOm ges

beräkning upprätthållade kan behövas förgöras atten av resurser som
de straffbuden och förslag till hurlämnas sådananya resurser, genom
omprioritering eller på skall kunna utredningartillförassätt,annat av
detta slag.

Frågan förutsättningarna befatt-för skadeståndsskyldighet förom
ningshavare inom banker andra kreditinstitut förändras böroch skall
behandlas bakgrund överväganden iaktiebolagskommitténsmot av
näraliggande frågor.

Allmänna synpunkter

allmänEn förutgångspunkt utredningsarbetet den svenska lag-är att
stiftningen skall förenlig med det regelsystemetvara gemensamma
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in-avseendenrelevantaallai övrigt iKommittén börinom EU. även
andratillämpning ireglersochregleranalyseraochsigformera om

länder.jämförbara
frånbedrivasskallarbetet ettutgångspunkt ärEn att sam-annan

direktivbeakta devidareskallKommitténperspektiv.hällsekonomiskt
prövning1994:23konsekvenser,regionalpolitiskadir. 1992:50 omom

jämställdhetspolitiska kon-1994:124ochåtagandenoffentliga omav
särskildaochkommittéersamtligatillutfärdatssekvenser som

utredare.
1996.årutgångenföreavslutatskallUtredningsarbetet avvara

Kommitténdelbetänkanden.lämnamöjligtdetskallKommittén ärom
BCCI-direktivetikommervadbeaktasärskilt attbör omangessom

medlemsländemasinförlivande iikraftträdande ochdesstidpunkten för
regelverk.





Bilaga 2 1471999:82SOU

Kommittédirektiv

för1995:09Fi översynkommitténtillTilläggsdirektiv
bankområdetpåtillsynsreglerochrörelse-vissa m.m.av

Banklagskommittén

1999:36Dir.
maj 1999.den 20regeringssammanträdevidBeslut

Sammanfattning
omfattaskallintedetsåpåuppdrag begränsas sätt attKommitténs

värde-regelverkdetiändringar styrbehovetutredning somavav
verksamhet.försäkringsbolagsochpappersbolags

slutföraför1999decembertill den 31 atttidförlängdf°arKommittén
utredningsarbete.sitt

Bakgrund

uppgifttill överhar attkommittéBanklagskommittén seär somen
1995:86.dir.sebankområdettillsynsregler påochvissa rörelse- m.m.

detialltframförändringarbehovetutredaskallKommittén av
verksamhet,kreditinstitutsandraochbankers menregelverk styrsom

värdepappersbolagdrivsverksamhetförgällerdet aväven somsom
behovetutredaskallKommittén ävenförsäkringsbolag. avoch

detOmområde.dettainriktning påochinnehålltillsynensiändringar
regeländringar.föreslåkommitténskalllämpligtär

direktivenenligtskallKommittén
ekonomiskahanteringförreglerändradebehovet avöverväga av- ochkreditmarknadsbolagbanker,kontroll iför internrisker och

värdepappersbolag,
beslutsochbeslutsdelegationregler förändradebehovetöverväga av- ochstyrelseinomarbetetinnefattandeinstituten,fattande inom

ledning,
hurvärderatillsynsverksamheten,börde målanalysera styrasom- förriktlinjerhurbedömatillsynsuppgifter ärolika samtangelägna

fast,skall läggasverksamheten
roll,revisorernasfrågorvissaöverväga om-
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behovetöverväga ändrade regler för Finansinspektionensav-
ingripanden och sanktioner,

behovetöverväga särskilda regler för situationer då enskiltav ett-
kreditinstitut har finansiella svårigheter, samt
analysera det nuvarande straffrättsliga verka påsystemets sätt att-
området och reformer.överväga

decemberI 1995 överlämnade kommittén delbetänkandet Rapport-
eringsskyldighet för revisorer i finansiella företag SOU 1995:106 till
regeringen. betänkandetI lämnades förslag rapporteringsskyldighetom
för revisorer i finansiella företag enligt det s.k. BCCI-direktivet.

Delbetänkandet Nya ledningsregler för bankaktiebolag och för-
säkringsbolag SOU 1998:27 överlämnades i februari 1998 och inne-
höll förslag aktiebolagslagens ledningsregler,att med vissaom
undantag, skall gälla för bankaktiebolagäven och försäkringsbolag.

Kommitténs huvudbetänkande Reglering och tillsyn banker ochav
kreditmarknadsföretag SOU 1998:160 överlämnades i januari 1999.
Betänkandet handlar reglering och tillsyn betalnings-överom av
väsendet och kreditförsörjningssystemet. Till grund för förslagen ligger

förutsättningslös analys betalningsförmedlingensen och kapital-av
försörjningens roll i samhällsekonomin och de skyddsintressen som
finns på dessa områden. Kommittén har valt funktionelltett angrepps-

vilket har fordratsätt överväganden på grundläggande nivå för atten
klarlägga motiven för regleringar och lämpliga avgränsningar av
regleringama.

Begränsning uppdragetav

Kommittén har det gällernär regleringen och tillsynen bankeröverav
och kreditmarknadsföretag gjort grundlig och omfattande analys. Enen
motsvarande analys i fråga värdepappersbolagen och försäkrings-om
bolagen torde innebära omfattande utredningsarbete.ett nytt

Vad gäller regleringen värdepappersbolagen och deras verk-av
samhet den nationellaär handlingsfriheten i utsträckning begränsadstor

EG-rätten. Därtill kommer analys skyddsintressenav att och behovav
systemstabilitet för olika funktioner och institutav på värdepappers-

marknaden skett i olika lagstiftningsärenden under år. Påsenare
försäkringsområdet har det nyligen gjorts grundläggande översynen av
regelverket. Det finns därför, enligt regeringen, inte för närvarande
behov grundläggandegöraatt översyn regleringenav och till-en av

värdepappersbolagen och försäkringsbolagen.synen av
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skallbegränsas på så inteKommitténs uppdrag därför detsätt att
omfatta i det regelverkbehovet ändringaröversyn styrav somav
värdepappersbolag och försäkringsbolag.

Utredningstiden

förlängningKommittén skall enligt det beslutetsenaste avom
junimed slutbetänkande den 30utredningstiden komma ett senast

vårdslöskommittén behandla bl.a.det betänkandet1999. I attavser
kriminaliserings- och skadeståndsperspektiv,kreditgivning, både ettur

därefter frågan detsekretessfrågor. återstår utredaDet attsamt om
finansiellasituationer institut harbehövs speciella regler för när ett

problem.
detkommittén f°ar slutföradet viktigtRegeringen är attattanser

finansiella problem. Utrednings-sikte institut medarbete påtarsom
innebärförlängas med månader.tiden skall därför Detta attsex

decemberskall slutfört den 1999.kommitténs uppdrag 31senastvara

Finansdepartementet
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Skadeståndsansvar kreditgivningvid

Advokat RydbeckOtto

till Banklagskommitténpromemoria
25 april 1996
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Inledning

bakgrund erfarenheter utredningarMot mina vid tidigare avseendeav
kreditgivningen vilka offentliggjorts, ochi Nordbanken och Gota Bank,
i Sparbanken, givit mig ihar Banklagskommittén uppdrag göraatt

delsrättsutredningar och lämna synpunkter på vissa frågor rörande
skadeståndsansvar vid kreditgivning, dels banksekretess. dennaI

fråganpromemoria redovisas förstnämndaden
frågor kommer behandlas nedan relativt disparatDe ärattsom av

varför punktformjag funnit det ändamålsenligt redovisa dem inatur, att
istället för systematiskt under rubriker.separata

2för kreditgivningAnsvar

Aktiebolagskommittén har i delbetänkandet Aktiebolagets
organisation frågan skadeståndsansvar förSOU 1995:44 utrett om
styrelseledamöter aktiebolag. Kommittén föreslår inga förändringar ii
gällande det gäller förutsättningarna för ledamötemas skade-rätt när
ståndsansvar bolaget, godtar den sedan länge hävdvunnagentemot utan
och lagstadgade principen culpaansvar, dvs. förutsätter attom ansvar
oaktsamhet förelegat hos den eller de orsakat viss skada. Enligtsom
kommittén måste lagstiftningen med nödvändighet erhålla allmänten
hållen avfattning mängd denmed hänsyn till den olika situationer är
avsedd täckaatt

styrelsearbetet i aktiebolag skiljer sig givetvis åt beroende påett
bolagets storlek, ägarstruktur för styrelseledamöternaAnsvaret äretc.
därför i detsamma Bedömningenpraktiken inte heller i alla bolag. av

styrelseledamoten oaktsamt vid fullgörande sitt uppdragageratom av
får därför uttalar ifrån fall till fall. Aktiebolagskommitténavgöras

kand. Thomas Myrdal, deltog i mina tidigare bankutredningar, harJur. som
biträtt harvid utarbetandet denna Inför avgivandetrapport. rapportenav av-
diskussioner förts med chefsjurister och kreditchefer inom flera de störreav
affarsbankema.
2 Redovisningen främst sikte på område jagnedan styrelseansvar, vilkettar
främst mina tidigare utredningar erfarenheti och därför harpenetrerat mest av.

Behandlingen också främst gällerbankaktiebolag. sparbankerFöravser-
för bankaktiebolag kap. BRL, ochregler 5 banluörelselagensamma som

mina erfarenheter lör intemotiverar i och sig de ståndpunkteratt som
redovisas nedan inte skulle gälla för sparbanker.även
3 SOU 1995:44, 244.s.
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enlighet praxisdärmed det får ankomma och doktrinpå närmareattatt
räckviddbestämma culparegelns innebörd och i de olika ansvars-

situationemaä
delar Aktiebolagskommitténs uppfattning det allmännaJag att

culpaansvaret bör bestå och det princip ogörligt i lagtexti äratt att
Enligtprecisera det skett i den nuvarande lagstiñningen.änmer som

vad jag förstått det svenska ocksåöverensstämmer ansvarssystemet
med rättsordningar, vilket i sig får betraktasde flesta utländska som en

affärslivet. skall dock intefördel i det alltmer internationaliserade Det
god vägl-förnekas den allmänt hållna lagtexten inte särskiltatt ger

edning för enskilde styrelseledamoten,den ävensom att ett stort ansvar
faller bestämma innebördenpå domstolarna har närmareatt avsom
culparegeln.

Historiskt har lagstiftningen för banker, inklusive densett som avser
förför styrelseledamöter, i följt motsvarande regleringstortansvaret

aktiebolag kan emellertid sig detta nödvändigfrågaMan ärom en
ordning.

styrelsearbetet i banker förhåller sigrelevant fråga härvid hurEn är
aktiebolag. Därvid kan konstateras flertalettill styrelsearbetet i att

medföretag och endast kan jämförasbanker idag mycketär stora
aktiebolag motsvarande storlek, såsom Volvo, SKF Dettaetc.av

frågorinnebär i praktiken bankstyrelse i allmänhet inte behandlaratt en
irörande bankens dagliga verksamhet på sättutan, storasamma som

ställning till övergripande frågoraktiebolag, inriktar sig på taatt som
bankens resultatutveckling och strategiska frågor, såsom ny-
etableringar, investeringarstora etc.

skiljer sig dock styrelsearbetet i banker frånPå väsentlig punkten
gammalt harstyrelsearbetet i aktiebolag motsvarande storlek. Sedanav

dagligastyrelsen involverat sig i betydelsefull del bankensaven
kreditgivningenf detta förhållande med-verksamhet, nämligen dåBör

uttrycksföra banker för culparegelnstyrelseansvaret i inomatt ramen
på för aktiebolagordinärasätt änannat

framgåEnligt min mening inte fallet. kommerså Somär att av
fåalltför olika faktorer kanframställningen nedan det mångaär som

vidbetydelse styrelsen oaktsamtvid bedömningen ageratav om
beviljandet kredit för skall kunna påuttryckas annatatt ansvaretav en

° A.a., 245.s.
5Se 1986/87:12, 299.prop. s.
° punktenjag ställer mig tveksam till denna ordning framgår under 7Att
nedan.
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sätt än allmänt hållen culparegel därför inteDet ända-ärgenom en
målsenligt, möjligt, formulera särskild skadeståndsregelattom ens en
för styrelsens kreditgivning eller försöka inkorporera sådan denien
allmänna culparegeln.

detAtt sålunda inte görligt formulera särskildär culparegelatt en
för kreditgivning innebär dock inte Banklagskommittén bör under-att
låta behandla frågan hur pâ styrelsens föratt om man ser ansvar
kreditgivning. Med hänsyn till det oklara rättsläget och den aktualitet
dessa frågor har finns det, enligt min mening, all anledning för Bank-
lagskommittén i sitt betänkande diskutera de huvudsakliga rikt-att
linjerna för ansvaret.

3. Innan jag kommer in fråganpå hur styrelseansvaret enligt minom
mening enligt gällande skall kort något hurrättut nämnasser om
kreditgivning i bank praktiken.fungerar ien

En bank har normalt kreditprövande på fyra nivåer: kontors-organ
nivå enskild tjänsteman, kontorschef, kontorsstyrelse regionaletc.,
nivå regionchef, regionens kreditdelegation, regionstyrelse etc.,
central nivå under styrelsen central kreditdelegation, styrelsens kredit-
kommitté, styrelsens kreditutskott etc. styrelsen. Varje nivå undersamt
styrelsen har befogenhet bevilja krediter till visst belopp;att ettupp
överstiger krediten detta belopp skall den, den befmns böraom
beviljas, tillstyrkas och överlämnas till högre nivå för beslut.närmast

krediterDe hamnar styrelsens förbord beslut således dess-ärsom
förimian tillstyrkta på kontorsnivå, regionnivå och central nivå.

De kreditärenden kommer under styrelsens behandlingsom avser
generellt bankens krediter i några banker krävs kreditenstörsta att
skall miljardbelopp.avse

En bankstyrelse sammanträder normalt gång månad meden per
avbrott för sommarmånaderna, vilket brukar innebära 10 mötenca per
år. Antalet styrelsemöten överstiger vad vanligt i aktiebolag,°ärsom
och detta beror, såvitt jag förstår, till del just på styrelsen harstor att att

kreditärenden.avgöra

7 Jfr Aktiebolagskommitténs lagtexten måste allmäntattresonemang vara
hållen med hänsyn till den mängd olika situationer den avsedd täcka,är att se

vid notovan
8 Det nedanstående beskrivningen generellt hållen. I detaljer skiftarär
kredithanteringen från bank till bank.
9 Dessutom har styrelserna besluta s.k. jävskrediter enligt 2:17att om
bankrörelselagen BRL.
° På år det dock tendens styrelser i aktiebolagatt störresenare synes vara en
sammanträder allt oitare.
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grannlagaKreditgivning, framförallt till mycketföretag, är en
BRLkap.uppgift omgärdad regler såväl i lagsärskilda 2är avsom

harstyrelsenEftersominternt i bankernas kreditinstruktioner.som
finns detkreditfrågor vid styrelsemötena,andra frågor behandla änatt
behandlapraktisk möjlighet för styrelsenemellertid inte någon att

prövningkreditärendena relativt summariskt. Styrelsens äränannat
på lägreberoende den prövning gjortsdärför i praktiken helt av som

nivåer i banken.
kredit-verkligmöjlighet tilltillse styrelseledamötemaFör att att ges
centralkreditkommittéprövning har styrelsen inrättat särskilden

styrelse-hälftenkommitté normalt åtminstonenivå. bestårDenna avav
Kommittéenledamöterna skiftar dock från bank till bank.det

igångvissa banker så oftasammanträder oftare styrelsen, iän ensom
kredit-verkligi styrelsenveckan. till förhållandetI ägermotsats en

juridiska karaktärkommitténsprövning i kommittéen. Frågan omrum
klar.alldelesdock inteär

oklar dåfårför kreditgivningFrågan styrelsens4. ansesom ansvar
rättspraxis ochföremål för vägledande avgörande iden inte blivit något

litteraturen.inte behandlats särskilt iheller

förstyrelsen detEnligt min mening står4.1 ansvaretyttersta
åsyftas förkreditgivningen bank. Vad här främsti är ett ansvarsomen

kreditportföljensövergripande frågor avseende kreditgivningen, såsom
strategifrågansammansättning och den därmed sammanhängande om

för kreditgivning.
kredit-bankens högsta bäst överblickStyrelsen har överorgansom

uppgiftertill inhämtagivningen i bankens olika regioner och bör attse
kreditportföljensdärom, statistik och värderaupprätta noggrantm.m.

konjunkturnedgångsammansättning och vilka konsekvenser t.ex. en
underbedömas få. de bristernainom olika branscher kan En storaav

flertal banker lät1990-talet justslutet 1980- och början att ettvarav av
nystartadekrediter tillkreditportföljen bli alltför dominerad av

fastighets- och fmansbolag.

den internakallasockså för vad brukar4.2 Styrelsen att somansvarar
Härmedkontrollen bank.håller den kvalitet krävs i attavsesensom

" Se nedan under 5.3.
z kreditgivning,Bankstyrelses fordock Myrdal,Se ansvarnumera
Affärsjuridiska Uppsala 1995.uppsatser,
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organisationen skall uppbyggd det finnspå så snabba ochsätt attvara
tillförlitliga mellan olika nivåer,bankens inklusiverapportsystem
styrelsenivå, med uppgifter befaradeavseende bl.a. kreditförluster,
kredittagare överskridit beviljade limiter eller i betalnings-ärsom
dröjsmål den internaI kontrollen ingår viktig del intern-etc. som en
revisionens arbete bankens kreditinstruktioner. Med hänsyn tillsamt
kreditgivningens riskfyllda karaktär det särskild vikt denär attav
interna kontrollen i bank fungerar tillfredsställande.en

I samtliga de banker jag undersökt har det kunnat konstateras brister
i den interna kontrollen. Någon måttstock på hur den interna kontrollen
skall uppbyggd dock inte lätt finna. kontrollorganisationär Enattvara
kan mycket välordnad i teorin, inte i praktiken. Iallavara men
händelser ankommer det på styrelsen lyssna på deatt noggrant
varningssignaler kommer från lägre nivåer, och skyndsamt utredasom
orsaken till angivna brister och lika skyndsamt åtgärda desamma.

Styrelsen står även för kreditgivning i bankenett änansvar annan
sådan sker på styrelsenivå. styrelsensI för den internasom ansvar
kontrollen ingår nämligen styrelsen skall tillsyn huratt utöva över
kreditgivningen sker inom bankens olika regioner och kontor. Sålunda
skall styrelsen fortlöpande till den förses med uppgifterattse om
kreditutvecklingen inom regionerna och kontoren. Om någon region
uppvisar tendens till expansion skall uppgift inhämtasen om
anledningen härtill Motsvarande gäller för kontoren.osv.

4.3 Finansinspektionen har givit allmänna råd FFFS 1995:49ut om
kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag. dessa allmärmaAv
råd, visserligen inte särskilt behandlar ansvarsfördelningen inomsom
banker, kan dock sluta sig till styrelsen bl.a. bär förattman ansvar

kreditrisker i verksamheten identifierasatt-
kreditpolicy utformasatt en-

grundläggande regler för kreditgivning ochatt kredithantering-
utformas i kreditinstruktionen

instruktionerna säkerställer tillfredsställandeatt handläggningen av-
kreditärenden tillfredsställande kontroll och uppföljningsamt en av
riskerna under kreditens löptid

särskild funktion inrättas med uppgiftatt kontrollera efter-atten-
levnaden kreditpolicyn, kreditinstruktionen och övrigaav
instruktioner reglerar kreditgivning och kredithanteringsom

3 Se härom Finansinspektionens allmänna råd avseende styrning, internnumera
information och intern kontroll inom kredit- och värdepappersinstitut FFF S
1994:35.
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detmening i jaginnefattas minNämnda enligtuppgifter även ansvar
under och 4.2.4.1åligga och redovisatsstyrelsen, som ovananser

styrelsenskreditärendenVad gäller enskilda4.4 är meraansvar
min mening,emellertid, enligtsvårbestämt. Utgångspunkten måste vara

beslutatstyrelsen självför krediter därstyrelsen har störreatt ett ansvar
banken.i Ibeviljats på lägre nivåerbevilja krediten sådanaänatt som

Följdenstår direktförra fallen kan styrelsende säga ettatt ansvar.man
styrelsenkonstaterasprincip det kanhärav torde i attatt,vara om

ocksåskallbanken förlust,kredit orsakatvårdslöst beviljat ensomen
skadan.deltagit i kreditbeslutetstyrelseledamöterde ersättasom

styrelsen,föreställningenemellertid när4.5 Som är attantytts ovan
enligtkreditprövning krävskreditärende, denden behandlar görett som

Kreditprövningensinte riktig.kreditinstruktioner,och bankensBRL
står tillbegränsade tidmed denkomplexitet i kombination som

kreditprövningen iverkligadenförfogande medförstyrelsens att
styrelsen. givetunder Detundantagslöst utförs på nivåerprincip är att

styrelsensvid bedömningenomständigheter måste beaktasdessa av
kreditprövningenfel idet begåttskreditärende. Omhantering ettettav

bolagetskreditsökandedetkontorsnivå, innebärandepå t.ex. att
felaktigt, ochkommiti hänseendeekonomiska ställning något att anges

under-styrelsenfel kunnat iakttasdetta inte utan noggrarmaav
inte läggasbrist kreditprövningen rimligensökningar, kan denna i

styrelsen till last.
denantal delar.kreditprövning består EnGod ärettav

lönsamhetföretagets värde, dessföretagsekonomiska bedömningen av
historiska faktaberoende påi första handbedömningDenna ärm.m.

likviditet,företagetsbedömningaroch ekonomiska/matematiska om
bedömningkanSoliditet, räntabilitet En sägas avvara enannanm.m.

ifrågafortsatta lönsamhet Dennaföretagets framtid, dess är storm.m.
den företags-omständigheterberoendeutsträckning somsammaav

denomständigheterberör ocksåekonomiska bedömningen, sommen
denutvecklingen inomkonjunkturutvecklingen i Sverige,allmärma

konkurrens-verksamkreditsökande företagetmarknad det ärsom
Även kredit-sidordessainom den marknadensituationen avomm.m.

bedömningendelar sammanfaller, ochprövningen således i stora av
dock,bäri banken krediten,dem ankommer alla nivåerpå prövarsom

detför bedömningenenligt min mening, styrelsen störreett avansvar
för denframtid, lönsamhetkreditsökande företagets än meram.m.

bedömningen.strikta företagsekonomiska
exempel.med följande Antagsagda kan illustrerasDet attsenast

fastighets-kredit tillunder utökatstyrelsen år 1990 ettensommaren
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bolag med 200 kronor.miljoner Bolaget bildat 1988 då fram-var av
stående affårsmän, och hade sedan dess uppvisat tillväxt och lön-stor
samhet. Krediten har sedan blivit fallissemang och lett till total-ett en
förlust för banken. Vid efterföljande genomgång kreditärendeten av
konstateras lokalkontoret vid sin kreditprövning felaktigaangivitatt
uppgifter i fråga bolagets ekonomiska ställning. Dessa felaktigheterom
har sedan inte uppmärksammats på regional nivå eller central nivå, utan
styrelsen har beviljat krediten på dessa felaktiga premisser. Antag
vidare det kan beläggas det under 1990 farms tydliga indikationeratt att
på fastighetsmarknaden överhettad och framtiden föratt attvar
fastighetsbolag således oviss. Hur skall styrelsens kreditprövningvar
bedömas i detta fall

Så länge det fel vidlådit den företagsekonomiska bedömningensom
inte alldeles grundläggande, detär enligt min meningär svårt göraatt
gällande styrelsen vårdslöst litat på de framtagnaatt näragerat man
uppgiftema. Som finns det nämligen intenämnts någon möjlighetovan
för styrelsen sig från kompetenssynpunkt eller tidsskäl attvare av- -

fullödig företagsekonomiskgöra värdering kredittagaren. dettaIen av
hänseende måste styrelsen kunna förlita sig på de lägre nivåernas
prövning. det däremotNär gäller bedömningen frågan företagetsav om
framtid, till del beroende på omvärldsfaktorer, jagärstor attsom anser
styrelsens ligger iDet sakensär i fallstörre. natur att vartansvar
lokalkontoren, lever kredittagama och marknaden ochnärasom som
vill uppvisa volymer och därmed i fall initialt goda resultat,stora vart
kan ha tendens något överdrivet positivt på företagsatt etten se
framtidsmöjligheter. Härvid får styrelsen, kan överblickasom
marknaden något på avstånd och normalt förenar externmera som
kompetens från olika delar samhällslivet, viktig kontroll-utgöraav en
station. Hade det kunnat konstateras de tecken fanns tillatt som
konjunkturnedgång borde ha medfört styrelsen inte skulle haattm.m.
beviljat krediten, bör styrelsens kreditbeslut betraktas oaktsamt.som

Frågan hur kreditprövningen på lägre nivåer i banken skall inverka
på bedömningen styrelsens agerande finner sin motsvarighet i detav

antal fall, såväl i bank i vanliga aktiebolag,stora där styrelsensom
fattar beslut grundar sig på utredningar och bedömningarett som som
gjorts särskilda utskott och enskilda tjänstemän. Frågan såledesärav
allmänt skadeståndsrättslig, och bakgrund culparegelnsmot av
allmänna avfattning det inte möjligtär precisera inärmareatt ansvaret
sådana fall. Med hänsyn till vad angivits min uppfattningärsom ovan
emellertid styrelsen vid prövning enskilda kreditärenden inte iatt av
första hand har företagsekonomiskgöra prövningatt en egen av
företaget, har bedöma företagets framtida möjligheter;utan attsnarare
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detta förhållande också återspeglas i bedömningenbör av om
oaktsamhet varit för handen.

sikte bedömningen styrelsens4.6 sagda har tagit påDet ovan av
kredit.agerande fattat beslut beviljastyrelsen självnär attom en

hur lägre beslutat iFrågan då styrelsens instanserär närutansvar ser
enskilda kreditärenden.

olika kreditbeslut, delsbör skilja mellan tvåHär grupper avman
fattassådana har viss befattning med, dels sådanastyrelsen somsom

helt styrelsens inblandning.utan
Vad gäller första krediter skall först de krediterden noterasgruppen

Även praxis skiftar från bank till bankanmäls till styrelsen. ärsom om
fattats central nivådet främst fråga antal krediter påett stort som avom

emellertidstyrelsens kreditkommitté. Min erfarenhet migsäger att
behandlingkrediter överhuvudtaget inte underkastas någonanmälssom

i normalt endast räknas iegentlig mening i styrelsen, utan enupp
protokollet; kan detsärskild handling biläggs någon enstaka gångsom

igenom kreditinträffa styrelsen summariskt går någonatt som anses
härtill, och till anmäls isärskilt intressant. Med hänsyn krediteratt som

självständigt förstyrelsen beslutats delegater står ettsom ansvarav
kreditgivningenf det fel ålägga styrelseledamötema direktatt ettsynes

för dessa krediter. Enligt min mening kan det endast vidansvar uppen-
bart ställa ifelaktig hantering komma i fråga styrelsen tillatt ansvar

sigsådana fall. Skulle det visa bolag, äratt ett nystartatt.ex. vars namn
obekant för har beviljats mycket kredit, styrelsenstyrelsen, börstoren
ha plikt frågor till föredraganden, informera sig närmareatt,en genom

visa sig kredit varitkredittagaren. Skulle det sedermera sådanattom en
ställabeviljad felaktiga oaktsamt det inte orimligtpå grunder attvore

juridisk fallstyrelsen till Problemet från synvinkel i dessa äransvar.
utbetald den till styrelsen,emellertid krediten oftast anmälsnäräratt

f°ar detoch skadan således redan kan skedd. sådana situationerIatt vara
dock kreditenankomma på styrelsen tillse utvecklingenatt att av

observationskredit,övervakas den skall betraktasnogsamt som en
föroch för tillse åtgärder vidtasläget prekärt banken attattom synes

bankenssöka återbetalning krediten eller eljest för skyddaattav
fordran.

sådanaTill de krediter anmäls i styrelsen hör också normaltsom
mellanbrådskande och beviljatsansetts natursom vara av som

flerastyrelsemöten eller kreditkommitténs normalt två ellermöten, av
banken.höga styrelsensbefattningshavare i får ingå iDet anses

delegation,Om nedan underse
5 Bankernas kreditinstruktioner regelmässigt den möjligheten.ger



Bilaga160 3 SOU 1999:82

allmänna plikt övervaka bankens kreditgivning sådansörja föratt att att
kredithantering endast sker i undantagsfall.

detNär sedan kreditbeslutgäller fattade nivåer ipå lägreärsom
banken och styrelsen aldrig konfronteras med, vilka till antal ärsom
den delen krediter i bank, kan det rimligen inte komma i frågastora en

ålägga styrelsen direkt Uppstår kreditförlust till följdatt ett ansvar. en
oaktsam kreditgivning i dessa fall torde banken i första hand ha attav

vända sig de delegater fattat beslutet. innebär dock inteDettamot som
styrelsen inte bär något for dessa krediter, kanatt ansvaretansvar men

karakteriseras tillsynsansvar.snarast ettsom

Ovan har i olika sammanhang talats de lägre ochom organens
enskilda tjänstemäns möjligheter fatta kreditbeslut bank.i Dennaatt en
möjlighet grundas delegationpå enligt bankaktiebolagslagen7:6
BAL.

5.1 bankstyrelsesEn delegera uppgifter ankommerrätt att som annars
på styrelsen har sin historiska bakgrund i all beslutanderätt i bankeratt
med hänsyn till verksamhetens riskfyllda karaktär tillkommaansågs
styrelsen, och undantag härifrån endast kunde ske särskildatt genom
delegering. Aktiebolagslagen saknar emellertid motsvarande ordning.

frågaEn bör ställas delegationssystemet med tiden förloratärsom om
sitt berättigande och bör avskaffas.

Det talar jag det, det delvisär,mot systemet ärattsom som ser en
reminiscens från tid med mindre banker och därmed mindreen svunnen
kreditärenden, och kan ifrågasätta uppfattningenatt attman numera om
all beslutanderätt i banken utgår från styrelsen verkligen bör
upprätthållas. ordningEn motsvarande den åstadkomssom genom
delegationssystemet skulle vidare måhända kunna uppnås attgenom
styrelsen fastställer arbetsordningar för olika organ/-tjänstemän.

Delegationssystemet har emellertid sin avgjort betydelse vidstörsta
kreditgivningen, vilken kärnan i banks rörelse, och,utgör en som

riskfylld och komplicerad verksamhet. denna verk-nämnts, Förär en
samhet bör gälla särskilt De befattar sig med sådanett ansvar. som
verksamhet bör också medvetna det dem.åvilargöras om ansvar som
Detta uppnås enligt min mening delegationssystemet, på så sättgenom

den delegerade erhåller i lagen särskilt reglerad befattning vartillatt en

6 minaI utredningar har jag kunnat konstatera det legio de krediterattvar som
skulle hanteras på central nivå behandlades brådskande ärenden i vissasom
fall procent.70 helt oacceptabeltDetta och styrelserna borde,uppemot är
enligt min mening, ha ingripit for åstadkomma förändring.att en
7 Se Myrdal, 77.a.a., s.
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uppfattatVidare har inteskadeståndsansvar. jagsärskilt annatknyts ett
ochbankvärldenimplementerat idjuptdelegationssystemet ärän att

praktiken.ifungerat väläven

iarbetstagareockså vilkadelegatbefattningen5.2 Genom avgränsas
enligtför kreditgivning m.m.skadeståndsansvarbanken står ettsom

banken.BRL gentemot
mellanavtalatsintedelegater gäller,andra arbetstagareFör än om

arbetstagarestadgarskadeståndslagen,regeln i 4:1 attparterna, ensom
försummelser iorsakad fel ellerskadaför är genomansvarar som

skäl.synnerligaföreliggerdettjänsten endast om
dubblaarbetstagare såledesfinnssamtidigtdelegaterFör ärsom

special-råda någon tvekandock intekanregelsystem. Det attom
åtgärder,vidtararbetstagarenskall tillämpasibestämmelsen BRL när

delegat."egenskapi sinkreditgivning,avseendet.ex. av
delegater förutsätter,inte nämnts,arbetstagare ärMot somsom

intearbetstagare,föreligger. Omsynnerliga skäl äratt somenansvar
kredit-bidra till oaktsamemellertid skullebefogenhetdelegat, utan

ellertrolöshet huvudmaninte sällantorde dettagivning utgöra mot
skadeståndsskyldighet grund brottpåvarförbrottnågot annat upp-av

regler.står enligt allmänna

delegations-emellertidhänseende vållaroväsentligt,inte alls5.3 I ett,
dock praktisk. Frågansynvinkeljuridisk ärproblemsystemet omur

frånutskottkreditkommittéemacentralabetrakta deskall somman
bedömningenvidfår betydelsedelegationer.eller Dettastyrelsen som

iskall gälla för ledamöternaeller delegatansvarstyrelse-av om
preskriptions-främst ifrågakonsekvenservilket fårkommittéema, om

tider nedan under 9.se

Även 1980-bankerna under slutetkontrollen ii den internadet brast avom
uppfattningdock inte min1990-talet, det atttalet och början ärav

förluster. Snararetill bankernassådant bidrog ärdelegationssystemet storasom
kreditgivningenblivithadeförlusternadet sarmolikt ännu störreatt om
liknande.arbetsordningar ellerformuleradestriktreglerats mindregenom

utomobligatoriska9 tillämpningsområde ihuvudsakligaregel har sittDenna
Hellner,avtalstörhållanden,tillämplig iförhållanden, t.ex.även seansesmen

uppl. 60.Skadeståndsrätt, 4 1985, s.
2 samtliga delegaterflertaletVilket det är.stora av

före2 specialregel gårregelnframgår, inte påDetta attsätt,annat enenavom
enligtdelegatansvaretpraktisk betydelsekan fåallmän regel. Detta attgenom
enligtunder 9, medanår se nedanredan etterpreskriberas ansvaretBRL ett

gränsdragningenregler.enligt allmänna Ompreskriberasskadeståndslagen
259.Westerlind, Banklagen, 1958,arbetstagare/delegat, närmare s.se
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De centrala kreditkommittéer styrelserna tillsätter beslutaför attsom
krediter består antal styrelseledamöter. fleraIett banker ingår såom av

många styrelseledamöter i kommittén kommittén vid sittatt
sammanträde i princip beslutsför styrelse.är Vidare detsom synes vara
praxis verksamheten regleras i styrelsens arbetsordning.att

Av uppgifter jag inhämtat framgår också flera bankeratt synes
uppfatta kommittéernas kompetens utflöde arbets-ettsom av en
fördelning inom styrelsen, och de styrelseledamöter deltar iatt som
kommittéernas arbete följaktligen detta i egenskapgör styrelse-av
ledamöter och inte delegater. Eftersom delegationssystemet fram-är

för möjliggöra undantag fråntaget regeln allatt beslutanderätt iatt en
bank tillkommer styrelsen, och underkastat särskildär reglering i 7:6
BAL, bl.a. föreskrifter delegaters befogenheteratt skall fastställasom
årligen i instruktion, kan det emellertid ifrågasättas det över-en om
huvudtaget finns någon möjlighet fördela arbetet på detta inomatt sätt

bankstyrelse.en
En bankstyrelse torde visserligen ha möjlighet att ge

bemyndiganden ad hoc till eller flera ledamöterna, t.ex. atten av
förhandla fram VD:s anställningsförmåner, detta skall behövautan att
uppfattas formenlig delegation skall manifesteras isom en som en
instruktion. I sådant fall står dock styrelsenett för deett eget ansvar
instruktioner den den bemyndigade alternativt underlåtenhetenger att

instruktioner; vidare torde den bemyndigade ha redovisage att
vidtagna åtgärder för styrelsen, därigenom ikläder sig ett egetsom

för dessa åtgärder ehuru det ofta kan svårt ställa andraansvar attvara
den bemyndigadeän till eftersom skadan redan kan skeddansvar, vara

bindande avtal träffat åtgärdenär anmäls tillnär styrelsen." Tanken
bakom delegationssystemet kan inte förhindra dylik arbets-attvara en
fördelning inom styrelsen; sådan ordning skulle väsentligen försvåraen
styrelsens arbete.

Löpande bemyndiganden för delar styrelsen och allra helstav -
avseende kreditgivning, den verksamhet föranlett allattsom var som
beslutanderätt skulle ligga hos styrelsen och undantag därifrånatt
skulle tillåtas endast formenlig delegation företogs tordenär dock,-
enligt min mening, betrakta delegation i BAL:s mening.attvara som
Följden detta blir kreditkommittéer bestårävenattav resonemang som

styrelseledamöter skall betraktas delegation. Omav som en
kommittéema däremot skulle betraktas utflöde arbets-ettsom av
fördelning inom styrelsen blir konsekvenserna märkliga. Kommittéerna
består, ofta andranämnts, befattningshavareäven i banken änsom av

22Jfr krediter anmäls till styrelsen,resonemanget under 4.6.om som ovan
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delegaterfbetraktasfallstyrelseledamötema. skulle i såDessa som
olikakommittéema stårledamöterna ivilket innebär de olikaatt ansvar

övrigastyrelseansvar,beslut; styrelseledamötemaför kommittéemas ett
lyckad.ordning inte Dessutomdelegatansvar.ledamöter Denna ärett

ofta dedeterfarenheten migden förfelad, eftersom ärsäger attsynes
förfarna istyrelseledamöterledamöter inte är mestär somsom

tillde knytsmotivet tilloftastkreditgivning detta är att
kommittéema.

. ingår istyrelseledamötemaerfarit hälftenbank har jagI någon att av
ochbefattningshavare i bankenandrakreditkommittén och inga att

idelta kommitténshälften möjlighetden andraäven att samman-ges
viddeltarstyrelseledamötematräden. fler hälftenOm än samman-av

Även dessastyrelse.beslutsförträdet kommittén såledesär omsom
styrelse-betraktasintesammanträden i vissa avseenden synes som

m.m.förda protokollnummerföljd påi vad kallelser,möten avser
vilketdem styrelsemöten,orimligt betraktadet därför inte att somvore

för åtgärder vidtagnaaktualiserasföljd styrelseansvarskulle få till att
sådanakarakteriseringenFrågankommitténs ledamöter. avomav

betraktaskommittéer får dock öppen.som

bedömer detangivit jag inteunder har jag6. Ovan 2 att som
kreditgivning,särskilt culpaansvar förändamålsenligt införa utanatt ett

framdeles.vägledandebörden allmänna culparegeln ävenatt vara
föreslagitbetänkandeemellertid i sittAktiebolagskommittén har en

därigenomuppgifter, förstyrelsensändring beskrivningen attav av
skadeståndsansvarutkrävaskapa bättre förutsättningar för att av

skall införasdetstyrelsen. bör detPå motsvarande övervägassätt om
kredit-förstyrelsensbanklagstiftningenbestämmelse i ansvaromen
kunnaskulle denanförtsgivningen. bakgrund detMot ovansomav

lyda följer:som

banken. Styrelsenkredit ivningen ibär förStyrelsen ansvaret
organiserad ochtil edsställandeverksamhetenskall tillse äratt

kontroll.under god internstår en
BALenligt nuvarande 7:6Styrelsen får delegationgenom

bevilja kredit.uppdra åt delegat att

principengrundläggandebestämmelse slås densådanGenom atten
Vidarefast.för kreditgivningenstyrelsen bär det yttersta ansvaret anges
nämligenför styrelsen,obligatoriska uppgifternade viktigaste att

23 näppeligen kanstyrelseledamöter, vilketAlternativet adjungeradeär vara
avsikten. v
u och ff.SOU 1995:44, 41 158s.
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tillse kreditgivningen tillfredsställande ochorganiserad står underäratt
god intern kontroll. andraI stycket stadgas sedan styrelsen kanatten

delegera bevilja kredit till delegat, vilket följerdeträtten att attav
styrelsen själv för kreditgivning, endast bär ettansvarar egen men
tillsynsansvar i fråga delegaters kreditgivning.om

Under denna7. punkt skall jag hur jag frågannågot pånämna om ser
hur kreditgivningen i bank bör organiseras.en

På lokal och regional nivå bör kreditgivningen organiserad påvara
sker i bankerna, dvs. varje nivå har beslutanderättsätt som nu egen

inom givna beloppsramar, och självständiga krediterprövningargör av
överstigande detta belopp.

ifrågasätterJag emellertid det på central nivå verkligen ärom
ändamålsenligt styrelsen överhuvudtaget beslutar beviljandetatt om av
krediter. Kreditprövning kräver professionell skicklighet och tar
mycket tid i anspråk. därförDet inte möjligt för bankstyrelseär atten
vid styrelsesammanträde sällan pågår dag fattahalvett änsom mer en
beslut i det hundratal kreditärenden det kan fråga Härvid börvara om.
också beaktas det med hänsyn till bankers breda kundbas finnsatt ett
behov till styrelserna knyta ledamöter från olika delarattav av
näringslivet. professionalismKravet på det gäller kreditgivningnär är
inte alltid förenligt behov.med detta

Styrelsen bör i stället sig huvudsakligen åt de övergripandeägna
frågorna rörande bankens rörelse. Däri ingår frågorgivetvis många
avseende kreditgivning se under och Själva besluts-4.1 4.2.ovan
fattandet i enskilda kreditärenden bör dock styrelsen delegera till en
central kreditkommitté bestående ledamöter med professionellav
kompetens i fråga kreditgivning. Däri kan också ingå delarom av
styrelsen, jag uppfattar inte det nödvändighet. Attmen som en
kreditema efter beslut kreditkommittén skall anmälas till styrelsenav
tycker jag dock god ordning. denna hållsGenom anmälanär en
styrelsen löpande informerad bankens kredittagare samtidigtstörstaom

25 bortserJag här från de s.k. jävskreditema 2:l7 BRL, jagäven om
beträffande dessa inte heller någon verklig anledning till prövning iser
styrelsen.
26 praktiskt problemEtt jag erfarit det i bankstyrelsema kanär attsom
uppkomma vad skulle kunna kalla delikatessjäv. antalEttman av
styrelseledamötema i bank oña rekryterade frånär, nämnts,en som
näringslivet, där de innehar andra betydande befattningar. de deltar iOm
bankens kreditprövning kan de därigenom således möjlighet till insyn iges
sådana ekonomiska förhållanden, skulle omfattas banksekretess,som annars av
rörande konkurrenter till företag där styrelseledamoten normalt tjänstgör eller

styrelseledamot.är
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bedömningsinviderhållna informationendenden kan utnyttja avsom
kreditfrågoma.de allmänna

kreditgivningenorganiseramöjligheterlagligaredanfinnsDet attnu
skisserats. framgåtthär Som ärnivå på detpå central sätt ovansom

kredit-centralförekommerbankerna detpraxis inomdet också att en
frånhurtveksamtdet,kommitté, nämnts,även mansynessomom

kommittén.skall betraktasynpunktjuridisk

utkrävamöjlighetenbedömningenVid att enavansvarav
fråganuppstårkreditgivningför oaktsamdelegatstyrelseledamot eller
kredit-sinioaktsarntvederbörandekan visabanken ageratattom

oakt-denskadavisa vilkenbanken kanfråganhantering, ävensom om
skadeståndsrättsligaallmänttill. frågorlett Dessahanteringen ärsamma

hämedan.ordnågramedde skall berörasprocessrättsliga,och men

förut-bevisbördan, kanfrågangäller attVad noteras8.1 om
BRLfrämst 2:13i lag,krediter reglerasbeviljaförsättningarna att

enligt 7:6årligenfastställerbankenkreditinstruktioneri deoch även
BAL.

lagregeloaktsamhetåsiktallmän närDet attär enpresumerasen
kreditgivning inteöverträtts. visabankenKaninstruktionereller att en

kreditinstruktionereller bankensmed 2:13 BRLi enlighetskett
eller delegatenstyrelseledamotennonnalt påsåledes attankommer det

varit oaktsam.intevisa hanteringenatt
kreditgivning,frågorövergripandegäller sådanadetNär somom

kan detkontrollsammansättning, internkreditportfoljens varam.m.
tordedetallrahelstoaktsamhet,påvisaytterligt svårt att varasom

hänseenden. Detstandard i dessagodvadvanskligt bedöma äratt som
styrelse-åläggarimligtdet intedock ifrågasättaskan attvoreom

samtligai27 beslutanderättendelegerastyrelsen kanframgårAv 7:7 BAL att
övrigteller ibeskaffenhetprincipiell störresådanaärenden är avutom avsom

interäknasärendenTill sådanaBRL.jävskrediter enligt 2:17s.k.vikt samt
kreditgivning.
23 underSe 5.3.ovan

pålåntagaren29 beviljas endastKredit fårlyder:första styckeParagrafens om
krävslåneförbindelsen. Dessutomfullgöragrunder kan förväntasgoda

Bankenborgen.i formegendom ellereller lössäkerhet i fastbetryggande av
detellerobehövligden kansäkerhetavstå från sådanfår dock omansesom

säkerhet."avstå frånskälsärskildaföreligger attannars
3° 1995:44, 242.uttalande, SOUAktiebolagskommitténsSe t.ex. s.

allmänna31 Finansinspektionensöverträdelsemening bordeEnligt min även av
sevärdepappersbolagochkreditinstitutkreditrisker iråd 1995:49FFFS om

oaktsamhet.under 4.3 presumeraovan
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ledamöterna visst mått exculpationsansvarett i dessa hänseendenav om
kreditgivningen orsakat banken så skador fallet understora som var
slutet 1980-talet och början 1990-talet.av av

Även8.2 skadeberäkningen problem,är styrelse-ett ellernär
delegatansvar skall gällande.göras När det gäller skador till följd av
brister i kreditportföljens sammansättning och i den interna kontrollen,

det i principär ogörligt för banken fullgodatt presentera en
skadeberäkning, det måste överlåtas på domstolarnautan sköns-att
mässigt uppskatta skadans storlek vilket 35:5 RB möjlighet till.ger
Även vid enskilda kreditbeslut kan det uppstå problem med skade-
beräkningen. Sålunda kan fråga uppstå hur skada specifiktstor ett
kreditbeslut orsakat en kreditförlust kan bli följden antalett stortav
kreditbeslut, vilka vissa oaktsamma och andraär inte. Vidare harav
banker möjlighet, inte sällan utnyttjas, enligt lag förvärvaen attsom

egendom för skyddapantsatt sin fordran och minskaatt sin skada,
vilket medför den slutliga skadan inteatt går bestämma innanatt panten
realiseras. Med hänsyn till svårigheten exakt skadans storlekatt ange
måste domstolarna rimligen i sådana falläven låta sig nöja med en
mindre preciserad skadeberäkning normalt.än

9. Enligt 5:8 BRL preskriberas bankens föra talanrätt att mot
styrelseledamot år efter utgången det räkenskapsårtre då det beslutav
eller den åtgärd ligger till grund för talan fattades eller vidtogs. Försom
delegat preskriptionstidenär år, varvid tiden börjarett räknas när
årsredovisningen och revisionsberättelsen för det räkenskapsår
varunder den ansvarsgrundande åtgärden vidtogs framlades på

Preskriptionstidenstämman. således två âr längreär för styrelse-
ledamöter; å andra sidan börjar preskriptionstiden löpa försenare
delegater eftersom årsredovisningen och revisionsberättelsen normalt
framläggs först antal månader efter räkenskapsåretsett utgång.

Aktiebolagskommittén har i sitt betänkande föreslagit att
preskriptionstiden för styrelseledamöter i aktiebolag förlängs till fem

32Detta innehållet i rättsvetenskapligt utlåtande jagett erhöll från professorvar
Håkan Nial under 1994. Nial uttryckte saken sålunda: "Det i allmänhet inteär

lämplig uppgift för rättsvetenskapligt utlåtandeetten ochatt narange om
oaktsamhet föreligger. frekvensenMen och omfattningen ...banlensav
kreditförluster tyder på det inte frågaatt ellerär mindre ursäktligaom mer
olycksfall i arbetet. Det därför rimligt ålägga styrelseledamötemzattsynes att
visa oaktsamhet inte förekommit.att
33 Om realiseras enbart förpanten bankens skall kunna bestämmaatt lñein
skada, kan styrelsen eller delegaten å andra sidan gällande barkengöra att
brustit i sin skyldighet begränsa skadan.att
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samband medigjortserfarenheterbakgrundår, detta bl.a. mot somav
storbankernågraikreditgivningvårdslösutredningen ifrågasattav

1990-taletoch början1980-taletunder slutet avav
docklängd måstepreskriptionstidensdet gäller fråganNär om

befriadetid blirimligiberättigade intressestyrelseledamötemas attav
styrelsenEftersombeaktas.skadeståndsansvareventuelltfrån

verksamhetriskfylldochkompliceradsig i sådaninvolverar somen
fem år kunnapreskriptionstidså långskulle ocksåkreditgivning somen

tillledamöterkompetentarekryteringenvidmedföra problem av
Även kredit-oaktsaminnandet tidstyrelseledamöter. det kan taom

skall bära ärutreda ansvaret,uppdagas,givning attävensom vem som
förlängningtilltveksamsagdabakgrund detjag avmot ennyssav

styrelseledamötema.förpreskriptionstiden -
emellertidbördelegatertalanväckaPreskriptionstiden för motatt

harkreditkommittéercentralabankensförlängas. Eftersom ensom
mittkrediter, enligtbankens sättgäller attuppgift detviktig störrenär

förlängaanledningdet alldelegationer, finnsnormalt attsaken, utgörse
vidnoggrannhetvikteninskärpapreskriptionstiden till år. För atttre av

låta dennarimligtocksånivåer detpå lägrekreditprövning attäräven
i banken.nivåerpå lägreför delegaterpreskriptionstid gälla

förpreskriptionstidentillanledninginte någonkanJag attse
olikabörjar löpa vidoch delegaterstyrelseledamöter

börför delegaterregleringenuppfattningentidpunkter, attärutan av
styrelseledamöter.förutformningfå somsamma

väcka talanbanken frånhindrakanansvarsfrihetbeslut att9.2 Ett om
intedettalandock intehindrarbeslutstyrelsen. sådantEttmot omen

fullständigaochriktigahänseendenväsentligaitill lämnatsstämman
talangrund förtillliggeråtgärdeller denbeslutuppgifter det somom

förföredrasnormalt intekreditfrâgorEftersom525 4 BRL.st.
minenligtregelinnebär dennadetaljer,fall inte ii varjestämman,

talanväckamöjlighetfinnsundantagslöstnästintillmening, det attatt
kreditgivning.vårdslöspå grundstyrelsenmot av

34 1995:44, 259.SOU s.
enligt minbank,i35 styrelsearvodenastorlekenkan också inflikasHär att enav

sig.ikläderledamöternaparitet med detmening, inte står i ansvar som
"...238:uppl. 1995,35 Aktiebolagsrätt, 17uttalande iRodhesSe t.ex. s.

fullständigtochriktigthänseendenväsentligavarit imåste habolagsstämman
åtgärd,felaktigaeller denfelaktiga beslutdetinformerad angående just som

frånavståskall kunnabolagetskadeståndsskyldighet,kunna grundaskulle om
detta.mistepassivitetskadeståndsanspråk ellersitt omgenom

ansvarsfrihet ibeviljabeslutmedför,bestämmelse attDenna att ett. betydelse.juridiskhelstnågonblottallmänhet är utangest somen
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Inledning

Mot bakgrund mina erfarenheter vid tidigare utredningar avseendeav
kreditgivningen i Nordbanken och Gota Bank, vilka offentliggjorts, och
i Sparbanken, har Banklagskommittén givit mig i uppdrag göraatt
rättsutredningar och lämna synpunkter på vissa frågor rörande dels
skadeståndsansvar vid kreditgivning, dels banksekretess. först-Det
nämnda har redovisats iämnet promemoria daterad den april29en
1996. dennaI promemoria behandlas den sistnämnda frågan

Några frågor banksekretessom

Huvudregeln banksekretess återfinns i kap.1 10 § bankrörelse-om
lagen BRL, vari stadgas: "Enskildas förhållanden till bank får inte
obehörigen röjas".

huvudsakligaDet motivet för banksekretess ban-är omsorgen om
kens kunder. bankkundEn skall förvissas hans personliga ellerattom
ekonomiska förhållanden inte för obehöriga. Statens intresseyppas av

erhålla uppgifter har dock i vissa fallatt banksekretessen spel.satt ur
Således bank skyldig lämnaär vissa uppgifter till Skattemyndig-atten
hetema, biträda vid brottsutredningar efter det förundersökning in-att
letts m.m.

Vad gäller banksekretessens innebörd, kannärmare generellt hänvi-
till Håkan Nials och Per-Ola Janssons bok "Banksekretessen"sas

1987, standardverk. inomär områdetett De ståndpunktersom som
framförs däri väl genomtänkta och delasär mig i allt väsentligt.av

Mina erfarenheter mig också banksekretessensäger fungeraratt re-
lativt väl i praktiken Enligt min mening finns det därför ingen anled-
ning ändra den nuvarande bestämmelsenatt i lagtextenatt t.ex.genom
räkna de olika typsituationer omfattas sekretess; med hän-upp som av

till mångfalden tänkbara situationer skulle detta på svårighe-syn stöta

1 Advokaten Thomas Myrdal, deltog i mina tidigare bankutredningar, harsom
biträtt vid utarbetandet denna Under arbetet med harrapport.av rapporten-
diskussioner förts med chefsjurister och kreditchefer inom flera affärsbanker.
2 En god sammanfattning rättsläget återfinns i Bökmark m.f1., Bankboken,av
1994, se25 1986/87:12 f..även 211s. prop. s.
3 Det kan emellertid tyckas det väl enkelt för banker/fmansbolagäratt att, utan

motivering,närmare åberopa sekretess grund för lämnavägraatt utsom
uppgifter. harJag på flera fall där bankers/fmansbolagsstött bedömningar kunnat
ifrågasättas. Det antydda problemet dock attitydproblem,är snarast ettnu som
inte löses ändring själva sekretessbestämmelsen.genom en av
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tolkningsproblem. Lag-ochtill gränsdragnings-och dessutom ledater,
kanklar och jagalldelesordalydelse dock intenuvarande ärtextens

lydelse:följandedärför föreslå
kunders7bankensobehörigen° uppgifterröjabanks f°ar inteEn om

till banken.förhållanden

jagsekretessproblemsärskildanågraNedan skall jag2. ta somupp
utredningar.vid minapåstött

vid för-tolkasskallbanksekretesshur regelnproblem2.1 Ett är om
finanskrisenunderaktualiseradesbank, någotvärv somav en

sällantillfälle intenormaltköparenfårföretagsförvärv att,Vid stora
granskninggenomförakonsulter,biståndmed externa noggrarmenav

köpeobjektetdiligence. Närdue ärkalladoftaköpeobjektet enav
undersöka.viktigastebland detlånestockbankens attbank är

säljarendockbank skulleförsäljningförhandlingarVid av enom
invändafrågan kunnaråderledningbankens övereller somsnarare

kanundersökning.sådan Dettaförhinderläggerbanksekretessenatt en
utlovade kvali-inte har denlånestockenkonsekvenserallvarligafå om

ellerställtsgarantierinfria demäktarinteoch säljaren ga-teten som
kvalitet. harDetlånestockensomfattarinteöverhuvudtagetrantiema

PK-bankenförhindradebanksekretessengällandeexempelvis gjorts att

kanlyckad dåordalydelse inte4 nuvarande"enskildas" i lagtextens ärOrdet man
intevilketskyddas sekretessen, ärfysiskaendastförledas tro attatt avpersoner

det endastordalydelsennuvarande ärdendet inteframgår attfallet. Vidare av
iaktta sekretess.skyldighetharkimdenoch intebanken attsom

bankensi5 för ledamöternahuvudsakligenSekretessplikten gäller organ
fått kän-anställda i tjänstende bankensetc.kreditkommittéstyrelse, samt som
ledamö-efter detoch dettakunderförhållandet till bankens även attnedom om

ellerrevisorerbankensomfattas intebanken. Däremottema/de anställda länmat
Enligt min19Nial/Jansson,sekretessplikten. Seenskilda aktieägare s.a.a.,av

omfattasderäknai lagtextenanledningfinns det intemening att avsomupp
förarbetena.återfinnas ibörhäromsekretessplikten, ett resonemangmen

vadutifrånobjektivt,tolkas° "obehörigen"bör begreppetmin meningEnligt
endasttolkningbankkunder i Enskydd förrimligtkan ett gemen.varasom

med-skullei principdå dettaändamålsenlig,intesynvinkelutifrån kundens är
sådanenskilt fall. Omi varjemåstesamtyckeföra kimdens enatt

Lagförarbetenauttryckas i lagtexten.hade detta kunnattilltänktordning varit
besked i frågan.ingetemellertidger

sekretes-åtnjuter7 och företagenskilda"kund"det i egenskapAtt är personerav
26.Nial/Jansson,skydd framhålls a.a., s.av

ellerhela,förvärv8 gälla vidallmänhettorde iNedanstående även avresonemang
lånestock.banksdelar av, en
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genomföra dueatt normal diligence gamla Nordbanken inför PK-en av
bankens förvärv

Enligt min uppfattning skall spekulants genomgång låne-en av en
stock vid köp bank inte stå i strid med banksekretessen. iRegelnav en
l kap. 10 § BRL innehåller nämligen obehörighetsrekvisit, och detett
bör inte obehörigt låta spekulanter del uppgifteratt ban-tavara av om
kens kunder i samband med förvärvsförhandlingar. Denna uppfattning
delas de flesta befattningshavare inom bankerna jag varit i kontaktav
med. Det f°ar dock förutsättas utlämnandet uppgifter endastatt skerav
till seriösa spekulanter, och det sker under mycket ordnade former.att

Vid förvärv banker före bankkrisen har, enligt vad jag erfarit,av
för köpeobjektets lânestock inte varit särskilt med påföljdoron stor, att

någon egentlig granskning stocken sarmolikt inte skett. Fråganav om
banksekretess har då inte ställts på sin Vid de förvärvspets. ägtsom

under bankkrisen har dock spekulantema naturliga skäl varitrum av
angelägna utvärdera lånestocken.attmera

Vid försäljningen Gota Bank hanterades sekretessen så attav spe-
kulantema under sekretessåtagandenstränga successivt fick delta av
information rörande banken. förstaI omgång fick samtliga anmäldaen
intressenter ca 75 stycken del endast offentligtta materialav sam-
manställt banken. I andra omgång fick de spekulanter lämnatav en som
något bud 12 stycken del ytterligare material.ta I tredje omgångav en
fick sedan de kvarstående spekulantema 4 stycken i särskilt data-ett

del beskrivningarta lånestocken fördelningenrum av noggranna av -
inom branscher, regioner, potentiella kreditförluster docketc. utan-
angivande kredittagamas Den slutlige köparen, Nordbanken,av namn.
fick inte del uppgifter rörande kredittagamata förrän försäljningenav

slutförhandlad.var
Det på vilket lånestockensätt redovisades inför försäljningen av

Gota Bank ändamålsenligt. Genom den specifikatio-synes noggranna
fick köparen möjlighet analys lånestocken.göraattnen Jagen av anser

dock inte det skulle ha stått i stridatt med banksekretessen speku-om
lantema vid omgång fått möjlighetäventre del viss informa-att ta av
tion rörande kredittagama.

2.2 Ett problem med sekretessanknytningannat bankers utlåningrör
till kreditmarknadsbolag tidigare och nedan benämnda finansbolag

Under 1980-talet finansierade de finansbolagen Nyckeln,stora -
Gamlestaden m.fl. sin verksamhet hos bankema. Som säkerhet erhöll-

9 Från jurister involverade har dock framhållits det inte i förstasom var att
hand banksekretessen fastmer det faktumutan gamla Nordbaiikenvar att var
börsnoterat förhindrade due diligence.som en
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lånestockeller delar avfinansbolagens helaoftabankema då som
kvalite-sedankonstateradesfallissemangfinansbolagens attVidpant.

detåberopandeUnderbristfällig. attlånestockardessapå avten var
kundernatillförhållandeisekretessgällerfmansbolagföräven

kreditrnarknadsbolag,1992:1610lagenkap. §nuvarande 51 om
finans-granskabankernaallmänhet inteiFinansinspektionen atttillät

kreditgivning.sinlånestock vidbolagens
har be-ñnansbolaget,isåledesuppstårsekretessproblemDetta som

för sinakredittagamaochlånestockenkvaliteten påvisahov attav
Å harsidangällande.sig härMotstående intressenfinansiärer. gör ena

tillkundförhållandederaskrav pålegitimtkunderñnansbolagets attett
Å bankenkreditgivandedensidan harröjs." andrainteñnansbolaget

såkunnakreditprövning göravid sinintresseberättigat att enett av
möjligt.verksamhetñnansbolagetsgenomgång somavnoggrann

ibankenkreditprövningdenskyddaskreditgivningbanksEn av
kre-och bankenskap. BRLmed 13 §i enlighet 2fall harvarje göraatt

alltid be-härvidfmansbolag börtillkreditgivningVidditinstruktioner.
bankerkundermindre säkrahar ängenerelltñnansbolagaktas settatt

ekonomiskatillmed hänsynkreditgivning,förorganisationenoch att
kanverksamhet, inteñnansbolagsbegränsningar ipersonellaoch ett
be-omständigheterbank. dessai Omorganiseradvällika ensomvara

utfal-resultat,tidigareställningekonomiskafmansbolagetsaktas, och
korrektpåanalyserats sätt,m.m.gjorda resultatprognoser ettlet av

minskas.kunnakreditförlusterfortorde risken
tio årendefmansbolagssfáreninomfallissemangen senasteDe stora

videmellertidbankväsendetinomde fåttåterverkningardeoch ger
med detenlighetikreditprövningomsorgsfullsåhanden göratt en nog

vidmeningminenligtbehöverBankentillräcklig.sagda inte ärnyss
fmansbolagetsuppgifterdelfåkunnakreditprövningen även ta omav

kredittagaresñnansbolagetskreditengagemang. inteFör äventyraatt

deninformationfullständig1° på pantsattainsisteratbankerlångivandeOm om
sådanvelat lämnaverkligenfmansbolaglåntagande/pantsättandelånestocken och

stridaskulledetske motsannolikt kunnatgranskninginfonnation hade utanen
31.Nial/Jansson,sekretessen, a.a., s.se

bankenlångivandei den ärharkunderfmansbolagetsOm även engagemang
ikundenskärmedombanken fårsannoliktdet dock engagemangatt om

påtill kravharvilket deofta attnämligen rättBanker ställerñnansbolaget.
åtaganden.ekonomiskaolikaredovisar sinakredittagama

sinaiñnansbolagen2 kunna lösasproblemetskullepraktiskt attRent genom
finans-kredittagarenklausul attkreditvillkor intar accepterarallmänna attomen

ellerbankenkrediten tilluppgifterlämnakommabolaget kan annanutatt om
ifrågasättaskan dockverksamhet.sin Detfinansieraforkreditgivare enomatt

banksed.med godöverensstämmelseiskulle ståordningsådan
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intressen bör dock sådan undersökning företas under ordnadesåen
fonner möjligt jfr vad anförts under 1.som som ovan

Enligt min uppfattning tillämpningär sekretessbestämmelsen ien av
kap1 10 § BRL i enlighet med det ovanstående mycket ändamålsen-

lig. För bankerna det möjlighet till avsevärd förbättring kre-ger en av
ditprövningen, vilket minskar kreditriskema vid utlåning till ñnansbo-
lag. Om å andra sidan bankerna inte möjlighet granska finans-attges
bolagen med noggrannhet andra kredittagares, kan banker-samma som

komma höja säkerhetskraven vid utlåningatt till fmansbolag, vilket ina
slutändan kan leda till den nödvändiga finansieringenatt ñnansbola-av

Ävenverksamhet tördyras och försvåras. fmansbolagengens gynnas
således sekretess inte gäller. Inte heller fmansbolagensatt enskildaav
kredittagares intressen torde trädas förnär i alltför hög grad, eftersom
uppgifterna finansbolagen och dess kredittagare omfattas bank-om av
sekretessen.

3 Således torde sekretessen kunna upprätthållas i fall mindre krediter tillt.ex. av
ñnansbolag där det klart fmansbolagetär har kapacitetatt återbetala krediten ochatt

ställda säkerheter tillräckliga.att Vidare kan tänkasär begränsningar i fråga vilkaom
kreditengagemang får de flestaI fall torde det räcka redovisa desom yppas. att
största och inte krediter till privatpersoner.engagemangen

Lämpligtvis bör obehörighetsrekvisitet kunna tillämpas i detta fall. För undan-att
röja osäkerhet bör uttalanden härom igörs
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