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Sanktioner mod insiderhandel og kursmanipulation

Af adjunkt, dr. jur. Jesper Lau Hansen, Danmark

Det er en populær kortslutning i tankegangen at mene, at hvis noget er diagnosti-
ceret som et samfundsonde må terapien være en straffelov.

Alf Ross

Forslaget til et direktiv om markedsmisbrug ønsker indført både strafferetlig og
administrativ sanktionering. Sondringen mellem disse to former for sanktionering
afspejler sammenhængen mellem sanktioneringens intensitet og de tilgængelige rets-
garantier. Denne pligt til at give visse retsgarantier ved særlig indgribende sanktioner
følger af den Europæiske Menneskerettighedskonvention og den tilknyttede retspraksis,
der kvalificerer sådanne sanktioner som strafferetlige uanset kvalifikationen heraf i
national ret. En særlig fordel ved administrativ sanktionering er angiveligt, at regimet
kan rettes mod adfærd, der alene beskrives ved objektive karakteristika, hvorved den
vanskelige vurdering af subjektiv tilregnelse og tilregnelighed undgås. Det er muligt
ved markedsmisbrug at beskrive sådanne forbud baseret alene på objektiv adfærd,
navnlig hvor der tilsigtes en ren præventiv effekt. Dette kendes allerede i nordisk ret,
bl.a. fra reformen af svensk børsret i 2000. Området for sådan administrativ sanktione-
ring er dog væsentlig mindre end normalt antaget, da markedsmisbrug i sine hovedfor-
mer, insiderhandel og kursmanipulation, hviler på subjektive forhold. Sådanne subjek-
tive forhold indebærer vanskelige bevisovervejelser, og disse overvejelser tilgodeses
bedst i et strafferetligt regime.

Jesper Lau Hansen er født 1965. Han blev cand.jur. fra Københavns Universitet 1989,
og begyndte samme år i et større dansk advokatfirma, hvor han blev advokat (L) 1992.
Under sin tid som advokat tog han LL.M.-graden ved University of Cambridge 1992–
93, hvor han bl.a. studerede børs- og selskabsret. Han forlod advokatgerningen for at
forske ved Københavns Universitet 1995. Han blev doktor juris på en afhandling om
informationsmisbrug i børsretten 2001, og er nu ansat som lektor i kapitalmarkedsret
ved universitetet.

Emnet, som skal drøftes her på det 36. nordiske juristmøde, inviterer til mere
principielle spekulationer om, hvordan et sanktionsregime kan indrettes, der
rækker videre end den børskriminalitet, som emnet umiddelbart angår. Vi nødes
således til at analysere, hvorfor og hvordan vi straffer.

Som Alf Ross med vanligt klarsyn har gjort rede for i sin afhandling, ”Straffens
formål”, hvorfra det indledende citat er taget, dækker denne problemstilling reelt
over en række forskellige problemer.1 Heraf er især to af særlig interesse. For det

1 Ross, ”Straffens formål”, TfR 1969.391.
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første, hvilken interesse samfundet har i at straffe, dvs. hvilken adfærdsstyring
tilstræbes? For det andet, hvilke begrænsninger bør gælde for samfundets adgang
til at straffe? De to forhold er forskellige og bør holdes ude fra hinanden.2

Drøftelsen her er derfor disponeret sådan, at vi så vidt muligt får præsenteret de
enkelte problemer for sig. En vis afgrænsning er opnået ved at fokusere på
spørgsmålet, om sanktionering af denne form for børskriminalitet bør være straf-
feretlig eller administrativ. Denne fokusering er aktuel, fordi forslaget til et
direktiv om markedsmisbrug, der meget vel kan nå at være vedtaget, før vi mødes
i Helsingfors, anvender denne dichotomi og kræver begge former for sanktione-
ring anvendt, jf. forslagets art. 14(1).3

Analysen falder overordnet set i to dele. Først del angår de generelle aspekter
ved valget af sanktionering: (1) Hvad er det teoretiske indhold af den terminolo-
giske dichotomi strafferetlig ctr. administrativ sanktionering? (2) Hvilke krav
stiller den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) til national sank-
tionering? (3) Hvilke krav stiller fællesskabsrettens til national sanktionering?

Anden del angår mere specifikt insiderhandel og kursmanipulation: (4) Hvad
ønsker vi at opnå ved regulering af kapitalmarkedet? (5) Kan disse mål sanktio-
neres administrativt? (6) Hvilke alternativer er der til offentlig sanktionering?

1. DEL. GENERELLE BETRAGTNINGER

1. Strafferetlig ctr. administrativ sanktionering

1.1. Retsfaktum og retsfølge

Vi skal i det følgende søge at fastlægge betydningen af dichotomien strafferetlig
ctr. administrativ sanktionering. Sondringen har form af en dichotomi, da de to
benævnelser gensidigt udelukker hinanden. Det er naturligt at tage udgangspunkt
i den almindelige kategorisering af normer.

Normer anvendes bl.a. til styring af adfærd. Sådanne pligtnormer kan beskrive
en given adfærd, der enten ønskes (handlepligt), eller ønskes undgået (undla-
delsespligt). Mange normer kan ligeledes opdeles i retsfaktum og retsfølge. Dette
afspejler, at der er en sammenhæng mellem normerne, sådan at nogle normer
beskriver en given adfærd, mens andre normer angiver, hvad der videre skal ske,
når retsfaktum foreligger. Der er således en retlig kausalitet af typen: hvis – så.

En sådan kausalitet er almindelig ved normer, der sigter til adfærdsstyring.

2 Johs. Andenæs kritiserede Ross’ opfattelse af, at de to forhold angik prævention og retribution, og at
de var kategorisk forskellige, idet han pegede på, at straf kunne være båret af hoved- og biformål, jf.
TfR 1971.151. Ross fastholdt sin opfattelse, men måtte dog medgive, at visse meta-fysiske forestil-
linger kunne begrunde en sammenblanding, jf. TfR 1971.390 s. 393.

3 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om insiderhandel og kursmanipulation (mar-
kedsmisbrug) af 30. maj 2001, KOM(2001) 281 end. udg.
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Nogle retsfølger forholder sig negativt til retsfaktum. De adskiller sig dermed fra
andre retsfølger ved at udløses, når den ønskede adfærd ikke udvises. I det
følgende vil det retsfaktum, der beskriver den ønskede adfærd, blive benævnt
gerningsindholdet, mens den retsfølge, der er en reaktion mod uønsket adfærd,
benævnes sanktionen. Det er ikke relevant, at gerningsindholdet ofte vil angive
den ønskede adfærd ved at beskrive undladelser, dvs. retsbud af typen: man må
ikke …

Det er heller ikke relevant, hvorfor lovgiver har valgt at sanktionere. Reaktio-
nen mod uønsket adfærd kan normalt begrundes i enten forebyggelse (præventi-
on), genopretning (restitution) eller gengældelse (retribution); ofte vil der være
tale om kombinationer af de tre. Valget af begrundelse for sanktionering er
uløseligt knyttet til beslutningen om adfærdsstyring, hvilket er et politisk valg,
dvs. at der ikke a priori eksisterer intersubjektive normer for dette valg. Det
centrale for analysen her er, at lovgiver skønner, at den normerede adfærdsstyring
ikke kan ske usanktioneret. Vi skal i anden sammenhæng vurdere, om dette skøn
bør tiltrædes.

1.2. Straffelov og særlove

Det er i Norden og i mange andre retssystemer almindeligt at samle en række
sanktionerede pligtnormer, der har en særlig lang retlig tradition, i en egentlig
straffelovbog. Bestemmelserne i en sådan lov må naturligt kategoriseres som
strafferetlige. Disse straffelovbøger er imidlertid ikke organiserede omkring et
identificerbart princip, og som sådan fremtræder de ikke som systemer, af hvilke
man kan udlede kriterierne for pligtnormernes medtagelse. De medtagne pligt-
normer er forskellige, både indbyrdes og fra land til land.

Eksistensen af særlige straffelovbøger udelukker ikke, at pligtnormer i andre
love kan have tilknyttet sanktioner, der traditionelt betegnes som strafferetlige.
Det er således almindeligt i nordisk ret at sondre mellem straffelov og straf efter
særlove, sidstnævnte kaldes under tiden forvaltningsretlige eller administrative
straffelove. Da sanktionen i begge tilfælde traditionelt benævnes straf, angår
denne sondring åbenbart ikke det forhold, som skal drøftes her. Dichotomien
mellem strafferetlig og administrativ sanktionering angår en skelnen mellem
forskellige former for sanktionering, mens den just drøftede sondring mellem
straffelov og særlove knytter sig til den normerende retsakt.

1.3. Straf som kvalitativ egenskab

Dichotomien synes at forudsætte, at nogle sanktioner kan karakteriseres som
strafferetlige og andre ikke, dvs. at straf er en kvalitet, der kan identificeres og
afgrænses. Visse sanktioner antages således at have en særlig kvalitet, der betin-
ger deres kategorisering som straf. Dichotomien ændres således ikke, hvis vi
omskriver den til en sondring mellem sanktioner af straf og sanktioner af ikke-
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straf. Dette er for så vidt ikke overraskende. Blandt retsfølger udgør sanktioner en
positivt afgrænset delmængde (delmængden af retsfølger, der udgør en reaktion
mod uønsket adfærd), og det er da nærliggende positivt at udskille straf som
endnu en delmængde af denne delmængde.

Hvad ligger da i den traditionelle forståelse af begrebet straf; hvad er det, der
gør en sanktion som straf til noget særligt? Et væsentligt karakteristikon ved straf
er givetvis lidelse, dvs. at retsfølgen er ubehagelig.4 Den retsfølge, der karakteri-
seres som straf, søger således at påføre adressaten for normeringen en følge, som
den pågældende normalt formodes at ville finde ubehagelig, f.eks. en forringelse
af sin ydre sfære (tab af formue, retsgode eller renommé) eller af sin personlige
sfære (frihedsberøvelse, lemlæstelse eller død). Det er ikke afgørende, at lovgiver
med en given straf også tilsigter andre formål, f.eks. forbedring af lovovertræ-
deren, hvis sanktionen dog stadig indebære lidelse, f.eks. i form af frihedsberø-
velse. Men lidelse i denne brede forstand kan ikke være det eneste karak-
teristikon, da alle sanktioner til brug for adfærdsstyring indebærer en sådan
lidelse (præventionshensynet). Lidelse udgør derfor et tjenligt kriterium ved
udskillelsen af sanktioner som en delmængde af retsfølger, f.eks. adskille
sanktioner fra de retsfølger, der også angår adfærdsstyring, men som består i
begunstigelser. Men som karakteristikon rækker det ikke videre.

Et andet og traditionelt fremhævet karakteristikon er misbilligelse.5 Der synes
at være en signifikant sammenhæng mellem kategoriseringen af en sanktion som
straf, og ønsket om at udtrykke en misbilligelse over normovertrædelsen, der
angiveligt ikke skulle følge ved andre normovertrædelser. Betragtningen fore-
kommer intuitivt rigtig, da vi alle genkender det forhold, at nogle overtrædelser
betragtes som mere dadelværdige end andre. Det skyldes, at misbilligelse er et
subjektivt, meta-fysisk fænomen, der er knyttet til det enkelte menneskes retsfø-
lelse. Men det giver åbenbare problemer at lade en kategorisering af den positive
ret ske ved henvisning til subjektive forhold, såsom retsfølelsen. Ret adskiller sig
jo fra moral ved sin intersubjektive karakter, dvs. at den kan bestemmes i det
retlige system på en sådan måde, at flere retsbrugere kan opnå samme erkendelse
ved brug af samme retskildelære. Problemet bliver dog mindre, når det erkendes,
at retskildelæren ikke er begrænset til den positive ret, men også inddrager
subjektive forhold, f.eks. retsfølelse. I dansk ret kan varetægtfængsling f.eks.
begrundes i hensynet til retsfølelsen.6 Dette gælder også mere generelt ved brug

4 Hurwitz, ”Den danske kriminalret. Alm del”, 4. udg. v/Knud Waaben (1971), s. 26, påpeger, at
lidelse ikke længere er essentiel ved straf, men bemærker dog også, at straf stadig kendetegnes ved
at være ubehagelig (et onde).

5 I dansk ret henføres denne iagttagelse om misbilligelse som det karakteristiske for straf normalt til
Hurwitz, ibid., s. 26, der taler om bebrejdelse.

6 Jf. retsplejelovens § 762(2)(1) om varetægtsfængsling. Bestemmelsen angiver ikke direkte retsfø-
lelse, men ”hensynet til retshåndhævelsen”. Da forholdet ikke angår opklaringshindringer, er det
relevante element dog retsfølelsen.
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af retten. Det er f.eks. tilfældet ved analogislutninger eller mere bredt ved fortolk-
ning, hvor der ligeledes inddrages subjektive faktorer, som kan siges at henhøre til
brugerens retsfølelse, omend den positive ret og rettens karakter af intersubjektivt
normsystem naturligvis sætter grænser herfor. Det er således ikke juraen frem-
med at lægge vægt på meta-fysiske forhold såsom retsfølelse.

Problemet er blot, at sammenhængen mellem misbilligelse og straf kun gør sig
gældende, såfremt der fokuseres på en højere grad af misbilligelse. Ved enhver
overtrædelse af en norm, der fastlægger en ønsket adfærd, og som har haft
tilstrækkelig udbredelse til at blive lovnormeret og tillige sanktioneret, må man
forvente en vis, måske mildere, misbilligelse. Sådan burde man ikke opføre sig,
vil være den almindelige reaktion. Kategoriseringen af en sanktion som straf
afhænger således ikke alene af misbilligelse, men af en højere grad af misbilli-
gelse (stigmatisering). Da der er et ligefremt forhold mellem misbilligelse og den
lidelse, som sanktionen skal påføre, gør det samme sig gældende i relation til det
andet karakteristikon lidelse. Vi taler normalt kun om straf, når sanktionen er
særlig indgribende og alvorlig, dvs. medfører en særlig lidelse. Så vidt har vi altså
godtgjort berettigelsen af sondringen mellem straf og andre sanktioner, men
sondringen er baseret på den subjektive retsfølelse.

Hertil kommer den praktiske, men ikke desto mindre vigtige, betragtning, at
skal retsfølelsen bruges ved kategoriseringen af den positive ret, kan der ikke
tages hensyn til den enkelte retsbrugers subjektive forhold, men en mere generel
retsfølelse må udfindes. Dette er en svær opgave, der dog kan løses inden for det
retlige system af de enkelte retsbrugere, men med betydelig usikkerhed. Det er
tvivlsomt, om fremgangsmåden overhovedet er operationel.

1.4. Straf som kompetencebegrænsning

Straf kan også betragtes som en begrænsning af statens kompetence. Strafferet-
tens humanisering siden det 18. årh. i vores del af verden skyldes i vidt omfang
retstatsideologien. Denne ideologi tog parti for borgerne mod staten, og ønskede
derfor at begrænse statens kompetence til at udtrykke sin misbilligelse og påføre
borgerne lidelse. Dette skete ved at opstille såkaldte garantier for retssikkerheden,
f.eks. ved legislative krav (lovhjemmel, forudseelighed, krav om individuel skyld
og proportionalitet mellem brøde og sanktion) og ved processuelle krav (uskylds-
formodningen, forbud mod tortur og selvinkriminering, ret til en åben og lige-
vægtig rettergang for en uafhængig og upartisk domstol).

Med demokratiseringen af nationalstaten i det 20. årh. svækkedes retstats-
ideologien til fordel for en socialstatsideologi. Staten blev nu ikke længere
betragtet som en modstander, men som en organisk enhed, hvori den enkelte
borger indgik. Opstillingen af retssikkerhedsgarantier føles efter denne ideologi
som snærende bånd på folkets vilje.

Det hensyn til adfærdsstyringens effektivitet både i relation til målopfyldelse
og brugen af ressourcer (styringsomkostningerne), som følger af socialstatsideo-
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logien, må i det demokratiske samfund betragtes som ligeværdige med det hensyn
til retssikkerhed, der følger af retsstatsideologien. De to ligeværdige hensyn er
modsatrettede og må derfor afvejes.

1.5. Straf som funktion af indgrebets alvor

Der kan opnås en mere operationel fremgangsmåde ved kategoriseringen af
sanktioner som straf ved at tage udgangspunkt i dette behov for afvejning mellem
hensynet til effektiv adfærdsstyring og den enkelte borgers retssikkerhed.7 En
sanktion kan da kategoriseres som straf, hvis den fører til et mere alvorligt
indgreb, der stiller krav om overholdelse af visse retssikkerhedsgarantier. Det ses
da, at straf er et tû-tû begreb, dvs. et fremstillingsteknisk hjælpemiddel (koblings-
begreb), der gør det muligt at sammenkæde overholdelsen af visse retssikkerheds-
garantier med visse særligt indgribende sanktioner.8 Vi siger det samme, når vi
siger, at der ved denne sanktion skal gælde visse retssikkerhedsgarantier, og når vi
siger, at denne sanktion bør kategoriseres som straf.

Herved har vi ikke fjernet retsfølelsen fra ligningen. For det første kan noget af
det, der gør et indgreb alvorligt, netop være en udbredt følelse af misbilligelse
forbundet med sanktionen. En sådan misbilligelse kan udtrykkes på forskellig
måde. En måde er at anbringe normerne i de særlige straffelovbøger, hvorved man
søger at signalere, at den pågældende adfærd og sanktionen rettet herimod
misbilliges i særlig høj grad. I dansk ret flyttede man f.eks. grov skattesvig fra
skattelovene til Borgerlig Straffelov § 289 for at opnå denne effekt. På børs-
området synes noget lignende at være sket i Finland, hvor bestemmelserne om
informationsmisbrug (insiderhandel og kursmanipulation) i 1999 blev flyttet til
Strafflagens kap. 51. Man bør dog ikke overvurdere denne effekt. I dansk ret søgte
man f.eks. at sondre mellem to former for frihedsberøvelse ved at operere med
dichotomien fængsel og hæfte, hvor sidstnævnte skulle betragtes som mindre
graverende. Sondringen mistede imidlertid sin klangbund i befolkningens
retsfølelse, om den nogensinde havde haft en sådan, og sondringen er siden
forladt i dansk strafferet. Tilsvarende er det tvivlsomt, om placeringen af sanktio-
nen for børsretligt informationsmisbrug i den finske straffelovbog af befolknin-
gen opfattes som en større misbilligelse end de tilsvarende sanktioner, der i de
øvrige nordiske lande er placerede i særlove. Misbilligelse kan også udtrykkes på
anden måde. Navnlig i markedsretten, både den almindelige forbrugerret og
børsretten, anvendes i stigende grad renommetab som sanktion. Brugen af
gabestok er dog opgivet, men et lignende resultat opnås ved offentligt at udtrykke
misbilligelsen (såkaldt naming-and-shaming). Det er almindeligt i børsretten med

7 Hurwitz (note 4), s. 26 ff., finder det ligeledes tjenligt ved afgrænsningen af straf fra andre
retsfølger at se på ”betingelser, former og virkninger” for brugen af straf.

8 Om denne brug af begreber, se Ross, ?Tû-Tû?, s. 468 i ”Festskrift til Henry Ussing” (1951).
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sådan offentlig påtale, og i den almindelige forbrugerret kan fra dansk ret nævnes,
at levnedsmiddelbutikker tvinges til offentligt at bære et mærke, der viser sund-
hedsmyndighedernes vurdering af butikkens hygiejniske standard på tidspunktet
for et uannonceret kontrolbesøg. Sanktionens karakter af misbilligelse er her
åbenbar, og alvoren af disse sanktioner bør ikke undervurderes, alene fordi de
ikke angår traditionelle sanktionsformer såsom frihedsberøvelse og formuetab.

For det andet spiller retsfølelsen stadig en rolle, fordi der er en naturlig
sammenhæng mellem en højere grad af misbilligelse af den udviste adfærd og
alvoren af det indgreb, som den konkrete reaktion imod adfærden indebærer. Der
er, som før nævnt, et ligefremt forhold mellem misbilligelse og lidelse. Fremfor
spekulationer over, hvorvidt en given adfærd misbilliges af den almindelige
retsfølelse og i givet fald hvor meget, kan alvoren af den tilknyttede sanktion
bedre anvendes som udtryk herfor. Den lovfæstede sanktion har jo en objektiv
tilstedeværelse, der gør den lettere at analysere end den rent subjektive og flygtige
størrelse, som retsfølelsen er. Retsfølelsen er således stadig den drivkraft, der via
det politiske system (lovgivningsmagten) afgør adfærdsstyringens materielle ind-
hold og dets sanktionering. Fordelen ved at betragte straf som et koblingsbegreb
ligger alene i, at kategoriseringen objektiveres.

Denne betragtning forklarer, hvorfor særligt indgribende sanktioner, f.eks.
frihedsberøvelse, traditionelt kategoriseres som straf og knyttes til særlige
retssikkerhedsgarantier. Men af denne betragtning følger også, at visse sanktio-
ner, der ikke er særligt indgribende, f.eks. mindre pekuniære sanktioner, valgfrit
kan kategoriseres som enten straf eller anden sanktion.9 Valget afhænger reelt af
den valgte balance mellem adfærdsstyringens effektivitet og borgernes retssikker-
hed. Dette valg er et politisk valg, der dels afhænger af tradition, dels kan ændres
over tid, f.eks. i form af nykriminalisering eller afkrimininalisering. Det kan her
indvendes, at valgfriheden ikke eksisterer ved visse pekuniære sanktioner. Nogle
pekuniære sanktioner søger alene genopretning (restitution), f.eks. betaling af det
beløb, som er tjent eller sparet ved overtrædelsen. Men andre pekuniære sanktio-
ner går videre for at udtrykke en tilknyttet bebrejdelse (retribution), og disse
opfattes traditionelt som straf. Denne indvending er rigtig, for så vidt at kategori-
seringen som straf er berettiget for disse sidste sanktioners vedkommende, men
den overser, at sådanne videregående pekuniære sanktioner netop kategoriseres
som straf, fordi indgrebet er alvorligere. Ved genopretning er den pekuniære
sanktion begrænset til den fordel, som overtrædelsen uberettiget har medført.
Ved videregående pekuniære sanktioner er der enten ingen eller kun meget vide
øvre grænser for sanktionens størrelse og dermed indgrebets alvor. Skønnes
sådanne vidtgående sanktioner nødvendige i adfærdsstyringen, må de ledsages af

9 Jf. Munch, ”Erstatning, afgifter og andre ikke-pønale retsfølger som alternativer til bødestraf ”,
NTfK 1974.224, s. 229, der bemærker, at kategoriseringen kan variere fra land til land, og at
hovedsagen i en pekuniær sanktion er den samme uanset kategoriseringen som straf eller ikke-straf.
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vidtgående garantier for retssikkerheden, og vi kan da vælge at benytte koblings-
begrebet straf for at udtrykke denne sammenhæng.

Endelig bør det bemærkes, at retssikkerhedsgarantier ikke kun er knyttet til
straf. Lignende garantier ses f.eks. i love om god forvaltningsskik, der fastsætter
regler om høring, upartiskhed, begrundelse, klagevejledning, rekurs og lignende.
Fremvæksten af disse garantier skyldes væksten i forvaltningsretlige love, der er
sanktioneret på forskellig vis. Når disse garantier ikke er så omfattende som
garantierne på strafferettens område, skyldes det, at forvaltningsretten ikke byder
på sanktioner af samme alvor. Medmindre, naturligvis, at de forvaltningsretlige
sanktioner er alvorlige, i hvilket tilfælde de normalt kategoriseres som strafferet-
lige, hvorefter videregående retssikkerhedsgarantier finder anvendelse. Der er
således ikke tale om et valg mellem enten et sæt af retssikkerhedsgarantier, der
kun udløses ved straf, eller slet ingen garantier, hvor sanktionen ikke skønnes at
udgøre en straf. Der eksisterer derimod forskellige kombinationer af garantier
afhængigt af, hvor alvorlig sanktionen er. Den konkrete kombination vælges, som
før nævnt, ved afvejning af de to modsatrettede hensyn til adfærdsstyringens
effektivitet og borgernes retssikkerhed. Dette er et politisk valg, der, påvirket som
det er af bl.a. tradition, kan variere fra tilfælde til tilfælde, og fra land til land.

2. Den europæiske Menneskerettighedskonvention

2.1. Konventionen som kompetencebegrænsning

Betragtningen af straf som en funktion af indgrebets alvor, der reelt fungerer som
et koblingsbegreb mellem visse sanktioner og behovet for retssikkerhedsgaran-
tier, modsvares af Den europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK).
Konventionen opstiller visse retssikkerhedsgarantier. Nogle gælder generelt, når
borgeren skal have fastlagt sin individuelle retsposition af staten (determination
of his civil rights and obligations or any criminal charge against him), jf. EMRK
art. 6(1). Andre garantier er derimod kun knyttet til sanktioner, der kategoriseres
som straf, jf. EMRK art. 6(2)–(3) og 7. Herved adskiller konventionen sig således
ikke fra de kontraherende staters egne retstraditioner.

Det interessante ved konventionen er derimod dens funktion som kompetence-
begrænsning. Den enkelte kontraherende stat begrænser jo sin kompetence ved at
tiltræde en konvention, fordi konventionen fremover skal overholdes i god tro. Det
politiske valg mellem at kategorisere sanktioner som enten straf eller ikke-straf og
den implicitte afvejning af hensynet til adfærdsstyringens effektivitet og borgernes
retssikkerhed, er dermed begrænset inden for de rammer, som EMRK sætter.

Problemet er, at konventionen kun angiver halvdelen af den ligning, som
koblingsbegrebet straf udtrykker. Konventionen angiver således en række rets-
sikkerhedsgarantier, der skal anvendes, når en sanktion kategoriseres som straf.
Men konventionen angiver ikke, hvornår en sanktion er alvorlig nok til at katego-
risere som straf. Denne anden og i konventionsteksten manglende del af ligningen
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er dog efterhånden udfyldt ved retspraksis fra den særlige konventionsdomstol,
Den europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD).10

Da konventionen tilstræber at begrænse de kontraherende staters kompetence,
er fortolkning af, hvornår sanktioner kan kategoriseres som straf, naturligvis
konventionsautonom. De enkelte stater kan ikke selv afgøre, hvornår de ønsker at
følge konventionens krav om retssikkerhedsgarantier ved at kategorisere sanktio-
nerne som ikke-straf.11 Heraf følger dog ikke, at de kontraherende stater skal følge
konventionens terminologi. Det følger jo netop af den tidligere anførte betragt-
ning om straffens karakter af fremstillingsteknisk hjælpemiddel, at terminologien
ikke i sig selv har betydning. Staterne må gerne beskrive en given sanktion som
ikke-straf, blot de stiller de garantier for retssikkerheden til rådighed, som kon-
ventionen kræver, når sanktionen efter konventionen kategoriseres som straf. Vi
skal i det følgende se nærmere på denne retspraksis.

2.2. Generelle krav

Indledningsvis analyseres de generelle krav til retssikkerhedsgarantier, som skal
anvendes ved enhver fastlæggelse af borgerens individuelle retsposition af staten i
medfør af EMRK art. 6(1). Dette omfatter anvendelse af en enhver retsfølge, der
kan karakteriseres som en sanktion rettet mod uønsket adfærd, uanset om sanktio-
nen efter konventionen herudover kategoriseres som en straf.

Den første retsgaranti består i, at afgørelsen skal træffes af en uafhængig og
upartisk judiciel myndighed (independent and impartial tribunal). Myndigheden
behøver ikke være organiseret som en del af det nationale domstolshierarki, blot
den er indrettet på at træffe retsafgørelser, dvs. at den i denne henseende er
judiciel. Hvornår et medlem af myndigheden kan anses for uafhængig og upartisk
er en konkret vurdering, der må træffes i relation til sagens parter og den
eksekutive myndighed.12 Sidstnævnte må tolkes som den myndighed, der søger at
håndhæve adfærdsstyringen. Det er således nødvendigt at sondre mellem to
funktioner: håndhævelse og retsafgørelse. En national fransk afgørelse har
underkendt den procedure, som anvendtes på børsrettens område af det franske
børstilsyn (COB), fordi et medlem af den judicielle myndighed også havde truffet
beslutning om indledelse af efterforskningen.13 Den franske appeldomstol udtalte,
at det ikke i sig selv var forkert at samlede de forskellige funktioner hos COB,
men sammenfaldet af personer stred mod EMRK art. 6(1).

10 EMDs afgørelser er tilgængelige gratis on-line på <www.echr.coe.int>.
11 Jf. EMDs afgørelse af 8. juni 1976, Engel v. Holland. Det bemærkes i prm. 81, at den kontraherende

stat kan vælge at kategorisere en sanktion som straf, hvilket vil blive respekteret af EMD, men at det
samme ikke nødvendigvis vil gælde kategoriseringen som ikke-straf.

12 Jf. EMDs afgørelse af 27. juni 1968, Neumeister v. Østrig, prm. 24.
13 Jf. Cour d’appel de Paris’ afgørelse af 7. marts 2000, KPMG, Bulletin du Conseil national des

commissaires aux comptes, No. 119 § 121. Reglerne er siden ændret, se herom Lau Hansen,
”Informationsmisbrug” (2001), s. 142.
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Den anden retsgaranti består i, at afgørelsen skal finde sted efter en åben og
mundtlig høring (public hearing). Da retssikkerheden på dette punkt er begrundet
i hensynet til borgeren, kan borgeren give afkald på denne ret.14 Selvom EMRK
art. 6(1) gælder for både straf og andre sanktioner, synes der efter EMDs
domspraksis alligevel at blive sondret også i denne henseende. Således accepteres
det, at visse mindre sanktioner, der ikke udgør straf, kan behandles alene efter en
skriftlig procedure af hensyn til sagsbehandlingens effektivitet.15 Endvidere synes
det accepteret, at afgørelsen træffes af en judiciel myndighed uden en åben
behandling, såfremt sanktionen ikke er straf, og såfremt afgørelsen kan ind-
bringes for en anden judiciel myndighed, der har kompetence til at høre sagen på
ny, og hvor processen er åben.16 Er sanktionen derimod en straf i konventionens
forstand, skal der være adgang til en åben høring, og denne høring kan næppe
være skriftlig, da det ville stride mod de særlige garantier efter EMRK art. 6(3),
medmindre borgeren utvungent giver afkald herpå.

2.3. Krav ved straf

Retningslinjerne for kategoriseringen af en sanktion som straf efter EMDs praksis
drøftes i afs. 2.4 ndf. Når sanktionen kategoriseres som straf i konventionens
forstand, supplerer EMRK art. 6(3) kravene i EMRK art. 6(1) om en retfærdig
prøvelse. Disse krav angår således indretningen af den procedure, som den
judicielle myndighed skal give mulighed for, før sanktionen bringes i anvendelse.
Borgeren har ret til hurtigt at blive gjort bekendt med anklagerne mod ham på en
forståelig måde, jf. EMRK art. 6(3)(a). Borgeren skal have fornøden tid til at
forberede sin sag, jf. EMRK art. 6(3)(b), hvilket således begrunder en vis
afvigelse fra kravet om en rimelig hurtig sagsbehandling i EMRK art. 6(1).
Borgeren skal have ret til at fremføre sit forsvar selv eller ved advokat, herunder
adgang til beskikkelse ved økonomisk uformåen, jf. EMRK art. 6(3)(c). Borgeren
har ret til at føre og afhøre vidner, jf. EMRK art. 6(3)(d). Og endelig har borgeren
ret til tolkning, jf. EMRK art. 6(3)(e). Det er endvidere et processuelt krav, at der
ikke må ske selvinkriminering. Kravet er udledt i domspraksis og støttes på
EMRK art. 6(2) om uskyldsformodningen. Det indebærer, at materiale udleveret
pligtmæssigt til offentlige myndigheder ikke må inddrages under straffesagen.17

I britisk børsret har man taget konsekvensen af, at sanktionerne for markeds-
misbrug (market abuse) efter Financial Services and Markets Act (FISMA 2000)
sec. 118 formodentlig må kategoriseres som straf i EMRKs forstand, selvom de

14 Jf. EMDs afgørelse af 28. januar 1983, Albert & Le Compte, prm. 35.
15 Jf. EMDs afgørelse af 24. juni 1993, Schuler-Zgraggen v. Schweiz, prm. 58.
16 Jf. Albert & Le Compte (note 14 ovf.) prm. 36–37, hvor den åbne høring i den franske kassations-

domstol ikke var tilstrækkelig, fordi denne domstol ikke kan tage hele sagen under sin bedømmelse.
17 Jf. EMDs afgørelse af 17. december 1996, Saunders v. Storbritannien. Se om sagen, Langsted,

”Selvinkriminering og oplysningspligter”, NTfK 1998.308 med henv. til yderligere litteratur.
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efter national ret betragtes som administrative sanktioner (ikke-straf), og man har
derfor indrettet et særligt tribunal, Financial Services and Markets Tribunal, jf.
FISMA 2000 sec. 134–136. Borgeren kan vælge at føre sin sag for tribunalet, der
gælder bl.a. et forbud mod selvinkriminering, og det er muligt at få beskikket en
advokat ved økonomisk uformåen.

Til den materielle ret stilles navnlig to krav: uskyldsformodningen, jf. EMRK
art. 6(2), og kravet om klar straffehjemmel (lex certa), jf. EMRK art. 7(1).
Uskyldsformodningen indebærer, at det påhviler den offentlige myndighed at
sandsynliggøre borgerens overtrædelse af den pågældende pligtnorm (gernings-
indholdet). Der stilles derimod ikke krav om, at gerningsindholdet skal indeholde
et subjektivt krav om tilregnelse (skyld). Endvidere er bestemmelsen næppe til
hinder for særlige bevisregler, f.eks. omvendt bevisbyrde, når blot det påhviler
myndigheden at godtgøre sandsynligheden af en overtrædelse, hvorefter det
påhviler borgeren at godtgøre sin uskyld. Bestemmelsen skal ses som en garanti
mod vilkårlighed, ikke som et krav om fuldt bevis.

Kravet om klar straffehjemmel efter EMRK art. 7(1) indebærer for det første et
forbud mod straffelove med tilbagevirkende gyldighed. For det andet stilles der
visse krav til gerningsindholdets klarhed, dvs. den forudberegnelighed som
beskrivelsen af retsfaktum giver borgeren mulighed for. EMD finder, at dette krav
om forudberegnelighed på den ene side begrænser muligheden for analogier,18

men p.d.a.s. bør fortolkningen ikke begrænses til beskrivelsen af gernings-
indholdet selv, men ske ved inddragelse af de fortolkningsdata, som følger af
retspraksis.19 Denne betoning af retspraksis er navnlig væsentlig ved retsstan-
darder, f.eks. de så populære god skik-klausuler. Her kan retspraksis gradvist
udvide forståelsen af, hvad der strider mod retsstandarden, så længe dette er i
overensstemmelse med ”essensen” af gerningsindholdet og med rimelighed
kunne forudses.20 Kravet om forudseelighed kan vel i øvrigt opfyldes på anden
måde end ved retspraksis, f.eks. ved den tilsynsførende offentlige myndigheds
udstedelse af udtalelser, vejledninger og eksemplifikationer.

2.4. Kategoriseringen af sanktioner som straf

Ved den konventionsautonome kategorisering af en sanktion som straf lægger
EMD vægt på tre kriterier.21 Hvert kriterium kan være afgørende for sig, men det

18 Analogier i national strafferet fortolkes da også traditionelt indskrænkende. Se t.eks. Gomard,
”Analogi i strafferetten”, s. 125 i ”Festskrift til Alf Ross” (1969).

19 Jf. EFDs afgørelse af 25. maj 1993, Kokkinakis v. Grækenland, prm. 52.
20 Jf. EMDs afgørelse af 22. november 1995, S.W. v. Storbritannien, prm. 36: ”Article 7 of the

Convention cannot be read as outlawing the gradual clarification of the rules of criminal liability
through judicial interpretation from case to case, provided that the resultant development is
consistent with the essence of the offence and could reasonably be foreseen.”

21 Jf. Engel (note 11) prm. 82. Den konkrete sag angik militære foranstaltninger, men de tre kriterier
bruges generelt.
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er almindeligt at vurdere dem samlet, og EMD har ikke anvist nogen indbyrdes
vægtning af dem.

Det første kriterium er kategoriseringen i national ret af sanktionen. Som
nævnt i afs. 2.1 ovf. vil kategoriseringen af sanktionen som straf i det nationale
retssystem normalt være udslagsgivende, hvorimod kategoriseringen som ikke-
straf er mindre væsentlig, men dog ikke uden betydning. Der er adskillige ek-
sempler på, at EMD har kategoriseret en sanktion som straf, selvom den var
kategoriseret som ikke-straf i national ret.22 EMD anerkender de kontraherende
staters ret til at afkriminalisere, men lægger ikke desto mindre vægt på, hvordan
overtrædelsen tidligere har været kategoriseret, og hvordan kategoriseringen er i
andre kontraherende stater.

Det andet kriterium angår mere direkte et forsøg på at vurdere, hvorvidt
sanktionen udtrykker en social misbilligelse, dvs. om sanktionen opleves som
straf. I denne bedømmelse vurderes bl.a., om sanktionen offentliggøres
(renommetab), hvilket jo kun giver mening, såfremt sanktionen udtrykker en vis
alvorligere misbilligelse. Dette taler for en kategorisering af sanktionen som straf.
Derimod betragtes disciplinære foranstaltninger ikke som straf i konventionens
forstand. Det kendetegnende for disciplinære foranstaltninger er, at de angår en
begrænset kreds af særligt kvalificerede personer, f.eks. medlemmer af en profes-
sion, og selv ganske indgribende foranstaltninger kan da henregnes som ikke-
straf, f.eks. ubegrænsede pekuniære sanktioner.23 Det er nærliggende, at andre
meget alvorlige sanktioner ligeledes accepteres som ikke-straf, f.eks. offentlig
påtale (renommetab) og fratagelse af autorisation (tab af retsgode). Hvis
adfærdsstyringen derimod retter sig mod den brede offentlighed, taler det for at
kategorisere den tilknyttede sanktion som straf. Begrundelsen for denne sondring
skal formodentlig søges i, at medlemskabet af en særlig profession indebærer en
accept af, at denne profession stiller visse særlige krav til opførsel, hvilket i sin tur
indebærer en accept af de foranstaltninger, der anvendes som sanktioner.

Det tredje kriterium er ikke overraskende en vurdering af sanktionens alvor,
dvs. hvor indgribende sanktionen er. Pekuniære sanktioner, der alene sigter til
genopretning, vil normalt kunne accepteres som ikke-straf. Hvis sanktionerne kan
gøres ubegrænsede, taler det for en kategorisering som straf. Deraf kan man ikke
slutte, at små pekuniære sanktioner ikke er straf, da selv ganske små beløb kan
kategoriseres som straf.24 Det afgørende synes at være, at de ikke angår genopret-
ning, men udtrykker en reprimande. Et element i denne sondring er f.eks., om det
indkrævede beløb tilfalder en skadelidt eller statskassen. Tilsvarende vil renom-

22 Jf. EMDs afgørelse af 21. februar 1984, Özturk v. Tyskland, hvor sagen angik en færdselsforseelse,
der efter tysk ret kategoriseres som en Ordnungswidrigkeit, hvilket sanktioneres administrativt med
en afgift. Afgiften kunne ikke forvandles til frihedsberøvelse (forvandlingsstraf).

23 Jf. EMDs afgørelse af 24. november 1998, Brown v. Storbritannien, der angik disciplinære foran-
staltninger mod en advokat.

24 Jf. Özturk (note 22), hvor afgiften for færdelsforseelsen var beskeden.
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metab som før nævnt ofte kategoriseres som straf. I den nationale franske sag om
sanktioner på børsområdet, lagde appeldomstolen vægt på disse to forhold og det
betydelige beløb, som sanktionen konkret udgjorde, ved sin kategorisering af
COBs sanktioner som straf.25 Det fratog ikke sanktionerne deres karakter af straf,
at den konkrete sag angik en professionel markedsaktør, og sanktionerne kunne
dermed ikke anses for disciplinering. Det skyldes formodentlig, at sanktionerne
kunne rettes mod alle markedsaktører, uanset deres professionelle status. I en
britisk sag på børsområdet har den nationale domstol derimod fundet, at en
ubegrænset afgift (fine) ikke var en straf (penalty), men derimod disciplinering,
hvilket formodentlig skyldes, at sanktionen var rettet mod en begrænset kreds.26

Dommen fremhæver også, at sanktionen ikke kunne konverteres til frihedsstraf,
og at inddrivelse af afgiften kun kunne ske som anden privat gæld.

3. Den europæiske fællesskabsret

Her er det kun relevant at vurdere den middelbare strafferet i fællesskabsretten
(EU-rettens 1. søjle og EØS-retten), dvs. sanktioneringen af normer, der ikke
direkte er sanktioneret i fællesskabsretten selv, som tilfældet er f.eks. med
konkurrenceretten (den umiddelbare strafferet). En sådan middelbar strafferet
foreligger f.eks. i relation til det eksisterende insiderdirektiv fra 1989 og i relation
til direktivforslaget om markedsmisbrug. På grund af komitologi-proceduren, der
skal udfylde direktivforslaget, ved vi endnu ikke, hvilke krav der vil blive stillet til
strafbarheden af forslagets enkelte bestemmelser.27 Vurderingen af fælles-
skabsrettens krav må derfor angå de mere generelle principper, som fastlagt af
EF-Domstolen (EFD).

Hvor sanktionering skal ske i national ret, er der en betydelig frihed for
medlemsstaterne i sanktionsvalget. Dog skal kontrol og håndhævelse være effek-
tiv, dvs. der skal være en vis intensitet i såvel kontrol som håndhævelse, hvilket
forudsætter allokering af de fornødne ressourcer. Sanktionerne skal på den ene
side stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen (proportionalitet), og p.d.a.s. være
afskrækkende (prævention).28 Der er forskel på medlemsstaternes retssystemer,

25 Jf. KPMG (note 13).
26 Jf. Queens Bench Division’s afgørelse af 26. april 2001, Regina (Fleurose) v. Securities and Futures

Authority.
27 Komitologi er hjemlet ved Rådets beslutning af 28. juni 1999 (1999/468/EF), der afløste beslutning

(87/373/EØF). Om den nye beslutning, se Lenaerts & Verhoeven, ”Towards a Legal Framework for
Executive Rule-Making in the EU?”, Common Market Law Rev. 2000.645. Mere generelt, herun-
der om de politiske problemer, som komitologi rejser, se Joerges & Vos (Eds.), ”EU Committees:
Social Regulation, Law and Politics”, Oxford (1999), der dog er skrevet før den nye beslutning.

28 Principperne blev fastlagt i EFDs dom af 21. september 1989 i sag 68/88, Kommissionen v.
Grækenland, Saml. 2965, (Den græske majssag), prm. 23–24. De er siden gentaget i retspraksis, og
er nu direkte nævnt i direktivforslaget om markedsmisbrug art. 14(1).
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herunder deres forvaltnings- og strafferetlige traditioner, og fællesskabsrettens
krav til national ret skal derfor ikke vurderes i forhold til indsatsen i andre
medlemsstater, men i forhold til de øvrige nationale dele af medlemsstatens
retssystem. Medlemsstaten må således tilstræbe en harmoni mellem indretningen
af dens nationale sanktionssystem og den måde, som den pågældende fælles-
skabsret sanktioneres på.

Dette harmonihensyn er yderligere udtrykt i EFDs dom i Verdonck, der angik
insiderdirektivet.29 Under en belgisk straffesag mod en række primære insidere
blev det gjort gældende, at belgisk ret ved implementeringen af insiderdirektivet
havde opdelt kredsen af primære insidere, fordi man dels havde reduceret kravet
om tilregnelse til uagtsomhed (burde viden), dels havde defineret intern viden
særskilt i relation til holdingselskaber qua primære insidere. Angiveligt havde
man herved kun skærpet kravet om tilregnelse i relation til nogle primære inside-
re, men ikke for alle (holdingselskaber). EFD kan ikke fortolke national ret, men
fastslog mere generelt, at det ikke er tilladt medlemsstaterne at foretage en sådan
opdeling, der ikke modsvarer direktivets opdeling, jf. prm. 33. EFD fastslog
endvidere, at hvis der var sket en sådan ulige skærpelse, skulle den nationale
domstol se bort fra skærpelsen i relation til alle de pågældende aktører, jf. prm.
37.30 Dommen støttes på insiderdirektivets art. 6, 1. pkt., der udtrykkeligt fastslår,
at skærpelser i national ret skal finde ”almindelig anvendelse”. Det rejser spørgs-
målet, om noget tilsvarende gælder for direktiver, der ikke har en tilsvarende
bestemmelse. Set i lyset af den førnævnte domspraksis om harmoni mellem
national ret og implementeret fællesskabsret, er det nærliggende, at der ligeledes
ved implementeringen af de enkelte dele af fællesskabsretten gælder et tilsvaren-
de og generelt krav om ikke at forrykke den balance mellem sine enkelte dele,
som direktivet udtrykker.

2. DEL. BØRSRETLIGE BETRAGTNINGER

4. Informationsteori

George Akerlof, som modtog dette års Nobel-mindepris i økonomi, er blandt
fædrene for den såkaldte informationsteori, der beskriver rationalet bag juridisk
regulering af markeder, herunder kapitalmarkedet. Akerlofs citron-teori beskriver
således, hvordan asymmetrisk fordeling af information vanskeligt kan undgås på
et marked, fordi sælgeren qua besidder vil vide mere om det udbudte gode end de
potentielle købere. Informationsasymmetri vil gøre markedet illikvidt, fordi

29 EFDs dom af 3. maj 2001 i sag C-28/99, Jean Verdonck m.fl., Saml. I-3399.
30 Det er uklart, hvad der i givet fald skulle gælde efter belgisk ret. Formodentlig skulle uagtsomhed

bevares, men den lempeligere definition af intern viden bruges. Dette forudsætter dog, at definitio-
nen var direktivkonform.
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køberne vil afdække risikoen ved deres informationsunderskud ved at reducere
deres bud. Det driver sælgere af bedre goder fra markedet, men lader sælgere af
dårligere goder tilbage, hvilket i sin tur medfører yderligere reduktion af bud fra
køberne (advers selektion).31

Det interessante ved disse betragtninger er, at de gør op med den traditionelle
forestilling om markedet som perfekt, og i stedet påpeger behovet for juridisk
regulering, ikke nødvendigvis i form af lovregulering, men ikke desto mindre en
retlig regulering. En sådan regulering kan bestå i tre forskellige tiltag: informa-
tionspligter, hvorved informationsasymmetrien udlignes; forbud mod udnyttelse
af informationsfordel, hvorved asymmetrien får lov at bestå, men ikke må
udnyttes; og endelig ved forbud mod at skabe nye asymmetrier ved at misinfor-
mere. De tre tiltag kendes i alle dele af markedsretten, på børsrettens område
kendes de som henholdsvis oplysningsforpligtelser, forbud mod insiderhandel og
forbud mod kursmanipulation.

Det bør imidlertid også bemærkes, at der i relation til de to første tiltag må ske
en afvejning med hensynet til eksklusivitet, dvs. retten til at kunne bevare
information fortroligt og profitere heraf. En sådan ret tilstås normalt kun ved
bearbejdet information, typiske eksempler er erhvervshemmeligheder og paten-
ter.32 I modsat fald ødelægges konkurrencen om informationsbearbejdelse, og
markedet mister sin dynamik. Således ville en fortolkning af insiderforbudet
baseret på en lighedsgrundsætning ødelægge incitamentet til finansiel analyse, da
et eventuelt forspring i så fald skulle deles med det øvrige marked, og de
børsnoterede virksomheder ville vanskeligt kunne klare sig i konkurrencen, hvis
al væsentlig information virkelig skulle offentliggøres efter oplysningsforplig-
telserne.33 Denne afvejning har medført, at forbudet mod insiderhandel kun
gælder information, som ikke er almindeligt tilgængelig, og kan kategoriseres
som væsentlig. Væsentlighedsbedømmelsen afhænger af, om informationen ex
ante dens offentliggørelse må bedømmes som potentielt egnet til at kunne ændre
det samlede indtryk, som markedet har af udstederen.34 Endvidere må oplysnings-

31 Om Akerlofs citron-teori og om informationsteori i øvrigt, se Lau Hansen (note 13), s. 5–24.
32 De to eksempler har hver for sig været genstand for nyere svenske disputatsarbejder, se om patenter,

Domeij, ”Läkemedelspatent”, Stockholms Universitet (1998), og om erhvervshemmeligheder, Hel-
gesson, ”Affärshemligheter i samtid och framtid”, Stockholms Universitet (2000).

33 Insiderforbudet tolkes da heller ikke ud fra en lighedsgrundsætning, jf. Lau Hansen, ”Due diligence
og insiderhandel”, UfR 2001B.417, der angår dansk og fremmed ret. Se endvidere Wist, Oker-Blom
& Pöntynen, ”Due diligence”, JFT 2001.426, hvor samme resultat bekræftes for finsk ret. Det er
endvidere almindeligt anerkendt, at oplysningsforpligtelserne trods deres generelle ordlyd ikke
dækker al væsentlig information, jf. Lau Hansen, a.st. s. 418 med henv.

34 Jf. Lau Hansen (note 13), kap. 4. Det er vigtigt at fremhæve, at væsentlighedsbedømmelsen sker ex
ante offentliggørelsen, og dermed ikke har tilknytning til de kursbevægelser, der senere måtte
forekomme ex post. Kravet om væsentlighed er nødvendig, da selskaber og ”insidere” ellers ikke
kan handle aktier, og det består derfor også i lande, hvor kravet ikke direkte er nævnt i loven, f.eks.
Danmark og nu også Norge.
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forpligtelserne tage hensyn til behovet for hemmeligholdelse af konkurrence-
nødvendig information.

5. Administrativ sanktionering

5.1. Begrundelsen for administrativ sanktionering

Det er evident, at analysen må angå administrativ sanktionering, dvs. at vi her
drøfter sanktioner mod uønsket adfærd. Der er således ikke tale om at pålægge
afgifter for at opfylde fiskale formål, hvilket efter dansk forfatningsret kræver
særlig hjemmel efter grundlovens § 43, eller dække konkrete serviceydelser fra
staten (gebyrer). Kategoriseringen af de administrative foranstaltninger som
sanktioner hindrer dog ikke, at provenuet fra sanktioneringen enten tilfalde staten
på samme måde som fiskale afgifter og skatter, eller tilføres kapitalmarkedets
brugere enten direkte som udlodning, eller indirekte ved at modregne provenuet i
omkostningerne for driften af de administrative tilsynsmyndigheder, som det
ellers måtte påhvile markedsaktørerne at betale.

Den traditionelle begrundelse for afkriminalisering og overgang til et regime
med administrativ sanktionering er normalt to. For det første et ønske om at
bevare straf som udtryk for en alvorligere misbilligelse (stigmatisering) ved at
undtage den pågældende uønskede, men ikke længere så misbilligede, adfærd fra
strafferetten (devalueringshensynet). For det andet procesøkonomiske hensyn,
hvor det traditionelle strafferetlige system (politi og domstole) har vanskeligt ved
at overkomme frekvente overtrædelser, og derfor ønskes erstattet af et mindre
bekosteligt forvaltningsretligt system (ressourcehensynet).35 Det andet hensyn er
normalt kun relevant, hvor det første hensyn foreligger. I andre tilfælde, hvor
overtrædelser bliver frekvente, men stadig vurderes som alvorlige, ses normalt
ikke en afkriminalisering, men derimod en optrapning og under tiden endda en
øget kriminalisering, f.eks. på området for euforiserende stoffer.

Begrundelsen for afkriminalisering på området for børskriminalitet afviger
herfra. Det er udokumenteret, at tilfældene af insiderhandel og kursmanipulation
skulle være frekvente i et omfang, der overstiger de afsatte ressourcer til kontrol
og håndhævelse. Det er for den procesøkonomiske betragtning ikke relevant, at
frekvensen af domfældelser er beskedent i forhold til de sager, der udtages til
nærmere undersøgelse af de pågældende myndigheder.36 Det skyldes problemet
med at opnå domfældelse, ikke problemer med at identificere og forfølge mulige
overtrædelser. Det kan næppe heller antages, at det første og vigtigste hensyn bag
afkriminalisering, devalueringshensynet, gør sig gældende på dette område.
Tværtimod synes der at være en tendens mod stigmatisering i den almindelige

35 De to hensyn er bl.a. fremhævet i den fællesnordiske betænkning NU 1975:5, ”Bötestraffet”, s. 35.
36 I dansk børsret udgjorde andelen af sager, der af Finanstilsynet blev oversendt til politimæssig

efterforskning ca. 16 pct. af de åbnede sager i perioden 1996–99, jf. Lau Hansen (note 13), s. 128.
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retsfølelse over for overtrædelser af denne art. Samme vurdering havde den
svenske regering under reformen, der førte til insiderstrafflagen (2000:1086),
hvor strafferammerne blev forhøjet.37 Denne tendens skyldes formodentlig den
voksende interesse for det organiserede kapitalmarked i bredere dele af befolk-
ningen. Det er tvivlsomt, om overgangen til et administrativt regime vil ændre
denne opfattelse, selv hvis regimet skulle medføre hyppigere sanktioner.

Heroverfor kan indvendes, at hensigten med indførelse af et administrativ
regime ikke skulle være afkriminalisering, men derimod at skabe et supplerende
værn, sådan at grove forhold stadig kan sanktioneres strafferetligt, mens mildere
tilfælde kan sanktioneres administrativt. Denne betragtning synes at ligge bag de
tilfælde, hvor andre lande har indført et sådant parallelt administrativt regime,
f.eks. Frankrig og for nyligt Storbritannien. Tilsvarende holdning synes at ligge
bag direktivforslaget om markedsmisbrug, der angiver, at både administrative og
strafferetlige sanktioner skal kunne bruges, jf. art. 14(1). Denne indvending kan
dog næppe være den eneste begrundelse. Hvis den eneste forskel skulle være at
finde i retsfølgen, mens såvel gerningsindhold som proces og de tilknyttede
retssikkerhedsgarantier skulle være de samme, kunne man lige så godt anvende
det strafferetlige regime, der jo byder på de bedste garantier for borgerne, og
overlade det til domstolene at graduere retsfølgen. Det parallelle administrative
værn må formodes at adskille sig på andre punkter end blot retsfølgen.

Denne formodning indfries, når vi betragter de ledsagende bemærkninger til
direktivforslaget. De oplyser i tilknytning til art. 14(1), at administrative sanktio-
ner gøres obligatoriske, hvilket skyldes ”til dels … at administrative procedurer er
hurtigere end retssager”. Forventningen om en hurtigere proces må forudsætte
fraværet af visse retssikkerhedsgarantier, hvilket i sin tur må forudsætte en
korresponderende beskrivelse af gerningsindholdet. Gerningsindholdet i det
administrative regime må således forventes at skulle adskille sig fra det
strafferetlige regime. Det er utvivlsomt tilfældet i relation til kursmanipulation,
hvor de ledsagende bemærkninger oplyser: ”Definitionen af kursmanipulation
bygger på aktørernes adfærd og ikke deres hensigt eller formål”. Gerningsind-
holdet søges altså beskrevet uden at inddrage tilregnelse. Formodentlig skal
bemærkningen til art. 2 om primære insidere tolkes som et tilsvarende ønske om
at undgå tilregnelse som led i gerningsbeskrivelsen, når det anføres, at udtrykket
”bevidst” ikke er medtaget, fordi disse insidere ”er klar over, at de oplysninger, de
modtager, er fortrolige.” Det skal her kort bemærkes, at ønsket om at fjerne eller
reducere tilregnelse som del af gerningsindholdet ikke i sig selv strider mod
retssikkerhedsgarantier. Vi kender jo også objektivt ansvar fra strafferetten. Noget

37 Finansinspektionen havde argumenteret for et administrativt regime, jf. rapport af 9. juli 1999,
”Översyn av insiderlagstiftningen” (1999:5). Men dette blev afvist af regeringen, der tværtimod
valgte at skærpe de strafferetlige sanktioner, altså en form for nykriminalisering. Se prop. 1999/
2000:109, ”Ny insiderlagstiftning, m.m.”, afs. 4.2.
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andet er, om objektivt ansvar overhovedet er hensigtsmæssigt, hvad enten regimet
er administrativt eller strafferetligt.

Hvis begrundelsen for det administrative regime er, at man ønsker en hurtigere
proces og samtidig at undgå tilregnelse som del af gerningsindholdet, bliver spørgs-
målet, om de to former for børskriminalitet er egnede til en sådan sanktionering.

5.2. Hurtig proces

Direktivforslaget om markedsmisbrug retter sig mod alle, ikke kun mod en
snæver kreds af markedsaktører. De to omhandlede former for børskriminalitet,
insiderhandel og kursmanipulation, vil formodentlig være undergivet en vis straf-
feretlig sanktionering, uanset indretningen af et eventuelt parallelt administrativt
regime, fordi disse forhold betragtes med en betydelig misbilligelse i befolknin-
gen. Og selv om et rent administrativt regime blev indført, ville der stadig være
tale om en pludselig indført afkriminalisering, der ikke modsvarer kategoriserin-
gen af de samme forhold i andre landes ret.

På denne baggrund må de to former for børskriminalitet kategoriseres som
strafferetlige i EMRKs forstand, jf. afs. 2.4 ovf. Den administrative proces må
derfor opfylde de krav til retssikkerhedsgarantier, der er beskrevet i afs. 2.3 ovf.
Det er dermed tvivlsomt, hvor store besparelser af ressourcer og forbedringer af
sagsbehandlingstiden der kan opnås ved indretning af et administrativt regime og
den tilknyttede judicielle myndighed. Kravet til retssikkerhed vil jo være det
samme som til et strafferetlige regime. En eventuel forbedring kan derimod
opnås, fordi gerningsindholdet gør processen lettere at gennemføre, f.eks. fordi
tilregnelse ikke indgår. Dette vurderes i det følgende.

5.3. Insiderhandel

Forbudet mod insiderhandel bygger på en afvejning, således at kun nogle former
for viden udgør forbudt intern viden, jf. afs. 4 ovf. Det afgørende er således
personens mentale tilstand. Dette karakteristikon ved insiderforbudet hindrer ikke
en graduering af tilregnelse, f.eks. er uagtsomhed, under tiden dog kun grov
uagtsomhed, tilstrækkelig tilregnelse i de nordiske lande. Men dette ændrer ikke
på, at viden skal indgå som en del af gerningsindholdet. Den pågældende skal
således være informeret, og anklagemyndigheden må føre fuldt bevis herfor.
Uskyldsformodningen efter EMRK art. 6(2) hindrer ikke omvendt bevisbyrde.
Det er naturligvis heller ikke udelukket at føre bevis ved indicier. Ganske vidt-
gående, men næppe urimelig, i denne retning er United States v. McDermott, hvor
der blev lagt vægt på tidspunkter for telefonsamtaler og det påfaldende held, som
prægede transaktionerne.38 Uagtsomhed kan derimod spille en rolle for den
retlige bedømmelse af, om den informerede burde have forstået, at hans viden var
intern viden i lovens forstand.

38 245 F.3d 173 (2nd Cir. 2001).
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Det må antages, at den interne viden skal bruges af insideren. Således undtager
svensk børsret tilfælde, hvor den informerede handler imod sin interne viden,39 og
i norsk ret skal den interne viden misbruges,40 hvilket formodentlig også gælder i
dansk ret.41 Ligeledes er det et forsvar mod insiderhandel i alle lande, hvis en
juridisk person kan vise, at intern viden i besiddelse hos nogle ansatte hos den
juridiske person var afgrænset ved informationsbarrierer (Chinese walls) fra de
personer, der handlede, og dermed ikke blev brugt af dem. Kravet om brug
hindrer dog ikke, at det normalt – især for fysiske personer – vil være tilstrække-
ligt at bevise besiddelse af intern viden på handelstidspunktet. Herefter vil det
være op til den informerede at godtgøre, at den interne viden ikke blev brugt,
hvilket efter omstændighederne kan være næsten umuligt. Dette har karakter af
omvendt bevisbyrde, men er uangribeligt såvel i forhold til affattelsen af
insiderforbudet, forbudets begrundelse, og kravet om retssikkerhedsgarantier.

Objektivt ansvar giver derimod ingen mening ved insiderhandel, fordi det
afgørende er den handlendes mentale tilstand. Der gives dog en række præventive
foranstaltninger, der er relevante i den her drøftede sammenhæng.

Et alternativ til objektivt ansvar er således spekulationsforbudet (undladelses-
pligt). Et sådant forbud blev indført i den amerikanske føderale Securities
Exchange Act (SEA) 1934 sec. 16(a) for at virke præventivt på insiderhandel
(short swing profit rule). Forbudet angår det objektive forhold, at en insider, dvs.
en person ansat hos udstederen eller med tilsvarende særlig adgang til intern
viden (primær insider i insiderdirektivets forstand), foretager modsatrettede trans-
aktioner i sit selskabs papirer inden for en kortere periode på seks måneder, f.eks.
køber og sælger, eller sælger og køber. Et tilsvarende forbud findes i svensk ret,
hvor det oprindeligt var knyttet til forbudet mod insiderhandel. Men ved reformen
i 2000 blev forbudet overført sammen med den ligeledes præventive foranstalt-
ning om oplysning til et offentligt centralt insiderregister til den særlige lag
(2000:1087) om anmäldningsskyldighet. Sanktionen herfor er administrativ. For-
delen ved dette alternativ er, at gerningsindholdet er begrænset til en given adfærd
(modsatrettede transaktioner), hvis iagttagelse kan ske objektivt. Ulempen er, at
de modsatrettede transaktioner undtagelsesvis kan være ganske harmløse, f.eks.
begrundet i andre forhold end udnyttelse af intern viden. I amerikansk føderal
børsret, hvorfra forbudet stammer, har man søgt at tilgodese sådanne tilfælde i
retspraksis.42 Denne ulempe er dog forholdsvis begrænset.

En tilknyttet præventiv foranstaltning, der ligeledes stammer fra SEA 1934

39 Jf. insiderstrafflagen § 8(1)(2) om handel imod intern viden.
40 Jf. verdipapirhandelslovens § 2–1(2) om misbrug af intern viden.
41 Overskriften til værdipapirhandelslovens kap. 10 angiver således misbrug, og forbudet selv anfører

i § 35(1), at den interne viden ”kan være af betydning for handlen”. Se ligeledes Lau Hansen (note
13), s. 331–346.

42 Se herom Cox, Hillmann & Langevoort, ”Securities Regulation”, 2. udg., Aspen Law & Business
(1997), s. 819–823.
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sec. 16, er den særlige informationspligt (handlepligt) for insidere til at rapportere
deres transaktioner i selskabet til et særligt offentligt tilgængeligt insiderregister.
Formålet med en sådan rapportering er to. For det første bliver det muligt at følge
insiderens handler, hvilket gør det muligt at vurdere, om insideren har handlet på
et tidspunkt, hvor han må formodes at have haft intern viden og dermed har
forbrudt sig mod det særskilte forbud mod insiderhandel. Dette kan virke
præventivt i relation til forbudet mod insiderhandel. For det andet giver det de
øvrige markedsaktører et indblik i insiderens handelsmønster, hvilket erfarings-
mæssigt betragtes som værdifuld markedsinformation. Insidere vil jo altid have
en viden om selskabet, der rækker videre end selskabets informationspligter
(oplysningsforpligtelserne), uden at denne viden nødvendigvis er så væsentlig, at
den bør kategoriseres som intern viden og dermed aktivere forbudet mod insider-
handel. Denne viden kan – med en vis usikkerhed – aflæses ved at følge inside-
rens transaktioner, dels transaktionerne selv, dels de ledsagende kommentarer til
den enkelte disposition, som insideren måtte vælge at give. Dette andet formål
med informationspligten er således ikke at hindre overtrædelse af forbudet mod
insiderhandel, men så vidt muligt at ligestille markedsaktørerne. Informations-
pligtens to formål viser således samspillet med oplysningsforpligtelser og
forbudet mod insiderhandel.43 Undladelsen af at følge en sådan handlepligt kan
iagttages objektivt, og da brøden i sig selv må betegnes som mindre, kan sanktio-
nen begrænses tilsvarende. Foranstaltningen egner sig dermed til administrativ
sanktionering.

Endnu en præventiv foranstaltning, der er beslægtet med spekulationsforbudet,
kunne være at regulere insideres ret til at handle deres værdipapirer i selskabet, og
knytte denne regulering til særlige perioder ud fra et formaliseret skøn over,
hvornår de kan have intern viden i insiderforbudets forstand. I dansk børsret
kendes således fra Københavns Fondsbørs’ private regulering en henstilling om,
at insidere kun bør handle (åbent vindue) i en periode på seks uger efter det
tidspunkt, hvor deres selskab har stillet omfattende finansielle oplysninger til
rådighed for markedet, f.eks. års- eller halvårsregnskab. For selskabet selv gælder,
at det bør undlade at handle (lukket vindue) tre uger før et sådant tidspunkt. Igen
foreligger der et forhold (handle- eller undladelsespligt), der objektivt kan
iagttages, hvor brøden er begrænset, og som derfor er velegnet til administrativ
sanktionering.

Endelig kan der blandt de præventive foranstaltninger peges på den særlige
undersøgelsespligt for insidere, som kendes fra norsk og islandsk lovgivning.
Formålet er at gøre insideren opmærksom på, om der foreligger intern viden i
selskabet, der er tilgængelig for ham. I så fald bør han undlade at handle, da han i
givet fald vil overtræde forbudet mod insiderhandel. Herved søger man at løse det

43 Om dette samspil, se nærmere Lau Hansen (note 13), s. 18–19.
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problem, at selv hvor intern viden var tilgængelig for insideren, kan det være
svært at bevise, at insideren faktisk var informeret. Det sidste problem kan ikke i
sig selv overkommes ved den her drøftede foranstaltning, men ved at gøre
undersøgelsespligten til en selvstændigt sanktioneret handlepligt, kan man dog
komme bekæmpelsen af insiderhandel et skridt videre. Denne foranstaltning kan
af de allerede nævnte årsager også sanktioneres administrativt. Som et særskilt
problem bør fremhæves, at undersøgelsespligten i mindre grad kan præciseres til
en given adfærd. Det er med andre ord vanskeligere at fastslå, om insideren har
opfyldt sin pligt, hvilket knytter sig til problemet med at fastslå, hvilke handlinger
der i givet fald bør foretages. Men problemet er ikke uoverkommeligt for en
administrativ proces.

Fælles for disse præventive (profylaktiske) foranstaltninger er, at de ikke angår
insiderens subjektive viden, og dermed heller ikke direkte hans tilregnelse for de
handlinger eller undladelser, som han foretager. Foranstaltningerne angår handle-
eller undladelsespligter, der objektivt kan iagttages. Netop fordi disse handlinger
eller undladelser er præventive, er deres overtrædelse ikke i sig selv så alvorlige,
at de bør sanktioneres hårdt. Der er kun begrænset misbilligelse knyttet hertil. De
kan derfor sanktioneres administrativt.

Mange af disse foranstaltninger, der allerede findes i nordisk børsret, gælder
insidere, dvs. personer med en særlig adgang til selskabets interne informationer.
Denne kreds kan afgrænses på forskellig måde. Det kan f.eks. være personer med
formel selskabsretlig tilknytning såsom direktører og bestyrelsesmedlemmer.
Eller en bredere kreds af sådanne, hvis man f.eks. medtager ledende medar-
bejdere, hvilket kan give afgrænsningsproblemer, der dog kan løses i de enkelte
virksomheder ved at pålægge dem at afklare denne yderligere personkreds. Stor-
aktionærer vil ofte have en tilsvarende indsynsstilling; navnlig i Norden, fordi
generalforsamlingen har den øverste myndighed i selskabet, og fordi nordisk
selskabsret giver storaktionærer en betydelig ledelsesret som følge af majoritets-
princippet. Endelig kan man udvide kredsen med de omfattede personers nært-
stående, f.eks. samlevere og børn. Enkelte af de drøftede foranstaltninger kan
rettes mod offentligheden, hvilket f.eks. kan komme på tale i relation til de
foranstaltninger, der har karakter af informationsforpligtelse. Insiderregisteret er
f.eks. blot en variant af den ligeledes offentlige aktiebog, der kendes i alle
nordiske lande.44 Så længe foranstaltningen sanktioneres lempeligt, vil det
formodentlig være muligt med en administrativ proces, uanset at pligtnormerne
retter sig mod en ubegrænset kreds. Det kan tilføjes, at netop den brede kreds
af forpligtede, f.eks. insidernes nærtstående, gør privatretlig sanktionering
vanskelig, omend ikke umulig, jf. nærmere drøftelserne i afs. 6 ndf. Her kan

44 Graden af offentlighed varierer de nordiske lande i mellem, f.eks. er der fuld offentlighed i Norge,
mens mindre aktionærer er undtaget i dansk og svensk ret.

Sanktioner mod insiderhandel og kursmanipulation



288

administrativ sanktionering være at foretrække, da den som lovgivning kan rettes
mod en bredere kreds.

5.4. Forbudet mod videregivelse

Forbudet mod videregivelse er selv en præventiv foranstaltning i relation til
forbudet mod insiderhandel, og strafferammen er i de nordiske lande lavere end
insiderforbudet. I modsætning til handelsforbudet er dette forbud mere objektivt,
for så vidt at den interne viden gives videre, hvilket kan dokumenteres. Konstate-
res en overtrædelse, vil det normalt også være bevist, at videregiveren vidste eller
burde vide, at den videregivne viden kunne kategoriseres som intern viden. Den
lavere strafferamme kombineret med forbudets præventive karakter, der formo-
dentlig afspejler en mindre grad af misbilligelse, gør det nærliggende at overveje,
om forbudet fremover burde sanktioneres administrativt.

Det er imidlertid næppe hensigtsmæssigt. Da informationsudveksling er over-
ordentlig vigtig i moderne erhvervsforhold, og da forbudet mod videregivelse af
intern viden kun er præventivt, er forbudet udstyret med en ganske betydelig
undtagelse. Videregivelse er således tilladt, såfremt videregivelsen er begrundet i
normal funktionsopfyldelse.45 Mens selve videregivelsen kan være objektiv
konstaterbar, er det noget vanskeligere at vurdere, om videregivelsen var normal i
henseende til undtagelsen. Dette er dog i sig selv en vurdering, der kan baseres på
objektive forhold omkring indretningen af den pågældende virksomheds infor-
mationshåndtering. Det egentlige problem ligger snarere i, at denne vurdering
normalt vil kræve en indgående vurdering af de konkrete forhold i virksomheden,
fordi informationshåndtering kan variere betydeligt fra sted til sted. Behovet for
en indgående bevisførelse taler imod at adskille forbudet mod videregivelse fra
den strafferetlige sanktionering af forbudet mod insiderhandel.

5.5. Kursmanipulation

Det er åbenbart, at kursmanipulation ikke kan beskrives som adfærd, der tilsigter
at påvirke kursen på et værdipapir. Markedskursen er jo ikke udtryk for en
konsensus, men derimod skæringspunktet mellem forskellige vurderinger af den
rette værdi, og kursen fluktuerer da også konstant. Det er bedre at tage udgangs-
punkt i, at kursmanipulation angår misinformation, jf. afs. 4 ovf. Misinformation
kan ske på flere måder, ikke blot verbalt, men også non-verbalt, f.eks. ved adfærd.
Sidstnævnte er særligt relevant på det organiserede kapitalmarked, hvor handler
og kurser indberettes og fortolkes af de øvrige markedsaktører, hvilket giver
mulighed for misinformering via adfærd (transaktioner).

45 Om forbudets fortolkning, se Lau Hansen (note 13), s. 363–369, hvor det konkluderes, at forbudet
p.g.a. undtagelsen reelt antager karakter af et konkret faredelikt.

Jesper Lau Hansen



289

Misinformation kan teoretisk beskrives som en kommunikation, hvor der er
diskrepans mellem den kommunikerendes subjektive opfattelse, og den opfattelse,
som modtagerne af kommunikationen bibringes.46 Det hensigtsmæssige ved
denne beskrivelse er, at udgangspunktet tages i den kommunikerendes opfattelse,
hvorved man undgår at skulle forholde sig til den flygtige markedskurs. Men
herved nødsages man også til at indse, at kursmanipulation er lige så meget et
mentalt anliggende, som insiderhandel er. Forskellige grader af tilregnelse kan
også her komme på tale, men de angår alene den retlige bedømmelse af viden,
ikke om den pågældende faktisk havde en given viden. Det er således nødvendigt
at fastslå den kommunikerendes subjektive opfattelse af et givent forhold, men
uagtsomhed kan spille ind ved vurderingen af, om den pågældende forstod,
hvordan hans kommunikation ville blive tolket af modtagerne. Endvidere er det,
som før nævnt, ikke ukendt i strafferetten at bruge objektive indicier for at fastslå
den handlendes subjektive opfattelse. Hvor det f.eks. er godtgjort, at en person har
udspredt faktuelt urigtige oplysninger, kan det således ofte lade sig gøre ud fra
indicier at afgøre, om personen virkelig selv troede herpå. Men uanset den
objektive karakter af en sådan bevisførelse om subjektive forhold, så er det ikke
desto mindre nødvendigt at føre fuldt bevis for det subjektive forhold. Naturligvis
kan et egentligt objektivt ansvar indføres, f.eks. for faktuelt urigtige udsagn. I så
fald er det ligegyldigt, om man selv troede på, at udsagnet var korrekt, blot det
faktisk var forkert. Det vil dog være et overordentligt vidtgående skridt, der kan
lamme informationstilgangen til markedet. Direktivforslaget synes heller ikke
selv beredt at gå så vidt, f.eks. søger det kun at indføre et professionsansvar for
information til markedet, jf. forslagets art. 6(4).47 Som udgangspunkt er objektivt
ansvar altså meningsløst ved fastlæggelse af, hvad der udgør kursmanipulation.

Dette behøver dog ikke føre til en absolut afvisning af et administrativt regime
baseret på adfærd og ikke tilregnelse. Når det var muligt at bruge uagtsomhed
som standard for tilregnelsen, skyldes det, at der er et objektivt element i kursma-
nipulation som i al anden misinformation, nemlig kommunikationen (signalet) til
markedet. Denne kommunikation kan som nævnt ske non-verbalt, f.eks. ved at
frembringe et handelsmønster, som af de øvrige markedsaktører tolkes på en
given måde. Det er ikke urimeligt at kræve, at kommunikationens afsender bør
forstå, hvordan hans kommunikation vil blive tolket. Dette gælder i hvert fald ved
verbal information, men er mere tvivlsomt ved non-verbal kommunikation, hvor
uerfarne markedsaktører måske har vanskeligt ved at forstå rækkevidden af deres
handlinger. Denne forskel antyder behovet for at sondre mellem professionelle og

46 Hvis X tror, at et forhold er A, og han fortæller Y, at forholdet er B, så misinformerer han Y. Det gør
han også, selvom det måtte vise sig, at forholdet faktisk var B. Det er irrelevant, hvorvidt forholdet
faktuelt er A eller B. Relevant er alene Xs subjektive opfattelse af forholdet.

47 Der stilles krav om ”rimelig omhu” fra personer med ansvar for information til markedet. Det
modsvarer, hvad der i amerikansk føderal børsret kendes som en due diligence-standard.
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uprofessionelle markedsaktører, hvilket vil blive diskuteret mod slutningen af
dette afsnit.

Nogle handelsmåder er således særligt velegnede til at manipulere markedet
med. Et typisk eksempel er handel med sig selv (matched orders). Selve manipu-
lationen består i at indgå en række transaktioner med en trend i prissætningen,
f.eks. stigende priser, og disse transaktioner indgås mellem interesseforbundne
parter, f.eks. koncernforbundne selskaber eller af samme person igennem forskel-
lige mæglere. Fordi handlerne indgås mellem forbundne parter, er der ingen reel
finansiel risiko. Dette tolkes af markedet, som om uafhængige parter indgår disse
handler til stadigt højere priser, hvilket rationelt set må dække over en positiv
viden, der herved afkodes af iagttageren, som nu også skynder sig at købe til
stadigt stigende priser. Manipulationen ligger naturligvis i, at der ikke er en sådan
positiv viden. Manipulatoren ved dette, og vi har således den diskrepans mellem
subjektiv viden og bibragt viden, der kendetegner misinformationen og dermed
kursmanipulationen. Det nytter ikke noget at angribe selve det forhold, at trans-
aktionerne indgås til priser, der bestandigt afviger fra markedsprisen. Som
allerede fremhævet forekommer dette også i legitime transaktioner. Det angribeli-
ge er måden, som handlerne indgås på. Her har vi da et objektivt konstaterbart
forhold, som kan gøres til genstand for en administrativ sanktionering. Beslægtet
med denne måde (handel med sig selv) er andre handler mellem interesse-
forbundne parter, hvor parterne ikke direkte kan siges at udgøre en enhed, men
hvor de ikke desto mindre opfører sig sådan, f.eks. fordi de har aftalt at ville
friholde hinanden for tab.

Det kunne anføres, at handel til stadig højere priser også kan udføres direkte i
markedet, uden at man kender sin medkontrahent (manipulation ved reelle trans-
aktioner). Denne metode er imidlertid næppe så brugbar til manipulation, at den
bør gøres til genstand for særskilt regulering, da den er behæftet med en betydelig
risiko for tab og kræver betydelige ressourcer. Det taler for slet ikke at sanktionere
en sådan adfærd.48 Andre måder at manipulere på kan derimod tænkes, der er
objektivt konstaterbare, og særligt forbundet med risiko for at misinformere
markedet. Mest oplagt er fiktive handler (wash sales). I alle disse tilfælde kan der
lægges vægt på adfærd og ikke på tilregnelse.

Direktivforslaget anfører i bilagets afs. B en række eksempler på manipulative
handlinger. Det er en klassisk opregning af børsverdenens forbrydelsestyper, og
som sådan tjener de til illustration af, hvad et strafferetligt regime bør kunne
ramme. Men det er tvivlsomt for flere af disse eksemplers vedkommende, om de
er egnet til et administrativt regime, og enkelte synes mere klart ikke at være det.

48 Jf. Fischel & Ross, ”Should the Law Prohibit ’Manipulation’ In Financial Markets?”, 105 Harvard
Law Rev. 503 (1991). Selv ved illikvide papirer indebærer det en betydelig risiko at manipulere ved
reelle handler. I den danske AGF-sag, UfR 2001.578 H, som angik endog meget illikvide aktier,
benyttede manipulatoren således handel med sig selv og ikke reelle handler til sine manipulationer.
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Blandt de tvivlsomme eksempler er den gruppe af transaktioner, hvis objektive
resultater kan iagttages og bedømmes som manipulative. Denne gruppe er således
delvis objektiv, for så vidt at der er objektivt konstaterbare handlinger, men den
retlige kvalifikation afhænger af en subjektiv vurdering. Et eksempel, der
erfaringsmæssigt har stor praktisk betydning, er opkøb og efterfølgende salg
(pumping and dumping). Her kan det objektivt iagttages, at en eller flere personer
har handlet kursen op på et papir ved at foretage opkøb til stigende priser,
hvorefter de hurtigt afhænder deres positioner. Ofte vil manøvren være forbundet
med verbal misinformation, f.eks. på investor chat-sider, der selvstændigt kan
forfølges som kursmanipulation, men det er ofte svært at bevise, at den verbale
misinformation er knyttet til de handlende. Det afgørende bliver da, om de
handlendes købs- og salgsdispositioner i sig selv retligt kan kategoriseres som
”kunstige”, dvs. som foretaget med henblik på at misinformere markedet. Det
vanskelige ved denne bedømmelse er, at det ikke nødvendigvis er illegitimt at
købe op i et papir i håb om, at kursen vil stige, for dernæst, når prisen er steget, at
realisere en profit ved at sælge. Det forekommer så ofte, at det har fået sit eget
navn som investeringsstrategi (The Bigger Fool Theory of Investment), og det lå
bag en betydelig del af transaktionerne i den IT-boble, som brast i marts 2000.
Den retlige kvalifikation vil i disse tilfælde formodentlig kunne baseres på
objektive forhold, f.eks. om der også har været verbal misinformation i markedet,
og om den iagttagne boble kun opstod i det pågældende papir, men ikke i andre.
Sådanne objektive forhold kan tale for administrativ sanktionering. Et lignende
eksempel på en objektivt konstaterbar adfærd, der retligt kan kategoriseres som
kunstig, er transaktioner umiddelbart før opgørelsestidspunkter (marking the
close). Hvis en markedsaktør f.eks. har indgået på kontraktuelle forpligtelser, der
bestemmes i forhold til et bestemt indeks på et givent tidspunkt, kan det være
fristende at gennemføre transaktioner umiddelbart før opgørelsen af indekset til
en pris, der påvirker opgørelsen. Objektivt kan det iagttages, at transaktionen er
gennemført kort tid før opgørelsen, men den retlige kvalifikation afhænger af, om
denne transaktion bedømmes som kunstig. Igen må det erindres, at det ikke i sig
selv er forkert at indgå transaktioner til kurser, der afviger fra markedet. Alligevel
er risikoen for påvirkning stor nok til, at det kan være berettiget at skride ind alene
på det objektive grundlag, at de enkelte transaktioner afveg betydeligt fra de
forudgående transaktioner (kurslejet), og at de tidsmæssigt lå nær et særligt
opgørelsestidspunkt. En sidste gruppe af tilfælde af denne art er misbrug af en
dominerende stilling (cornering og squeezes). Disse tilfælde er nært beslægtede
med de fra konkurrenceretten kendte tilfælde. Også her kan den objektive konsta-
terbare adfærd kategoriseres retligt.

I disse tilfælde kan objektive handlinger således gøres til genstand for en retlig
kvalifikation, hvilket taler for et administrativt regime. Ved vurderingen af, om
adfærden er egnet til at misinformere markedet, kan myndigheden bruge sin egen
dømmekraft. I britisk børsret har man som retssikkerhedsgaranti i det administra-
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tive system indført en regelmæssig bruger-test (regular user), hvorefter børstilsy-
net FSA skal stræbe efter at anlægge den vurdering, som en fornuftig, regel-
mæssig bruger af det pågældende marked ville bruge. FSA er hermed ikke
forpligtet til at acceptere enhver adfærd, blot fordi den er almindelig på markedet,
men kan dog heller ikke sætte en standard, som de fleste markedsaktører ikke
kunne forudberegne.

Til disse tilfælde må dog bemærkes, at den objektive adfærd alene tjener som
indicium for den handlendes subjektive opfattelse. Et eventuelt administrativt
regime bør derfor give mulighed for undtagelser, enten i form af omvendt bevis-
byrde, eller forebyggende ved at undtage de tilfælde, hvor den handlende nok
benytter sig af den pågældende handelsmåde, men samtidig orienterer markedet
sådan, at der ikke sker misinformation. Det kan f.eks. tænkes, hvor to koncern-
forbundne selskaber flytter en post værdipapirer indbyrdes til en kurs, der afviger
fra markedskursen. Her bør de have mulighed for at unddrage sig administrativ
sanktion rettet mod handel med sig selv (matched orders), hvis de orienterede
markedet om, at transaktionen ikke var mellem uafhængige parter (arm-length).

Disse tilfælde kan således underkastes et administrativt regime, omend de må
betegnes som tvivlsomme, da det rejser visse retssikkerhedsmæssige problemer,
at bevis for subjektive forhold søges deduceret fra objektiv adfærd. Nogle af
direktivforslagets eksempler synes derimod ikke at egne sig til en administrativ
proces. Der vil naturligvis altid være objektivt konstaterbare transaktioner, men
den retlige bedømmelse heraf angår i disse tilfælde den handlendes subjektive
opfattelse og ikke kun, hvordan andre markedsaktører må opfatte dem. Et eksem-
pel er ”fortielse af vigtige forhold eller interesser”. Fortielse kan vel kun være
manipulativt, såfremt der klart kan bevises en hensigt til at påvirke kursen, hvilket
yderligere må forudsætte, at en positiv informationsforpligtelse er overtrådt. De
fleste tilfælde af fortielse må derfor sanktioneres som overtrædelse af infor-
mationsforpligtelsen og ikke andet. Et andet af direktivforslagets eksempler synes
slet ikke at angå kursmanipulation. Det angår køb af et papir, som man har
anbefalet andre, hvorefter papiret sælges, når kursen stiger som følge af anbefa-
lingen (scalping og frontrunning). Her må det angribelige forhold være brug af
viden om, at kursen vil stige på grund af købsanbefalingen. Dette angår i så fald
insiderhandel og ikke kursmanipulation. Og en sådan insiderhandel bør endvidere
forudsætte bevis for, at den handlende vidste, at en anbefaling var givet, dvs. den
interne viden skal være brugt. Dette har betydning for større finanshuse, der ofte
giver anbefalinger og samtidig handler i de samme papirer, men vel at mærke gør
det i forskellige afdelinger, der er adskilt af informationsbarrierer.

Endelig bør det erindres, at en række af de drøftede eksempler som nævnt må
beskrives som tvivlsomme. Man søger at udlede den subjektive motivation bag
transaktionerne alene ved at fortolke transaktionerne selv. Herved risikerer vi at
komme til at sanktionere tilfælde, der bedømt ud fra de subjektive forhold faktisk
ikke var kursmanipulation. Såfremt den administrative sanktion er beskeden, kan
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det retssikkerhedsmæssigt problematiske ved denne fremgangsmåde accepteres.
Som Vagn Greve har udtrykt det, bør alle borgere kunne acceptere risikoen for at
falde som offer for justitsmord, blot man slipper tilstrækkeligt billigt.49 Som
drøftet i afs. 5.1 ovf. er begrundelsen for et administrativt regime dog næppe at
reducere sanktionerne væsentligt. I så fald bør de drøftede tilfælde kun gøres til
genstand for administrativ sanktionering, såfremt adfærdsstyringen retter sig mod
en udvalgt professionel kreds, f.eks. kredsen af særligt autoriserede markedsaktø-
rer. En sådan kreds kan i højere grad siges at måtte forstå, hvordan deres trans-
aktioner kan forstås – og misforstås – af markedet, og det problematiske i at
udlede deres subjektive bevæggrunde fra deres objektive handlinger bliver da
mindre.

I britisk børsret er de parallelle strafferetlige og administrative regimer således
suppleret af et tredje parallelt disciplinært regime, der er rettet mod autoriserede
markedsaktører, jf. regelkompetencen i FISMA sec. 138. Det disciplinære regime
må opfattes som en variant af det administrative regime, for så vidt at det ikke er
strafferetligt. Det er beskrevet ved visse bredt formulerede principper, der
beskriver kravene til god værdipapirhandelsskik. I deres brede formulering
overlapper de beskrivelsen af markedsmisbrug i FISMA 2000 sec. 118 og den
udfyldende regulering efter sec. 119, hvilket viser den bredere regulering, som er
mulig over for en afgrænset kreds af professionelle. For både det administrative
og det disciplinære regime gælder, at grovere tilfælde kan retsforfølges efter det
strafferetlige regime, hvor sanktionerne er hårdere, og hvor der stilles krav om
tilregnelse samt er de sædvanlige garantier for retssikkerheden.

6. Privat regulering

Som alternativ til offentlig adfærdsstyring, enten i et administrativt eller et straffe-
retligt regime, står privat regulering på kontraktuelt grundlag. Børser har længe
tilbudt regulering af markedsdeltagerne.50 Hvor børserne er private virksomheder,
hvilket er den nye og fremherskende tendens i Europa og udpræget i Norden, er
børsens regulering en sådan privat regulering. Reguleringen retter sig mod to
grupper. Dels de handlende, der forpligtes som led i aftalen om børsmedlemskab,
dels udstederne, som forpligtes i noteringsaftalen.

Adfærdsstyring ved privat regulering adskiller sig ikke grundlæggende fra
offentlig adfærdsstyring. Normerne kan opdeles i retsfaktum, hvortil knytter sig
retsfølger. Private retsfølger er normalt genoprettende, f.eks. ophævelse og erstat-
ning, men de kan antage en pønal karakter, f.eks. særligt vidtgående opgørelses-
former ved beregning af erstatning, eller mere direkte ved pålæg af bod. En sådan

49 Jf. Greve, ”Studier i færdselsstrafferet” (1979), s. 385.
50 Muligheden for privat regulering har formodentlig været den oprindelige begrundelse for etablerin-

gen af fondsbørser, der som institutioner kunne organisere markedspladsen, jf. Lau Hansen,
”Fondsbørsen” (1999), s. 152–159.
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adgang til bod kan frit aftales, også af børser, men kan som alle andre aftalefor-
hold censureres efter rimelighedsbestemmelser i den almindelige aftaleret,
navnlig aftalelovens § 36. Set i dette lys får en sådan rimelighedscensur karakter
af en garanti for retssikkerhed, der bl.a. skal sikre proportionalitet mellem
brøde og sanktion. Endvidere kan konstateringen af en kontraktuel overtrædelse
forudsætte inddragelse af domstolene, hvis en af parterne bestrider den anden
parts udøvelse af beføjelser. Problemet ved privat regulering af børskriminalitet er
den samme, som gør sig gældende ved administrativ sanktionering. Det kan være
vanskeligt at føre fuldt bevis for tilregnelse, men hvor den ønskede adfærd er
beskrevet uden subjektive elementer, jf. analysen af insiderhandel, videregivelse
og kursmanipulation ovf., kan privat regulering formodentlig nå samme resultater
som administrativ regulering.

Det bør imidlertid bemærkes, at privat regulering må angå en mere begrænset
gruppe markedsaktører end offentlig regulering. Herved antager den mere karak-
ter af den form for offentlig administrativ sanktionering, der kaldes disciplinær.
Det skyldes, at børsernes private regulering er kontraktbaseret. Adfærdsstyringen
vil derfor kun kunne rettes mod de aktører, der indgår kontrakter med børserne,
dvs. børsmedlemmerne og udstederne. En vis afledet regulering kan dog også
lade sig gøre kontraktuelt. Kontrakten mellem børsen og det enkelte børsmedlem
eller den enkelte udsteder kan også forpligte i relation til personer, der står i
kontraktforhold til medlemmet eller udstederen. Medlemmet kan f.eks. forpligtes
for den adfærd, som medlemmets kunder udviser ved brug af handelsadgangen til
børsen (on-line investering). Udstederen kan ligeledes forpligtes for den adfærd,
der udvises af ansatte hos udstederen og eventuelt deres nærtstående. En sådan
kontraktuel forpligtelse påhviler dog kun medlemmet og udstederen, der i givet
fald bærer ansvar for andre, dem tilknyttede personer (vikarierende ansvar).
Formålet med et sådant vikarierende ansvar er, at den umiddelbart forpligtede
(medlemmet eller udstederen) må forventes at ville sikre sig mod ansvaret ved
selv at forpligte de fjernerestående personer og føre kontrol med dem. Hvorvidt
en kontraktuelle forpligtelse kan etableres direkte mellem børsen og disse fjernere
stående personer er tvivlsomt, men kan tænkes ved brug af standardkontrakter,
f.eks. som vilkår for handelsadgang anvendt af børsmedlemmerne over for deres
kunder, eller som led i ansættelsesforholdet hos en noteret udsteder. Børsens
private regulering kan derimod ikke rette sig mod offentligheden uden en sådan
kontraktuel forbindelse.

Det fremgår af Europa-Kommissionens seneste direktivforslag på kapital-
markedsrettens område, f.eks. forslaget om markedsmisbrug og forslaget om
prospekter,51 at man ønsker tilsynet samlet hos en enkelt offentlig myndighed, ikke

51 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om det prospekt, der skal offentliggøres, når
værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til omsætning, af 30. maj 2001, KOM(2001)
280 end.
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hos private virksomheder såsom børser.52 Begrundelsen er frygten for mangel-
fuldt tilsyn og håndhævelse som følge af interessekonflikt, fordi markeds-
deltagerne traditionelt er både børsens ejere og brugere. Dette er for så vidt en
velbegrundet frygt, hvor børserne er brugerdomineret, dvs. har de handlende og
udstederne som ejere. Men i stigende grad børsnoteres børserne, og interesse-
konflikten aftager da noget. Det medfører til gengæld en anden interessekonflikt,
såfremt børsen noteres på sit eget marked, hvilket ofte er nødvendigt, da børserne
i vid udstrækning er naturlige monopoler.53 I så fald nødsages børsen at regulere
sig selv.

Det kan indvendes imod problematikken med interessekonflikt, at børsernes
interesse i at fremstå som neutrale håndhævere af den nødvendige adfærdsstyring
er så stor, at den overkommer eventuelle interessekonflikter. Det må medgives, at
det er i børsernes egen interesse at sikre markedets funktion, og som sådan er
børsernes private regulering et tjenligt supplement til offentlig regulering. Men
erstatte sådan regulering kan børserne ikke. Hertil kommer, at i takt med at
børserne bliver private virksomheder med en heterogen, bred og skiftende ejer-
kreds som følge af børsnotering, vil børserne blive mere omkostningsbeviste. Hvor
det tidligere har været hensigtsmæssigt for børserne at levere privat regulering,
fordi medlemmerne efterspurgte dem, er det ikke længere tilfældet. Fremfor at
operere med et privat regime som et supplement til det offentlige regime er det
nærliggende, at børserne af egen drift ikke ønsker at påtage sig den yderligere
opgave med tilsyn og kontrol af sådanne regler. Privatretlig sanktionering synes
således ikke at være et reelt alternativ til offentligretlig sanktionering.

Spørgsmål til debatten:

Rapporten giver udtryk for en række holdninger, som det vil falde naturligt at
debattere. Herudover bør det overvejes at drøfte følgende emner, der ikke er tildelt
en særlig prominent plads i rapporten.

(1) Er de regulerede markeder, f.eks. fondsbørser, egnede til et særligt vidtgående
sanktionsregime, dvs. med væsentlig færre retsgarantier, fordi de er af stor sam-
fundsbetydning, eller fordi aktørkredsen for det meste er professionel?

52 Forslaget til et takeoverdirektiv udgør dog en undtagelse. Det skyldes forslagets ulykkelige for-
historie, hvor det oprindelige forslag fra 1989 blev blokeret af Storbritannien, der på det tidspunkt
var præget af selvregulering, f.eks. The Takeover Panel. Graden af selvregulering er siden begræn-
set væsentligt i britisk børsret, men forslaget muliggør stadig privat tilsyn, jf. forslagets art. 4(1).

53 Denne tendens til naturlige monopoler skyldes netværksfordele (network externalities), der er
typiske for institutioner baseret på informationsdeling. Fremvæksten af ny teknologi og de etablere-
de børsers manglende reception af samme har i de seneste år medført en vækst i antallet af børser.
Men det må forventes, at koncentrationen vil blive genoptaget, når teknologien er blevet generelt
indarbejdet. Se Lau Hansen (note 13), s. 103–105.
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(2) Bør judicielle myndigheder på kapitalmarkedets område organiseres og
bemandes inden for eller uden for det forfatningsmæssige domstolshierarki?

(3) I hvilket omfang egner private markedspladser, f.eks. private fondsbørser, sig
til at udstede regler, og til at føre kontrol med egne og offentlige regler?

(4) Bør medlemsstaterne i EU og EØS tilstræbe harmonisering, eller bør det
overlades til de enkelte medlemsstater, om de vil lovregulere eller overlade norm-
skabelsen til private, dvs. skal vi foretrække harmonisering eller konkurrence
mellem retssystemerne?

Jesper Lau Hansen


