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Av Olav Torvund

Borgarting lagmannsrett avsa den 17. juni 2002 en dom om ansvar ved misbruk av betalingskort, der PIN-koder 
var forsøkt kamuflert som telefonnumre. Kortholder hadde forsøkt å kamuflere sine PIN-koder for sitt 
MasterCard og Visa-kort på en lapp hvor det sto henholdsvis «Eva 22665800» og «Victor 55283200». Denne 
lappen ble oppbevart i samme lommebok som kortene. I tillegg skal kortholder ha hatt 4-5 tilsvarende lapper, 
med reelle telefonnumre. Etter finansavtaleloven § 35 kan banken holde kortholder ansvarlig for inntil 8.000 kr 
når misbruket er gjort mulig som følge av at kortinnehaver har opptrådt grovt uaktsomt. Det spørsmålet som 
retten skulle ta stilling til, var om kortholders opptreden i den aktuelle saken kunne anses som grovt uaktsom.

Før saken havnet i Borgarting lagmannsrett, hadde Bankklagenemnda i sin uttalelse BKN-2000-55 under 
dissens 4-1 gitt kortholder medhold i at oppbevaringen ikke kunne anses som grovt uaktsom. Banken brakte 
saken inn for Asker og Bærum herredsrett, som også ga kortholder medhold. Lagmannsretten kom imidlertid til 
et annet resultat, og kom enstemmig til at handlemåten måtte anses som grovt uaktsom. Kortholder anket til 
Høyesterett, men Kjæremålsutvalget avviste anken i kjennelse HR-2002-01014, under er henvisning til at det 
var åpenbart at anken ikke kunne føre fram.

Lagmannsretten mente at det kunne være et visst behov for å skrive ned koden, særlig koden knyttet til et kort 
som sjelden ble benyttet. Det var i seg selv ikke grovt uaktsomt å notere koden, men dette måtte ikke skje på en 
måte som gjorde det lett for uvedkommende å forstå at det var en PIN-kode knyttet til det aktuelle kortet. Om 
uaktsomhetsvurderinger uttaler lagmannsretten:

«A skrev imidlertid ned begge PIN-kodene på en lapp som hun la i sin pengebok, der hun også oppbevarte 
kortene. Kodene var riktignok søkt kamuflert som telefonnumre, men de telefonnumrene som ble valgt gjorde 
det meget enkelt å avdekke kamuflasjen, bl.a. ved at begge telefonnumrene sluttet på 00, mens de første sifrene 
var henholdsvis 22 og 55. Visakoden var dessuten inntatt i det telefonnummeret som angivelig gjaldt «Victor». 
A har forklart at «Eva» sto for Eurocard, som hun hadde hatt før hun fikk MasterCard. Selv om det også lå 
andre papirlapper med telefonnumre i pengeboken, må det ha vært nærliggende for en utenforstående å fatte 
mistanke til de to telefonnumrene og at de fire midterste sifrene kunne inneholde kortkodene. Den 
omstendighet at det første kortmisbruket skjedde bare noen minutter etter at vesken ble stjålet viser da også at 
tyven ikke har hatt problemer med å avdekke kamuflasjen.

Etter lagmannsrettens oppfatning må As handlemåte, ved at hun skrev ned begge kortenes PIN-koder på samme 
papirlapp i en så dårlig kamuflert form som nevnt og ved at hun oppbevarte lappen i pengeboken sammen med 
bankkortene, der de ble værende også etter at hun kom tilbake fra sin utenlandsferie, klart karakteriseres som 
grovt uaktsom.»

De tre elementene som begrunner uaktsomheten er altså at
- lappen med PIN-kodene ble oppbevart i samme lommebok som kortene,
- forsøket på å kamuflere koden var ikke godt nok, og
- lappen ble liggende i lommeboken etter at kortholder kom hjem fra ferie.

Bankklagenemnda behandler spørsmålet om kamuflering av kode som telefonnummer i en ny sak, BKN-2002-
77, hvor uttalelsen avgis 24. september 2002, altså drøyt tre måneder etter at Borgarting lagmannsrett hadde 
avsagt sin dom, og to uker etter at Høyesteretts kjæremålsutvalg hadde avvist anken. Denne gangen var en 84 år 
gammel dame blitt frastjålet sin lommebok. Koden var skrevet ned på en lapp, kamuflert som et reelt 
telefonnummer, og det sto et personnavn foran. Lappen var oppbevart i et «hemmelig rom» i lommeboken. 
Bankklagenemnda kom til at dette ikke var grovt uaktsomt. Banken ga deretter beskjed om at den ikke ville 
følge Bankklagenemndas uttalelse. Uttalelsen gir derfor ikke uttrykk for noen akseptert bransjepraksis, og har 
følgelig liten eller ingen rettskildemessig verdi.1

I BKN-2002-84 hadde kortholder kamuflert PIN-koden som de fire midterste sifrene i et telefonnummer, som 
var ført inn i et telefonregister i en A-plan. Registeret inneholdt en rekke andre telefonnumre. Lommeboken 
hvor betalingskortet lå og telefonregisteret ble oppbevart i samme dokumentveske, på et ulåst kontor. 
Bankklagenemnda kom også her til at kortholder ikke hadde handlet grovt uaktsomt.

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-06-25-46/%C2%A735
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2000-55
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2002-77
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2002-77
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2002-84
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I den foreløpig siste saken, BKN-2002-117, var koden forsøkt kamuflert i en telefonliste bak initialene til 
banken «BD» (Bank Direct), initialer som også sto på kortet. Bankklagenemnda kom her, under dissens 4-1, til 
at kunden hadde opptrådt grovt uaktsomt.

Når det foreligger en rettskraftig dom, burde det være nærliggende for Bankklagenemnda å drøfte de nye 
sakene i forhold til denne. Det gjøres imidlertid ikke i de to foreliggende sakene. I BKN-2002-77 sier nemnda 
avslutningsvis følgende:

«Nemnda bemerker avslutningsvis at Borgarting lagmannsretts dom av 17. juni 2002 er bygget på så konkrete 
forhold at den ikke gir særlig veiledning for det generelle spørsmål om grov uaktsomhet fra kortholders side.»

Mer sies det ikke om dommen i den saken. I BKN-2002-84 og BKN-2002-117 nevnes ikke dommen i det hele 
tatt.

Det er påfallende at en dom hvor Forbrukerrådet har opptrådt som hjelpeintervenient fordi man har vurdert det 
som en prinsippsak, behandles på denne måten. Bankklagenemnda viser i stedet til sin egen tidligere praksis. I 
tillegg vises det til praksis fra den danske Pengeinstitutankenævnet, som tilsvarer Bankklagenemnda. Nemnda 
problematiserer ikke spørsmålet om tidligere praksis i forhold til en dom som nettopp setter Bankklagenemndas 
vurdering i en tidligere sak til side. Man burde ha diskutert om lagmannsrettens avgjørelse burde føre til 
endring i forhold til tidligere praksis, men gjør det ikke. Det inntrykk man sitter igjen med, er at 
Bankklagenemnda rettskildemessig setter sin egen tidligere praksis og tilsvarende dansk nemndspraksis over 
lagmannsrettens dom i en prinsippsak. Det er uheldig, og svekker Bankklagenemnda, når man legger seg på en 
praksis som bankene med ganske god grunn kan hevde at ikke holder for domstolene, og som de derfor ikke vil 
rette seg etter. Som nevnt har vedkommende bank gitt beskjed om at den ikke vil følge nemndas uttalelse, 
hvilket er helt i samsvar med det råd jeg ville ha gitt banken i den aktuelle situasjonen.

Den hovedkonklusjon man kan trekke av lagmannsrettens dom og etterfølgende nemndspraksis, er at det ikke i 
seg selv er grovt uaktsomt å notere koden i en kamuflert form og oppbevare dette notatet sammen med kortet. 
Men koden må kamufleres på en slik måte at det ikke er nærliggende for andre å anta at dette er PIN-koden til 
et betalingskort. Navn eller initialer som minner om kortnavn eller banknavn, trekker i retning av at det 
foreligger grov uaktsomhet. Men når Bankklagenemnda helt unnlater å diskutere lagmannsrettens dom, får vi 
ikke så mye veiledning ut over dette. Man kunne for eksempel ha vurdert hva slags betydning kortholders 
personlige forutsetninger bør ha. Lagmannsretten uttaler om kortholder:

«Ved avgjørelsen av om en person har handlet grovt uaktsomt må det bl.a. legges vekt på vedkommendes 
personlige evner, egenskaper og forutsetninger. A fremtrer som en velutdannet og erfaren person. Hun har lang 
reiselivserfaring og har, bl.a. gjennom sin virksomhet som autorisert guide, god kjennskap til problemene med 
tyveri av bankkort. Hun har derfor et bedre grunnlag enn gjennomsnittet til å opptre forsvarlig.»

I BKN-2002-77 var det en 84 år gammel dame. Hvis Bankklagenemnda mener at en handling kan være grovt 
uaktsom når den utføres av en person som A i dommen, mens den samme handling ligger innenfor det som man 
må akseptere fra en 84 år gammel dame, så bør man si det. Nå aner vi at dette har hatt betydning, men en slik 
anelse gir ikke så god veiledning.

Det var et reelt telefonnummer i BKN-2002-77, man navnet som var notert på lappen stemte ikke med det 
selskap som hadde vedkommende telefonnummer. Kortholder brukte fiktive nummer i den sak som 
lagmannsretten tok stilling til. Vil dette kunne ha så stor vekt at utfallet kunne ba blitt et annet om det hadde 
vært reelle nummer i lagmannsrettens dom, og fiktivt nummer i BKN-2002-77?

Bankklagenemnda unnlater å kommentere hva slags betydning det har, om noen, at kortholder i BKN-2002-77 
kun hadde én lapp med et telefonnummer i sin lommebok. Lagmannsretten synes å mene at det talte i 
kortholders favør at hun også hadde 4-5 andre tilsvarende lapper med telefonnummer, men at dette likevel ikke 
ga tilstrekkelig kamuflasje.

Ser vi bort fra BKN-2002-77 og holder oss til Borgarting lagmannsrett, BKN-2002-84 og BKN-2002-117, blir 
bildet at kamuflasjen kan være tilstrekkelig når koden er skjult i et mer omfattende telefonregister, dersom dette 
nummeret er ført opp med samme type identifikasjon som øvrige telefonnummer i vedkommende liste og ikke 
skiller seg fra andre telefonnummer i listen.

http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2002-117
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2002-77
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2002-84
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2002-117
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2002-77
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2002-77
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2002-77
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2002-77
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2002-77
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2002-84
http://www.lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/bkn-2002-117
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Noter
Olav Torvund er professor i formuerett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, med tilknytning til Institutt for privatrett og 
Institutt for rettsinformatikk.

1 Det vil i denne sammenhengen føre for langt å diskutere nemndspraksis rettskildemessige verdi, så jeg henviser til min bok Å studere 
jus, 2. utg. 1996, s. 249-251.


