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Sammanfattning 
Abstract 
En majoritet av de betalningar som utförs idag sker via de elektroniska betalnings-
systemen. Betalningar via betalningssystemen administreras av betalnings-
förmedlare, i regel är det banker som har den rollen. Trots betalningars och 
betalningsförmedlingars vikt för många av samhällets funktioner, råder en viss 
oenighet om vad betalningar och betalningsförmedling egentligen är. Vissa 
beskriver betalningsförmedling som transport av betalningsmedel, medan andra 
förklarar begreppet i termer av fordringar och förmedling av information. Det 
finns, med andra ord, ett visst behov av klargöranden. 
 
I och med att den internationella handeln ökar, utförs allt fler betalningar till 
utländska mottagare. För Sveriges vidkommande är handeln med Tyskland 



 2

mycket viktig. Det kan därför vara en fördel, för t.ex. näringsidkare som handlar 
med företag från Tyskland, att veta vilka skillnader som finns mellan svensk och 
tysk rätt, ifråga om betalningsförmedling. Vid internationella affärer kan också 
situationer aktualiseras, som i regel inte uppkommer vid inhemska betalningar. 
Vid betalningsöverföringar mellan Sverige och Tyskland måste även EG-rätten 
beaktas. Jag har i uppsatsen i allmänna drag beskrivit det tyska rättssystemet samt 
kort redogjort för den del av den svenska internationella privaträtten som kan bli 
tillämplig på gränsöverskridande betalningar och betalningsförmedling mellan 
Sverige och Tyskland. De EG-förordningar och -direktiv som behandlar 
betalningar och betalningsförmedling har jag också redogjort för, för att se i vilken 
mån en harmonisering har skett på området. 
 
En av mina slutsatser, efter att ingående ha studerat såväl svensk, tysk och 
internationell rätt, är att när avsändaren vill utföra en betalning genom betalnings-
systemen, så ger denne kontohållaren ett uppdrag att utföra betalningen. I 
gengäld avsäger sig avsändaren sin fordran gentemot banken, intill det belopp 
som banken har fått i uppdrag att överföra till mottagaren. Den överförande 
banken ger sedan mottagarens bank i uppdrag att gottskriva mottagarens konto. I 
gengäld får denna bank ersättning från den överförande banken. Betalnings-
uppdraget avslutas när rätt konto har krediterats med rätt belopp vid rätt 
tidpunkt av rätt avsändare. Jag har också kommit till den slutsatsen att 
mottagarens fordran på den mottagande banken uppkommer redan vid den 
tidpunkt då den mottagande banken mottager betalningsuppdraget och inte först 
när mottagarens konto krediteras. 
 
Jag har ingående behandlat betalningar och betalningsuppdrag enligt både svensk 
och tysk rätt för att se om det föreligger några skillnader. Jag har kommit fram till 
att en stor skillnad mellan rättsystemen är frågan om när en rättidig betalning har 
skett och därmed när avsändaren kan anses ha kommit i dröjsmål med 
betalningen. Enligt svensk rätt är tidpunkten när mottagarens konto gottskrivs 
med rätt belopp avgörande. Enligt tysk rätt är i första hand tidpunkten vid vilken 
avsändaren ger sin bank i uppdrag att utföra betalningen avgörande. En annan 
viktig skillnad är vilken rättslig relation de i en betalningsförmedling deltagande 
parterna har till varandra. Den svenska rätten berör inte denna fråga särskilt 
ingående, medan den tyska rätten, i samklang med EG-rätten, mer ingående har 
analyserat detta. Vid en betalningsförmedling skall de inblandade parternas 
avtalsförhållanden betraktas separat. Detta innebär att avsändaren inte står i 
rättsligt förhållande till annan än den överförande banken och står därmed inte i 
rättsligt förhållande med annan aktör som deltar i betalningsförmedlingen, t.ex. 
den mottagande banken. Jag anser att modellen även kan tillämpas på svenska 
förhållanden. 

 
 

Nyckelord 
Keyword 
Betalningar, betalningsförmedling, tysk rätt 
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Johan Csaszar 
 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
A majority of the payments that are carried out today are executed through the 
electronic payment systems. Payments that are executed through these systems 
are administrated by payment service providers, these providers are, in general, 
banks. In spite of the socio-economic importance of payments and payment 
intermediation, there is an uncertainty regarding the legal status of payments and 
payment intermediation. Some describe payment intermediation as transport of 
means of payments, while some describe it in terms of claims and intermediation 
of information. There is, in other words, a need for clarification. 
 
Since the international trade is increasing, more and more payments are made to 
receivers abroad. The trade with Germany is very important for Sweden. 
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Therefore, it can be an advantage for Swedish tradesmen, who are involved in 
businesses with German tradesmen, to know of the differences between Swedish 
and German law, when it comes to payments and payment intermediation. Also, 
in international trade, situations can occur that generally do not occur in domestic 
trade. EC-law must as well be taken into consideration, when discussing 
international payment intermediation between Sweden and Germany. I have in 
the thesis described the German legal system, in general features, and I have also 
made a brief outline of the Swedish international private law regulations that can 
be applied to a payment intermediation between Sweden and Germany. I have 
furthermore given a brief description of the relevant EC- regulations and –
directives, in order to see to what extent a harmonization has been made, 
regarding payments and payment intermediation. 
 
One of my conclusions, after having studied Swedish, German and international 
law, is that when the sender of a payment wants to execute a payment through the 
payment systems, he gives the sending bank a commission to transfer a certain 
amount to the receiver. In return, the sender denounces claims towards the bank, 
equivalent to that amount. The sending bank then gives the receiving bank a 
commission to credit the receiver’s account. In return, the receiving bank obtains 
compensation from the sending bank. The commission is final when the correct 
account has been credited with the correct amount at the correct time by the 
correct sender. I have further come to the conclusion that the receiver’s claim 
towards the receiving bank arises already when the receiving bank acquires the 
commission from the sending bank, and not when the receiver’s account is being 
credited. 
 
I have thoroughly studied payments and payment intermediation according to 
both Swedish and German law, in order to see whether there are any differences 
between the legal systems. I have concluded, that there is a major difference in 
determining at what point of time a payment has been made, and therefore also 
whether the sender is in delay with the payment or not. According to Swedish 
law, the point of time when the receiver’s account is being credited is decisive. 
According to German law, at first hand, the point of time when the sender gives 
the commission to the sending bank is decisive. Another important difference is 
which legal relations the participators have with each other. In Swedish law, this 
matter has not been closely discussed, while in German law, in harmony with EC-
law, the matter has been thoroughly analyzed. The legal relations, concerning a 
payment intermediation, are to be regarded separately. This implies that the 
sender does not have legal relations with any other participant in the payment 
intermediation, for instance the receiving bank. I find that this model also is 
applicable to Swedish conditions. 
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Keyword 
Payments, payment intermediation, German law 

 



 5

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning................................................................................................................... 5 
Ordlista ....................................................................................................................................... 7 
1 Inledning.................................................................................................................................. 8 

1.1 Problembakgrund ............................................................................................................. 8 
1.2 Problemformulering ......................................................................................................... 9 
1.3 Syfte ............................................................................................................................... 10 
1.4 Avgränsningar ................................................................................................................ 10 
1.5 Metod ............................................................................................................................. 12 
1.6 Terminologi.................................................................................................................... 14 
1.7 Disposition ..................................................................................................................... 15 

2 Tysk rätt................................................................................................................................. 17 
2.1 Det tyska rättssystemet................................................................................................... 17 

2.1.1 Lagregler ................................................................................................................. 17 
2.1.2 Domstolar och rättspraxis........................................................................................ 19 
2.1.3 Sedvanerätt och doktrin........................................................................................... 20 

2.2 Tysk avtalsrätt ................................................................................................................ 21 
3 Bankmarknaden..................................................................................................................... 23 

3.1 Den svenska bankmarknaden ......................................................................................... 23 
3.1.1 Riksbanken och Finansinspektionen ....................................................................... 23 
3.1.2 Bankernas verksamhet............................................................................................. 24 
3.1.3 Banker ..................................................................................................................... 25 
3.1.4 Det svenska betalningssystemet .............................................................................. 26 

3.2 Den tyska bankmarknaden ............................................................................................. 27 
3.2.1 Banker ..................................................................................................................... 28 
3.2.2 Det tyska betalningssystemet .................................................................................. 29 

3.3 TARGET ........................................................................................................................ 30 
3.4 Generell teknisk beskrivning av systemen ..................................................................... 31 
3.5 SWIFT............................................................................................................................ 32 

4 Internationell rätt och EG-rätt ............................................................................................... 33 
4.1 Internationell privaträtt................................................................................................... 33 
4.2 EG-rätt ............................................................................................................................ 34 

4.2.1 Betalningsdirektivet ................................................................................................ 34 
4.2.2 Avvecklingsdirektivet ............................................................................................. 36 
4.2.3 Förordningen om gränsöverskridande betalningar i euro ....................................... 37 
4.2.4 Samrådsdokument om betalningar inom gemenskapen .......................................... 38 

4.3 UNCITRAL:s modellag ................................................................................................. 40 
5 Betalningar i svensk rätt ........................................................................................................ 42 

5.1 Allmänt........................................................................................................................... 42 
5.2 Betalningsmedel och betalningsinstrument.................................................................... 42 
5.3 Betalning och betalningsförmedling .............................................................................. 43 
5.4 Förhållandet mellan avsändare, förmedlare och mottagare ........................................... 45 
5.5 Ansvarsfördelning .......................................................................................................... 46 
5.6 Betalning med befriande verkan .................................................................................... 47 
5.7 Övertrassering ................................................................................................................ 48 
5.8 Obehörigt nyttjande av konto......................................................................................... 48 
5.9 Återkallelse..................................................................................................................... 49 

6 Betalningar i tysk rätt ............................................................................................................ 50 
6.1 Konton............................................................................................................................ 50 
6.2 Kontohavare och fullmaktshavare.................................................................................. 51 



 6

6.3 Bankavtal........................................................................................................................ 52 
6.4 Giroavtal......................................................................................................................... 52 
6.5 Överföringsavtal............................................................................................................. 54 
6.6 Avtalsförhållanden vid överföringar .............................................................................. 56 
6.7 Kontantlösa betalningar.................................................................................................. 57 
6.8 Fel vid överföringen ....................................................................................................... 60 
6.9 Sluträkning och annullering ........................................................................................... 62 
6.10 Konkurs ........................................................................................................................ 63 
6.11 Überweisungsabkommen ............................................................................................. 63 
6.12 AGB-Banken................................................................................................................ 64 
6.13 Debetnota (Lastschrift)................................................................................................. 67 

6.13.1 Allmänt.................................................................................................................. 67 
6.13.2 EEV ....................................................................................................................... 68 
6.13.3 AAV ...................................................................................................................... 69 
6.13.4 Återkallelse............................................................................................................ 70 
6.13.5 Riskfördelning....................................................................................................... 70 

7 Analys.................................................................................................................................... 72 
7.1 Avtalsförhållanden ......................................................................................................... 72 
7.2 Kreditering ..................................................................................................................... 74 
7.3 Anbud och accept kontra krediteringar .......................................................................... 76 
7.4 Parternas plikter.............................................................................................................. 78 
7.5 Fel vid överföringen ....................................................................................................... 79 
7.6 Övertrassering ................................................................................................................ 80 
7.7 Dröjsmål ......................................................................................................................... 80 
7.8 Återkallelse och återgång av betalning .......................................................................... 81 
7.9 Konkurs .......................................................................................................................... 84 
7.10 Tillämplig lag vid gränsöverskridande betalningar...................................................... 84 
7.11 Implementering av EG-rätten....................................................................................... 85 
7.12 Float.............................................................................................................................. 86 
7.13 Bankernas framtida roll ................................................................................................ 87 
7.14 Sammanfattande slutsatser ........................................................................................... 88 

Källförteckning......................................................................................................................... 90 

 



 7

Ordlista 
Förkortning/      Fullständigt ord Förklaring/ 
Begrepp Översättning 
AAV 
AGB 
AGB-Banken 
AGBG 
Avveckling 
 
BGB 
BGC 
BGH 
 
Clearing 
 
DB 
ECB 
EEV 
EGBGB 
FI 
GG 
HGB 
Kontohavare 
Kontohållare 
LA 
 
Nettning 
RIX-systemet 
 
RK 
 
RTGS 
 
RTGSplus 
 
SWIFT 
 
TARGET 
 
 
ÜA 
 
ZKA 
 
 
 
 
 
 

Abbuchungsauftragsverfahren 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
AGB-Gesetz 
 
 
Bürgerliches Gesetzbuch 
Bankgirocentralen 
Bundesgerichtshof 
 
 
 
Deutsche Bundesbank 
Europeiska Centralbanken 
Einzugsermächtigungsverfahren 
Einführungsgesetz zum BGB 
Finansinspektionen 
Grundgesetz 
Handelsgesetzbuch 
 
 
Lastschriftabkommen 
 
 
 
 
Romkonventionen 
 
Real Time Gross Settlement 
System 
 
 
Society for Worldwide Interbank  
Financial Telecommunication 
Trans-European Automated Real-
time Gross settlement Express 
Transfer system 
Überweisungsabkommen 
 
Zentraler Kreditausschuss 
 
 
 
 
 
 

Förfarande med debetnota 
Allmänna avtalsvillkor 
AGB:s för banker 
Lag om AGB:s 
Infriande av fordringar i ett 
betalningssystem 
Den tyska civilrättslagen 
 
Den tyska högstainstans-
rätten 
Utjämning av motstående 
fordringar 
Den tyska centralbanken 
 
Förfarande med debetnota 
Lag om införande av BGB 
 
Den tyska författningen 
Associationsrättslig lag 
Bankkund 
Bank/kreditinstitut 
Banköverenskommelse om 
förfarande med debetnota 
Se clearing 
Det svenska nationella RTGS-
systemet 
Konvention om tillämplig lag 
för avtalsförpliktelser 
Bruttoavvecklingssystem i 
realtid 
Det tyska nationella RTGS-
systemet 
Bolag för tillhandahållande av 
finansiella meddelanden 
Det europeiska RTGS-
systemet 
 
Banköverenskommelse om 
överföringar 
De tyska bankförbundens 
gemensamma organ 
 
 
 
 



 8

1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

För ett antal år sedan utfördes de flesta betalningar genom att gäldenären gav borgenären det 

belopp han var skyldig, i sedlar och mynt. Detta fysiska överlämnande av betalningsmedel 

börjar mer och mer spela ut sin roll. Användningen av kontanter minskar hela tiden, till 

förmån för andra former av betalningar. Idag sker merparten av alla betalningar genom 

elektroniska överföringar. Ett betalningssystem krävs för att man på ett säkert och effektivt 

sätt skall kunna hantera de enorma mängder av betalningar som utförs (i Riksbankens system 

omsattes i genomsnitt under 2002 per månad cirka 90 700 betalningar, motsvarande totalt 

cirka 9 500 miljarder kronor1). För att betalningssystemet skall vara hanterbart krävs att 

endast ett begränsat antal aktörer får tillträde till det. I Sverige är det i huvudsak bankerna 

som deltar i systemen och enskilda personer, som vill få en betalning utförd, får använda sig 

av bankernas tjänster. Att förmedla betalningar är en av bankernas tre huvuduppgifter, de 

andra två är riskhantering och finansiering.2 Betalningsförmedling är den av uppgifterna som 

är mest nödvändig för samhället, men trots detta är betalningsförmedling sparsamt reglerad i 

lag.3 För närvarande råder en viss oenighet om vad betalningsförmedling egentligen är; vissa 

beskriver betalningsförmedling som transport av betalningsmedel4 medan andra förklarar 

begreppet i termer av fordringar och förmedling av information.5 Det finns med andra ord ett 

visst behov av klargöranden på området. 

 

Problem kan naturligtvis uppstå vid förmedling av betalningar. Typexempel på problem är att 

betalningen sker för sent, att det belopp som gottskrivs mottagarens konto inte motsvarar det 

belopp som avsändaren var skyldig mottagaren eller att betalningen sker till fel konto. Vidare 

kan problem uppstå om en av de i betalningsförmedlingen deltagande aktörerna går i konkurs. 

Härvidlag är det också viktigt att veta vilket ansvar de olika aktörerna har gentemot varandra 

och mot vilken part anspråk kan riktas och vilka följder det kan få. 

 

                                                 
1 Blåbok, s. 468 
2 SOU 1998:160, s. 109 samt Bank-Verlag, s. 7 
3 SOU 2000:11, s. 92 samt SOU 1995:69, s. 62 och 273 
4 SOU 1995:69, s. 174 
5 Arnesdotter, s. 178 
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Förmedling av betalningar sker idag inte endast inom nationsgränserna. I och med att den 

internationella handeln ökar, utförs allt fler betalningar till utlandet. För Sveriges vid-

kommande är handeln med Tyskland mycket viktig. I januari 2004 skedde 10,4 % av den 

svenska exporten till Tyskland6 och 18,8 % av importen från Tyskland.7 I Tyskland kan de 

ovan nämnda problemen lösas på ett annorlunda sätt än i Sverige. Det kan därför vara en 

fördel, för t.ex. en näringsidkare som handlar mycket med företag från Tyskland, att veta 

vilka skillnader som finns mellan svensk och tysk rätt, ifråga om betalningsförmedling. 

Kunskap om det rättsystem motparten lyder under kan vara en fördel, inte minst ekonomiskt.  

 

Vid internationella affärer kan situationer aktualiseras som, i regel, inte uppkommer vid 

inhemska betalningar. T.ex. väcks frågan om enligt vilket lands lag en eventuell tvist skall 

lösas. Det kan också vara viktigt att ta reda på om det tar längre tid för en gränsöverskridande 

betalningsöverföring att genomföras än en inhemsk eller om t.ex. tyska betalningsöver-

föringar tar längre tid att genomföra än svenska. Tidsaspekten är betydelsefull inte minst för 

att avsändaren skall kunna veta när betalningsöverföringen skall inledas för att avsändaren 

inte skall råka i dröjsmål med betalningen. Det kan också vara viktigt för en svensk aktör att 

veta om det krävs särskilda åtgärder för att en gränsöverskridande betalningsöverföring skall 

kunna genomföras. 

 

Vid betalningsöverföringar mellan Sverige och Tyskland måste också EG-rätten beaktas. 

Eftersom gränsöverskridande betalningar mycket ofta är tätt sammankopplade med gräns-

överskridande handel, är det antagligt att gränsöverskridande betalningar har reglerats i någon 

mån av EG-rätten. Det kan också vara så att de regler som behandlar svenska inhemska och 

tyska inhemska betalningar har påverkats av EG-rätten. 

1.2 Problemformulering 

I denna uppsats skall svensk och tysk rätt jämföras för att utröna huruvida det föreligger 

någon skillnad mellan svensk och tysk rätt avseende betalningsförmedling. De frågor jag 

kommer att beröra är följande: 

- Vilken rättslig relation har de i en betalningsförmedling deltagande aktörerna till 

varandra? 

                                                 
6 www.scb.se/templates/tableOrChart/___26637.asp, besökt 2004-04-20 
7 www.scb.se/templates/tableOrChart/___26643.asp, besökt 2004-04-20 
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- Går det att hänföra betalningsförmedling till en redan bekant rättsfigur eller är det en 

egen typ av rättsfigur? 

- Under vilka förutsättningar föreligger ett juridiskt ansvar för betalningsförmedlaren 

och vilka rättsliga följder får ansvaret? Vad händer t.ex. om fel konto gottskrivs eller 

om det gottskrivna beloppet är fel eller om gottskrivningen sker för sent?  

- Hur länge är ett betalningsuppdrag fortfarande möjligt att hejda och vilket ansvar har 

den part som skall hejda det?  

- Vad händer med betalningen om ett i överföringen deltagande kreditinstitut går i 

konkurs? 

Eftersom uppsatsen behandlar gränsöverskridande betalningsförmedling mellan Sverige och 

Tyskland, är en naturlig frågeställning i vilka fall tysk respektive svensk rätt blir tillämplig på 

avtalsförhållandet och i viss mån även i vilket land och enligt vilket lands lag en eventuell 

tvist skall avgöras. Frågan om i vilken utsträckning betalningsförmedling reglerats i EG-rätten 

skall också besvaras. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera vad för sorts rättshandling betalningsförmedling 

utgör enligt den tyska och den svenska rätten samt vilka konsekvenser eventuella skillnader 

kan ha för handeln mellan svenska och tyska företag.  

 

Ett delsyfte är att redogöra för när svensk respektive tysk rätt blir tillämplig på betalnings-

förmedling mellan Sverige och Tyskland samt att beskriva den tyska rätten och det tyska 

rättssystemet. Vidare skall en kort redogörelse för EG-rättsliga regleringar avseende 

betalningsförmedling genomföras, för att se i vilken mån en harmonisering har skett. 

 

Den tänkta läsekretsen är jurister och andra rättstillämpare, som vill ta reda på eventuella 

rättsliga skillnader mellan svensk och tysk rätt vid betalningsförmedling. 

1.4 Avgränsningar 

En rent lexikalisk definition av betalningsförmedling torde vara att betalningsmedel överförs 

från en part (avsändaren) till en annan (mottagaren) av en tredje part (betalningsförmedlaren). 

Denna definition är relativt vidsträckt och omfattar även sådana tjänster som kan utföras av 

exempelvis transportföretag, dvs. att fysiskt transportera sedlar och mynt från punkt A till 

punkt B. Inom ramen för denna uppsats kommer endast betalningar som sker från konto till 
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konto att beröras, pga. att dessa former av betalningar är vanligast förekommande8 samt att 

andelen betalningar som sker med hjälp av sedlar och mynt hela tiden minskar.9 Vidare 

kommer jag att behandla endast sådana betalningar som sker med en bank som förmedlare av 

betalningen. 

 

Jag avser att beröra främst sådana betalningar som sker till infriande av en skuld. Rent 

praktiskt är det ingen skillnad mellan betalningsförmedlingar som utförs för att infria en skuld 

och benefika transaktioner. Problem kan emellertid uppstå i fler situationer vid infriande 

transaktioner än vid benefika transaktioner; en benefik betalning kan t.ex. inte ske för sent. 

Jag anser att de problemsituationer som är möjliga vid benefika transaktioner kan täckas vid 

en genomgång av de problemsituationer som är möjliga vid betalningar till infriande av en 

skuld, men det är inte självklart att lösningarna är desamma. 

 

Checkar kommer inte att beröras i denna framställning, främst pga. checkarnas minskade 

praktiska betydelse i både Sverige och Tyskland. Checkarna utgjorde 2002 endast 1,2 % av 

det totala värdet för kontantlösa betalningstransaktioner i Tyskland och sett över en sex-

årsperiod är trenden att användningen av checkar minskar allt mer.10 Även i Sverige minskar 

checkarnas praktiska betydelse stadigt11 och detta gäller också utlandsbetalningar.12 Vid en 

utlandsbetalning kan det röra sig om fyra former av betalningar; banköverföring, check-

betalning, bankinkasso samt remburs.13 Cirka 80 % av utlandsbetalningarna utgörs av bank-

överföringar,14 varför endast dessa skall beröras. 

 

Betalningar, som genomförs i s.k. selektiva betalsystem, bl.a. i dagligvaruhandeln (t ex ICA-

kundkort och bensinbranschens kontokortsystem), omfattas inte heller av uppsatsen. I dessa 

system kan en bank ha en rent förmedlande funktion, eftersom avsändaren (kunden) betalar 

mottagaren (t.ex. ICA eller Shell) via ett betalsystem, som administreras av en bank. Kunden 

ökar saldot på sitt konto i det selektiva betalsystemet genom inbetalningar, för att sedan 

minska det i utbyte mot mottagarens varor eller tjänster. Medlen på kontot kan oftast 

användas uteslutande på detta sätt, försåvitt kunden inte bestämmer sig för att ta ut medlen 

                                                 
8 SOU 1995:69, s. 19 
9 SOU 2000:11 Bil. 2, Vol. A, s. 16 
10 Blåbok 2004, s. 21 
11 SOU 1995:69, s. 79 samt Konkurrensverket, s. 46 
12 Grath, s. 183 
13 Grath, s. 30 
14 Grath, s. 34 



 12

igen – om detta överhuvudtaget är möjligt. Betalningar i dessa system utgör dock, enligt min 

mening, inte betalningsförmedling, utan det handlar snarare om förskottsbetalningar. 

 

Ett ämnesområde, som kan kopplas till betalningsförmedling, är problematiken kring 

condictio indebiti. Denna rättsgrundsats är, enligt HD, inte tillämplig på betalnings-

förmedling, eftersom den ”tar sikte på fall när en person erlägger betalning till annan i tro att 

han är skyldig denne beloppet och betalningsmottagaren uppbär beloppet i samma över-

tygelse”.15 En bank, som agerar som betalningsförmedlare, är inte gäldenär i förhållande till 

mottagaren, utan endast förmedlare av betalningen och därmed är rättsgrundsatsen inte 

tillämplig på betalningsförmedling. 

 

Jag kommer vidare endast att beröra juridiskt ansvar och inte andra typer av ansvar, såsom 

moraliskt ansvar eller samhällsansvar vid betalningsförmedling. 

1.5 Metod 

För att få en överblick över betalningsförmedlingen, vid betalningar konto till konto i Sverige, 

kommer jag främst att använda mig av litteratur och förarbeten samt HD:s rättspraxis gällande 

betalningar. Lagtext kommer inte att studeras i någon större utsträckning, eftersom 

betalningsförmedling är sparsamt reglerad i den svenska rätten. Litteraturen kommer att 

tillmätas stor betydelse, beroende på att rättspraxis är knapphändig samt att de förarbeten som 

finns på området oftast endast indirekt behandlar betalningsförmedling. Områdets snabba 

tekniska utveckling bidrar också till att vissa förarbeten och rättsfall i viss mån kan ses som 

inaktuella. 

 

Internationell rätt kommer att studeras, främst EG-rätten, för att se i vilken utsträckning 

betalningar och förmedling därav har harmoniserats. Tysk och svensk internationell privaträtt 

kommer också att beskrivas. Jag kommer även att beröra konventioner som både Tyskland 

och Sverige har ratificerat.  

 

I studien av tysk rätt och tysk juridisk litteratur måste ett annat tillvägagångssätt, än det som 

är brukligt i Sverige, användas. I Tyskland har lagtext och lagkommentarer högst rang, sedan 

följer, i fallande ordning, läroböcker, monografier, juridiska tidskrifter och till sist avgöranden 

                                                 
15 HD:s domskäl till NJA 1994 s. 177, s. 183 
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från överrätterna.16 Trots detta kommer jag att, i kombination med lagtext, i stor utsträckning 

använda mig av prejudicerande rättsfall från den tyska högstainstansrätten Bundesgerichtshof 

(BGH) från de senaste fem åren. Motiven för detta är att de tyska domstolarna ofta hänvisar 

till den härskande uppfattningen på området och vem som står för den. Dessutom, som nedan 

kommer att visas, har domstolarnas avgöranden på senare år fått ökad betydelse. Med hjälp av 

rättsfallen kan alltså litteratur och artiklar, skrivna av de rättslärda som är ledande på området, 

påträffas och studeras. Vid tidigare studier av den tyska rätten har jag kommit fram till att 

förarbeten inte har samma praktiska betydelse som i Sverige, varför dessa inte kommer att 

användas. Denna uppfattning stöds av Kellgren, som i sin avhandling (som i och för sig rör 

skatterätt, men hans slutsatser avseende tyska förarbeten kan även användas här) menar att 

tyska förarbeten varken innehåller särskilt mycket information eller tillmäts någon större 

betydelse.17 Jag kommer däremot att använda mig av branschöverenskommelser. 

 

Efter rättsfalls- och litteraturgenomgången kan betalningar konto till konto i Tyskland 

analyseras och då främst betalningsförmedling via bank. Därefter kommer de tyska 

betalningsformer som bäst motsvarar de svenska gireringarna att identifieras.  

 

I och med att uppsatsen behandlar tysk rätt är en stor del av källorna skrivna på tyska. 

Översättningar och tolkningar därav genomförs av mig. Jag bedömer att jag har tillräckliga 

kunskaper, i såväl det tyska språket som i tysk juridik, för att kunna genomföra en tillfreds-

ställande översättning och tolkning av källorna. 

 

Av praktiska skäl har jag i stor utsträckning, främst när det gäller den tyska rätten, använt mig 

av Internet för att finna material. För att försäkra mig om att de uppgifter jag fått fram är 

tillförlitliga, har jag ansträngt mig för att endast använda mig av sådana källor såsom t.ex. 

bankernas egna hemsidor och BGH:s hemsida. 

 

Om två källor motsäger varandra kommer jag i fråga om den tyska rätten att använda mig av 

den hierarkiska modell som kort redovisats ovan. Den källa, som befinner sig på en nivå som 

är ”högre” upp i modellen, kommer således att tillmätas större vikt. För det fall två rättslärda 

motsäger varandra, kommer jag att undersöka vem av dessa två som är den större auktoriteten 

på ämnet, genom att se vilken av de rättslärda som citerats mest av BGH. I den svenska rätten 

                                                 
16 Simon/Funk-Baker, s. 22-23 
17 Kellgren, s. 146-147 
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kommer jag att tillmäta källans aktualitet stor betydelse, äldre förarbeten kommer således att 

få ge vika för yngre.  

1.6 Terminologi 

Jag har i viss utsträckning använt mig av tyska begrepp i uppsatsen. Detta gör jag för att 

underlätta för läsare som vill utforska ämnesområdet vidare och för att undvika de onödiga 

nyansskillnader och missförstånd som kan bli ett resultat av en översättning.  

 

Vidare har jag valt att använda mig av begreppen avsändare och mottagare vid betalnings-

överföringar, istället för gäldenär och borgenär. Detta har jag gjort av praktiska skäl för att 

skilja överföringen från det bakomliggande fordringsförhållandet. I de fall jag använder mig 

av begreppen gäldenär och borgenär avser jag fordringsförhållanden i allmänhet, och inte 

specifikt betalningsöverföringar. 

 

Med överförande bank avses alltid avsändarens bank och med en förmedlande bank avses en 

bank som varken är avsändarens eller mottagarens bank. Jag använder mig ömsom av 

begreppet bank och ömsom av begreppet kreditinstitut för att beteckna betalningsförmedlare, 

begrepp som inte är helt synonyma, men som, i funktionen som betalningsförmedlare, ändå 

kan användas synonymt. 

 

För att reducera antalet betalningstransaktioner i betalningssystemen använder man sig av 

clearing (eller nettning).18 Detta kan ske på bilateral eller multilateral basis. Bilateral nettning 

innebär att medlemmarnas förpliktelser gentemot varandra utjämnas medan man vid multi-

lateral nettning låter deltagaren få en nettoposition mot hela systemet, dvs. mot alla andra 

deltagare. Bilateral nettning kan i det närmaste ses som kvittning.19 BGC, som clearar svenska 

betalningar, administrerar ett bilateralt system.20 Om bank A har en fordran på 500 gentemot 

bank B och bank B i sin tur har en fordran på 400 gentemot bank A, clearas/kvittas 

fordringarna mot varandra. Detta innebär att förhållandet bankerna emellan ändras på så sätt 

att bank A därefter har en fordran på 100 gentemot bank B. 

 

                                                 
18 SOU 1993:114, s. 58 
19 Andersson, s. 26 samt SOU 1993:114, s. 96 
20 BGC:s informationsmaterial, s. 2 
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Med begreppet avveckling avses den avräkning av fordringar som sker i ett betalsystem. 

Avräkningen sker i ledet efter en clearing och utjämnar parternas fordringar gentemot 

varandra. Om clearing kan liknas vid en kvittning, så är avveckling en betalning. För att 

återgå till exemplet ovan, så innebär avvecklingen att Bank A:s fordran på 100 gentemot bank 

B infrias. Avvecklingen sker genom att bankernas konton hos den som administrerar betal-

systemet krediteras respektive debiteras. 

 

I uppsatsen kommer jag att använda mig av begreppet återbetalning när en betalnings-

förmedling inte har genomförts enligt avsändarens instruktioner. Återbetalning eller återgång 

av betalning, är de termer som används i litteraturen. Termerna är lite missvisande, eftersom 

de antyder att avsändaren alltid får tillbaka den summa som debiterats dennes konto. I och 

med att det finns begränsande regler för ersättning, sker inte alltid detta, utan den summa som 

återbördas till avsändaren kan i vissa fall vara betydligt lägre. Detta innebär att det snarare är 

fråga om en ersättning från banken gentemot avsändaren och inte en återbetalning. 

 

Två mycket viktiga begrepp i betalningsförmedlingssammanhang är kreditering och 

debitering. Dessa begrepp betecknar olika bokföringsmässiga händelser på ett konto. En 

kreditering innebär att kontots saldo ökas och en debitering innebär att saldot minskas. I detta 

sammanhang kan också termerna gottskrivning och belastning nämnas. Dessa termer innebär 

att kontohavarens fordran gentemot kontohållaren ökar respektive minskar. En kreditering 

eller en debitering kan sägas vara det som till det yttre manifesterar en gottskrivning 

respektive en belastning. 

1.7 Disposition 

Inledningsvis kommer en kort genomgång av den tyska rätten att göras. Jag anser att det är 

nödvändigt med en sådan genomgång för att läsare, som inte är förtrogna med den tyska 

rätten, skall få en allmän förståelse för denna. Denna förståelse kan underlätta vid läsningen 

av genomgången av betalningsförmedling enligt tysk rätt. Därefter kommer en kort 

beskrivning av betalningssystemen, på nationell nivå i Sverige och Tyskland samt på 

europeisk nivå, att göras. Beskrivningen görs för att läsaren skall få en allmän uppfattning om 

hur systemen fungerar och om deras inbördes förhållande. En kortare redogörelse för de EG-

direktiv och förordningar som behandlar betalningsförmedling kommer också att genomföras. 

Därtill kommer en sammanfattning av internationell privaträtt att göras. Dessa två ämnes-

områden måste tas upp eftersom uppsatsen behandlar gränsöverskridande betalningar. 
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Därefter kommer betalningar och betalningsförmedling först enligt svensk rätt och sedan 

enligt tysk rätt att redogöras för. Jag har härvidlag försökt ta upp de för en betalnings-

förmedling viktigaste momenten. Slutligen analyseras de skillnader och likheter som fram-

kommit vid redogörelsen av betalningsförmedling enligt svensk rätt och enligt tysk rätt. 

 

Jag har genomgående i uppsatsen försökt att hålla mig till följande strukturella indelning. 

Först berörs betalningar i allmänhet, sedan vilka olika former ett avtal om betalnings-

förmedling kan ha och vilken rättslig relation parterna har till varandra. Därefter behandlas 

felaktiga överföringar, följt av återkallelser av betalningsuppdrag. Slutligen berörs konkursers 

inverkan på en betalningsförmedling.  
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2 Tysk rätt 

2.1 Det tyska rättssystemet 

Sverige och Tyskland har mycket länge haft goda handelsförbindelser och idag är, som ovan 

sagts, Tyskland en av Sveriges största handelspartner. Handel och juridik samspelar ofta, men 

det rör sig här om två av varandra fristående rättssystem, vilket innebär att utvecklingen inom 

vissa områden kan gå åt olika håll. Tysk rätt är dock i mångt och mycket lik svensk rätt, vilket 

till viss del beror på att båda rättssystemen har influerats av den romerska rätten. Innan 1734 

års svenska lag tillkom, hade den romerska rätten relativt stor betydelse i Sverige.21 Tysk rätt 

bygger däremot fortfarande, alltsedan 1500-talet, nästan helt på romersk rätt.22  

2.1.1 Lagregler 

Det finns två formella rättskällor i Tyskland, lagtext och sedvanerätt.23 Av dessa två har 

lagtexten störst betydelse, delvis pga. att Tyskland har ett av världens mest kodifierade 

rättssystem,24 men också pga. att sedvanerätt måste uppfylla vissa krav för att få status som 

rättskälla. För att regler skall få status av lag krävs att de publiceras i Tysklands motsvarighet 

till svensk författningssamling, Bundesgesetzblatt (BGBl.).25 

 

När man skall beskriva den kodifierade tyska rätten, och dess rättskällehierarki, kan man med 

fördel tänka sig den tyska rätten som en pyramid. I toppen av pyramiden finns författningen, 

Grundgesetz (GG), som har störst betydelse. På nivån under återfinns lagar samt de fördrag 

som Tyskland slutit med andra länder.26 Basen av pyramiden utgörs av förordningar, 

utfärdade av regeringen, samt av myndighetsstadgar.27 Under denna pyramid finns ytterligare 

en pyramid, på delstatsnivå. Hierarkin inom dessa två pyramider ser likadan ut, men 

delstatspyramidens topp är belägen under förbundsstatspyramidens bas, eftersom förbundsrätt 

står över delstatsrätt enligt GG.28 En delstats författning har alltså lägre rang än förbunds-

statens myndighetsstadgar.29  

                                                 
21 Tamm, s. 278 
22 Foster/Sule, s. 17 
23 Foster/Sule, s. 5 
24 Freckmann/Wegerich, s. 1 
25 Foster/Sule, s. 117 
26 Freckmann/Wegerich, s. 32 
27 Simon/Funk-Baker, s. 19 
28 artikel 31 Grundgesetz: Bundesrecht bricht Landesrecht. 
29 Simon/Funk-Baker, s. 20 
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Eftersom Tyskland är medlem av EU måste EG-rätten beaktas vid studiet av den tyska rätten. 

En allmän gemenskapsrättslig princip är att EG-rätt har företräde framför nationell rätt,30 detta 

för att säkerställa att EG-rätten får samma innebörd i varje enskild medlemsstat. Denna 

princip har inte helt vunnit inträde i den tyska rätten. Den tyska författningsdomstolen, 

Bundesverfassungsgericht, ansåg tidigare att den var tvungen att kontrollera att sekundär EG-

rätt var konform med GG och dess grundläggande rättigheter innan implementering kunde 

ske. Numera anser en majoritet av de tyska rättslärda att EG-rätten har företräde även utan en 

sådan kontroll. Det tog dock Bundesverfassungsgericht tjugo år och sju avgöranden innan 

principen accepterades.31 

 

Grundgesetz innehar en särställning i den tyska rätten i och med att den utgör Tysklands 

författning. Från början var den tänkt att tjäna som ett provisorium när den infördes 1949 i 

dåvarande Västtyskland, eftersom ockupationsmakterna i Västtyskland ville se en åter-

förening av det delade Tyskland. Lagen ändrades dock inte genom återföreningen, utan 

behöll, med vissa ändringar, sin lydelse. Viktigast i GG är de s.k. grundläggande rättig-

heterna, som behandlas i artiklarna 1-19. Dessa grundläggande rättigheters syfte får inte 

förfelas32 och således måste alla andra rättsnormer och regler vara konforma med GG. 

 

Kärnan i den tyska civilrätten utgörs av Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), som trädde i kraft 

redan 1900. BGB är mycket omfattande. Lagen består av nästan 2400 paragrafer. Trots sin 

storlek är den relativt lättöverskådlig, tack vare dess systematik. BGB är indelad i två delar; 

den allmänna delen och den särskilda delen. Den särskilda delen är uppdelad i fyra olika 

avdelningar eller böcker; obligationsrätt, sakrätt, familjerätt och arvsrätt. Grundprincipen är 

att det som står i den allmänna delen också gäller i den särskilda, därför finner man de grund-

läggande principerna i den allmänna delen. Detta kallas för klammerprincipen och den 

                                                 
30 art 249 Romfördraget 
31 Freckmann/Wegerich, s. 35 
32 artikel 19 st 2 GG: In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. 
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används för att undvika dubbelreglering, dvs. att samma sak regleras två gånger. Istället för 

att ha en liten allmän del eller inledning i varje bok, finns en mer omfattande i början av 

lagen. De, för betalningsförmedling, mest relevanta lagrummen återfinns främst i 

avdelningarna om obligationsrätt respektive sakrätt, samt naturligtvis i den allmänna delen. 

Betalningsförmedlingar regleras i 676 a-g §§ BGB. Till en början gällde dessa regler endast 

gränsöverskridande betalningar, men sedan 1 januari 2002 gäller de även för inhemska 

betalningar.33  

2.1.2 Domstolar och rättspraxis 

Likt det svenska systemet finns i det tyska allmänna domstolar och specialdomstolar. Här 

kommer endast de allmänna domstolarna att beröras. Dessa är fyra till antalet; Amtsgericht 

(AG), Landgericht (LG), Oberlandesgericht (OLG) och Bundesgerichtshof (BGH). Antalet 

instanser blir endast tre i en process, beroende på att tvister hänvisas till AG om tvisten gäller 

ett värde om högst € 5 000 och till LG om beloppet överstiger € 5 000. En dom från AG över-

klagas till LG (men endast om det tvistiga beloppet är högst € 600, annars är överklagan inte 

möjlig) och tredje instans är BGH. När LG är första instans överklagas domen till OLG och 

sedan till BGH. Andrainstansrätten skall ta upp målet i dess helhet och i denna domstol kan 

ny bevisning presenteras. Vid ett överklagande till tredjeinstansrätten tas endast andrainstans-

rättens bedömning av rättsläget upp till behandling. Man kan, med andra ord, inte lägga fram 

ny bevisning till BGH.34  

 

BGH är indelad i tolv s.k. civilsenater och en hjälpcivilsenat, samt åtta straffsenater. Varje 

senat har sitt specialområde, detta har praktiska orsaker, nämligen det stora antalet 

avgöranden, under 2002 avgjorde civilsenaterna 811 domar.35 Systemet medför en viss 

specialisering, något som bör bidra till en större rättssäkerhet eftersom varje enskild domare 

är specialist på det aktuella området. Detta märks till viss del i litteraturen; domare deltar ofta 

i skrivandet av lagkommentarer och andra viktiga verk. Av störst relevans, för fall med 

betalningsförmedlingsanknytning, är de nionde och elfte civilsenaterna. Den nionde civil-

senaten har, bl.a., som uppgift att ta upp fall gällande uppdragsförhållanden och obestånd. 

                                                 
33 Art 228 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
34 Simon/Funk-Baker, s. 176 
35 Übersicht über den Geschäftsgang bei den Zivilsenaten des Bundesgerichtshofes im Jahre 2003 – 
Jahresstatistik, s. 23 
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Den elfte civilsenatens område är främst bankrätten och de tvister som senaten tar upp kan 

röra sig om anspråk vid köp av värdepapper, uppdragsförhållanden och banklån.36 

 

De tyska rättsfallsreferaten skiljer sig från de svenska, inte minst genom att varken skiljaktiga 

meningar eller röstetalen redovisas. Vidare är domskälen mycket detaljerade och struktur-

erade. Grunderna för ett avgörande ställs upp systematiskt och redovisas ofta grundligt. Fall 

från BGH citeras på följande sätt: BGH IX ZR 223/01, där domstolens förkortning kommer 

först, följt av vilken senat som dömt i frågan (i exemplet den nionde), vilket rättsområde 

målet faller inom, dvs. antingen civilrätt (ZR) eller straffrätt (StR) samt fallets nummer och 

årtal.  

 

De tyska domstolarna är inte strikt bundna av överinstansrättens prejudikatsavgöranden,37 

men precis som i Sverige följer i regel underinstanserna överinstansernas avgöranden.38 

Ibland kan BGH gå emot sin egen praxis och till och med emot lag,39 men får aldrig bryta mot 

de i GG angivna grundläggande rättigheterna.40 När BGH går emot sin egen praxis, tillämpas 

ett särskilt förfarande där domare från olika senater sammanträder för att avgöra frågan, för att 

säkerställa att rätten utvecklas konsekvent.41 De tyska domstolarnas huvuduppgift är inte att 

skapa rätt, utan främst att tolka den.42 Som nämnts ovan erkänner den tyska rätten endast två 

former av formella rättskällor; lagar och sedvanerätt. Detta får som följd att domstolarnas 

avgöranden, rent teoretiskt, inte har någon annan praktisk betydelse än i just det fall som 

domstolen behandlar.43 Praktiskt sett förhåller det inte sig så, överrätternas avgöranden följs i 

regel av underrätterna, praktiker och övriga rättslärda.44 

2.1.3 Sedvanerätt och doktrin 

Sedvanerätten har en stark formell ställning i Tyskland, men måste uppfylla vissa krav för att 

få status som formell rättskälla. Först och främst kan sedvanerätt inte vara del av lag och inte 

heller uppstå som resultat av lag. Den måste ha uppkommit genom praxis och en majoritet av 

                                                 
36 www.bundesgerichtshof.de, besökt 2004-05-17 
37 Foster/Sule, s. 40 
38 Freckmann/Wegerich, s. 37 
39 Simon/Funk-Baker, s. 21 
40 Youngs, s. 53 
41 Foster/Sule, s. 41 
42 Youngs, s. 53 
43 Foster/Sule, s. 39 
44 Foster/Sule, s. 40-41 
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de tillämpande parterna måste se sedvanan som en bindande form av rätt.45 Dessutom måste 

en domstol ha erkänt sedvanan för att den skall få gälla som en formell rättskälla.46 Detta, i 

kombination med den omfattande kodifieringen, har resulterat i att sedvanerätten inte längre 

har så stor praktisk betydelse. 

 

Doktrinen har sedan medeltiden haft stor betydelse i Tyskland. Under medeltiden använde sig 

domarna av ett förfarande kallat Aktenversendung för att avgöra en tvist. Detta innebar att 

domarna bad professorer och andra rättslärda om deras råd i vissa sakfrågor.47 Under 1900-

talet har den akademiska uppfattningen till och med vägt tyngre än domstolarnas uppfattning, 

något som under senare år har skiftat till domarnas fördel.48 Domstolarna hänvisar ofta till 

verk av akademiker, i synnerhet när tvisten gäller något som inte tidigare tagits upp till 

bedömning av rätten. Än större tyngd har doktrinen när den är en del av den härskande 

uppfattningen (die herrschende Meinung). Det sägs att om denna går emot ett tidigare 

avgörande av rätten, skall den följas.49 

2.2 Tysk avtalsrätt 

En viktig och grundläggande tysk rättsprincip är abstraktionsprincipen. Enligt den skiljer man 

på obligationsrättsliga och sakrättsliga rättshandlingar och låter dem vara helt fristående från 

varandra. De två typerna kallas för Verpflichtungs- respektive Verfügungsgeschäfte.50 Att den 

tyska rätten skiljer dessa två rättshandlingar från varandra får som resultat att den ena 

rättshandlingen fortfarande kan vara verksam, trots att den andra inte är det.51 Ett köp delas 

exempelvis upp i tre skilda avtal, ett som reglerar de obligationsrättsliga förhållandena, dvs. 

att parterna är skyldiga varandra något, och två avtal som reglerar själva överlåtelsen, dvs. att 

säljaren är skyldig att överlämna varan och att köparen är skyldig att ta emot den. En annan 

viktig princip är att den tyska rätten gör tydlig åtskillnad mellan ägande och besittning, detta 

regleras utförligt i BGB:s bok om sakrätt. 

 

Precis som i svensk rätt kommer i tysk rätt ett avtal till stånd genom att två överens-

stämmande viljor att sluta avtal möts, detta följer av 145 och 150 §§ BGB. Av dessa para-

                                                 
45 Foster/Sule, s. 38-39 
46 Youngs, s. 56 
47 Foster/Sule, s. 121 
48 Freckmann/Wegerich, s. 37 
49 Foster/Sule, s. 121 
50 Foster/Sule, s. 372-373 
51 Simon/Funk-Baker, s. 66 
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grafer kan man sluta sig till att grundprincipen är att anbud är bindande. Enligt 130 § 1st 

1men BGB blir ett anbud bindande när det kommit mottagaren tillhanda. Det ställs alltså inte 

något krav på att mottagaren skall ha tagit del av anbudet. Vidare reglerar 130 § 1st 2men 

BGB att ett anbuds återkallande måste komma fram tidigare eller samtidigt som anbudet för 

att få verkan. Inte heller här ställs det upp några krav på att mottagaren skall ha tagit del av 

meddelandet. Ett meddelande har kommit mottagaren tillhanda när det har kommit in i hans 

kontrollområde (Machtbereich) och det är antagligt att mottagaren under normala förut-

sättningar skulle ha kunnat ta del av meddelandet.52 

 

När det gäller betalningsförmedling kan reglerna om fordringsöverlåtelser vara av intresse. 

Dessa återfinns i 398 – 413 §§ BGB. Alldeles som i svensk rätt får den förvärvande borge-

nären samma rätt som den överlåtande och gäldenären får inte utan borgenärens tillåtelse 

överlåta sin skuld till en annan gäldenär. 

                                                 
52 Foster/Sule, s. 382 
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3 Bankmarknaden 

3.1 Den svenska bankmarknaden 

Bankmarknaden i Sverige är en viktig del av samhället. De tjänster den tillhandahåller är 

nödvändiga för att samhället skall fungera på ett smidigt sätt.53 Vid utgången av år 2002 fanns 

det i Sverige 128 banker, men fyra banker stod för omkring 80 % av den totala balans-

omslutningen.54 Tydliga trender på bankmarknaden är att nischbanker och utländska banker 

fått allt större betydelse, att en branschglidning sker mellan bank- och försäkringsverksamhet 

samt att allt fler kunder använder sig av Internet eller telefonen i kontakten med sin bank.55 

Som en följd av detta har bankerna tvingats specialisera sig i allt större utsträckning.56  

3.1.1 Riksbanken och Finansinspektionen 

I Sverige är ansvaret för det finansiella systemets stabilitet uppdelat mellan två myndigheter. 

Riksbanken följer utvecklingen på ett mer övergripande plan, medan Finansinspektionen (FI) 

sätter regler för enskilda banker och ser till att dessa efterlevs. 

 

Riksbanken, Sveriges centralbank, har ansvaret för penningpolitiken, vars mål är prisstabilitet, 

dvs. att hålla inflationen på en låg och stabil nivå.57 En annan av Riksbankens huvuduppgifter 

är att ”främja ett säkert och effektivt betalningssystem”.58 Detta sker bland annat genom RIX-

systemet. Alla transaktioner, som innebär att en bank får ett krav på en annan bank, avvecklas 

slutligt i RIX-systemet. Alla banker, samt Riksbanken själv, har ett konto i RIX-systemet. 

Man kan säga att Riksbanken är bankernas bank.59 Riksbanken deltar också aktivt i det 

finansiella systemet genom att tillhandahålla betalningstjänster, likviditetstjänster och 

finansieringstjänster.60 

 

FI är en myndighet för tillsynen över bl.a. kreditinstitut.61 Alla banker står under FI:s tillsyn,62 

inspektionen ger ut allmänna råd i sin författningssamling (FFFS) och för bankerna bindande 

                                                 
53 Finanssektorns stabilitet 2003:3, s. 11 
54 Svenska Bankföreningen, s. 2 
55 Svenska Bankföreningen, s. 1 och 5 
56 SOU 2000:11, Bil. 2, Vol. A, Lundgren, s. 55 
57 www.riksbanken.se, besökt 2004-04-15 
58 1:2 3st Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank 
59 www.riksbanken.se, besökt 2004-04-15 
60 SOU 1998:160, s. 128 
61 1§ Förordning (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen 
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föreskrifter.63 FI rapporterar även till regeringen om finanssektorns stabilitet och biträder 

regeringen med yttranden och utredningar.64 

3.1.2 Bankernas verksamhet 

Traditionellt har bankerna haft som uppgift att agera som intermediär mellan sparare och 

låntagare samt att tillhandahålla betalningstjänster.65 De har omvandlat inlåning, som typiskt 

är kortfristig och omedelbart uppsägningsbar, till utlåning, som typiskt är långfristig och 

illikvid, och de sprider riskerna mellan olika låntagare.66 Meningarna går isär vad gäller 

bankernas framtida utveckling. Vissa menar att bankerna kommer att ägna sig åt förmedling 

och att in- och utlåningsverksamheten kommer att minska i betydelse.67 Det finns också de 

som menar att bankerna mer kommer att ägna sig åt rådgivning och att rollen som 

betalningsförmedlare kommer att minska i betydelse.68  

 

Enligt bankrörelselagen är banker skyldiga att ta emot inlåning från allmänheten.69 Detta kan 

enligt FI endast ses som en huvudregel. I ett uttalande säger FI: ”Banken kan vägra att ta emot 

inlåning från en kund som tidigare uppträtt ohederligt mot banken.” 70 Dessutom klargör FI i 

uttalandet att bankerna inte har någon längre gående skyldighet än att tillhandahålla ett 

inlåningskonto. Detta innebär att banken inte behöver koppla tilläggstjänster till kontot. 

Vidare kan banken naturligtvis vägra att tillhandahålla ett konto om tillhandahållandet skulle 

innebära att banken därmed skulle begå en brottslig handling eller om det skulle föreligga 

lagliga hinder mot detta. Däremot anser FI att en bank inte kan vägra en kund ett konto endast 

pga. att kunden har en betalningsanmärkning.71 

 

Bortsett från ovanstående finns det alltså en skyldighet för banker att ta emot medel för 

inlåning, dessutom har banken ensamrätt på inlåning.72 Denna ensamrätt har i praktiken inne-

burit att, trots att det inte funnits något lagstöd för detta, bankerna har haft monopol även på 

betalningsförmedling. Detta beror på att inlåningskonton ofta är kopplade till transaktions-
                                                                                                                                                         
62 7:1 1st bankrörelselagen 
63 Lehrberg, Bankrätt, s. 18 
64 2§ 2st 2p och 5p Förordning (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen 
65 SOU 1998:160, s. 166 
66 Prop. 2002/03:139, s. 163 
67 Pålsson/Samuelsson, s. 530; SOU 1998:160, s. 165 samt Konkurrensverket, s. 40 
68 SOU 1994:66, s.110-111; SOU 1995:69, s. 77; SOU 1998:160, s. 171; Prop. 2002/03:139, s. 165 och 167 samt 
Konkurrensverket, s. 94 
69 2:1 Bankrörelselag (1987:617) 
70 Uttalande 2000-01-21 
71 2§ 2st FFFS 2001:8 
72 Prop. 2002/03:139, s. 195 
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tjänster.73 Ensamrätten har emellertid sedan ett par år tillbaka börjat luckras upp74 och numera 

kan man egentligen inte längre tala om ett monopol på inlåning, pga. nya aktörers intåg på 

den finansiella marknaden. Detta är en av anledningarna till att det nu finns ett förslag om att 

såväl bankernas inlåningsmonopol som deras skyldighet att ta emot inlåning skall avskaffas.75 

 

När bankerna genomför en betalningsöverföring behöver den mottagande banken inte tillföra 

mottagaren beloppet förrän detta har gottskrivits banken, tvärtom brukar bankerna vänta med 

att gottskriva mottagaren beloppet.76 På detta sätt kan bankerna tillgodogöra sig en räntevinst 

genom att varken den överförande banken eller den mottagande banken behöver betala någon 

ränta för den tid under vilken överföringen utförs. Tvärtom kan bankerna få ränteintäkter via 

dagslånemarknaden. Dessa former av intäkter kallas för float-intäkter. Vid första anblick kan 

dessa intäkter uppfattas som diskutabla, med tanke på att överföringen skulle kunna 

genomföras snabbare, och förmodligen även säkrare, om inte bankerna fördröjde den och 

disponerade över beloppet under den tid förmedlingen pågår. En av anledningarna, till att 

möjligheten för betalningsförmedlare att tillgodogöra sig float-intäkter inte har begränsats, är 

att det är troligt att förmedlarna skulle kompensera för detta genom att ta ut avgifter för att 

genomföra överföringen om float-intäkterna försvann.77 Detta skulle för övrigt gå i linje med 

utvecklingen på marknaden, eftersom avgifter och provisioner har blivit en av bankernas 

främsta inkomstkällor, till skillnad från tidigare när räntemarginalen mellan in- och utlåning 

var den mest betydelsefulla intäkten.78 En annan anledning till att floaten fortfarande finns 

kvar är att räntebortfallet är i det närmaste försumbart för kunden,79 medan bankerna får stora 

intäkter pga. det totala antalet betalningar och de stora belopp det gäller. 

3.1.3 Banker 

Det finns tre former av banker; bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker.80 Bankaktie-

bolag är aktiebolag som fått tillstånd att driva bankrörelse och följer, förutom bankrörelse-

lagen, aktiebolagslagens bestämmelser. Sparbanker och medlemsbanker regleras i speciella 

lagar,81 som även de är knutna till bankrörelselagen. Sparbanker är banker vars ändamål är 

                                                 
73 SOU 1998:160, s. 171 
74 SOU 1998:160, s. 257 
75 Prop. 2002/03:139, s. 195 
76 SOU 1998:160, s. 237 
77 SOU 1995:69, s. 202 
78 Konkurrensverket, s. 32 
79 FFFS 1999:3 
80 1:1 2st bankrörelselagen 
81 Sparbankslag (1987:619) respektive Lag (1995:1570) om medlemsbanker 
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”att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, 

främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med de bestämmelser som 

meddelas i denna lag och bankrörelselagen.”82 En medlemsbank är ”en ekonomisk förening 

som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva bank-

verksamhet i vilken medlemmarna deltar genom att använda bankens tjänster som insättare 

eller på annat sätt.”83 

 

Bankverksamhet får endast bedrivas efter särskilt tillstånd (oktroj), som endast får meddelas 

banker och aktiebolag84. Lagens definition av bankrörelse är: ”verksamhet i vilken ingår in-

låning på konto om behållningen är nominellt bestämd och tillgänglig för insättaren med kort 

varsel.”85 Banker får också bl.a. förmedla betalningar.86 Definitionen är för närvarande under 

förändring. Den proposition87 som bl.a. innebär en ändring av begreppet bankrörelse och 

avskaffandet av inlåningsmonopolet, antogs nyligen88 och lagen träder i kraft den 1 juli 2004.  

3.1.4 Det svenska betalningssystemet 

Det svenska betalningssystemet utgörs av RIX-systemet samt ett antal subsystem, bl.a. Post- 

respektive Bankgirot, som är de viktigaste systemen. Cirka 91 % av alla betalningar 

(exklusive interbankbetalningar) går genom dessa system.89 Transaktioner i subsystemen 

avvecklas i RIX-systemet.90 

 

RIX-systemet är ett clearing- och avvecklingssystem som tillhandahållits av Riksbanken 

sedan 1990.91 Systemet är uppdelat i två parallella men separata system, K-RIX för 

betalningar i svenska kronor och E-RIX för betalningar i euro. E-RIX är kopplat till 

Europeiska Centralbankens (ECB) TARGET-system.92  

 

                                                 
82 1:1 2st sparbankslagen 
83 1:2 1st medlemsbankslagen 
84 1:2 2st respektive 1:9 1st bankrörelselagen 
85 1:2 1st bankrörelselagen 
86 2:2 2st 4p bankrörelselagen 
87 Prop. 2002/03:139 
88 Riksdagens beslut den 2004-05-13 
89 Blåbok 2004, s. 170 
90 Andersson, s. 79 
91 Assessment of RIX, s. 1 
92 Blåbok 2001, s. 465 
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Bankgirot är en av Sveriges tre clearingorganisationer och ägs av åtta i Sverige verksamma 

banker93 och fr.o.m. mars 2004 deltar 18 banker.94 Systemet är ett öppet system eftersom 

betalningar sker mellan befintliga bankkonton och inte mellan speciella bankgirokonton.95 

Postgirot är ett system som är mindre öppet än Bankgirot, detta pga. att det förutsätts att 

åtminstone en av parterna har ett postgirokonto för att en girering skall kunna utföras.96 

Postgirot fusionerade med Nordea den 20 december 2002 och upphörde då att vara en egen 

juridisk person.97  

 

Aktörernas inbördes förhållanden vid en inhemsk betalningsförmedling kan illustreras på 

följande sätt: 

 

 

3.2 Den tyska bankmarknaden 

Tyskland är ett av de banktätaste länderna i världen. Det finns cirka 2 800 självständiga 

kreditinstitut i Tyskland och med filialerna inräknade så finns det omkring 60 000 bankkontor 

i Tyskland.98 Det går ett bankkontor på cirka 1 500 invånare, motsvarande antal för t.ex. 

Sverige och Frankrike är över 2 300 invånare per kontor.99 Bankerna står under offentliga 

organs tillsyn.100 Utvecklingen på den tyska bankmarknaden de senaste åren har medfört att 

allt högre krav har ställts på bankerna. Detta beror främst på att kundernas kunskap om 

ekonomiska frågor och räntenivåer har ökat, att nya tekniska hjälpmedel accepteras i allt 

högre grad av kunderna, att priskänsligheten har ökat samt att kraven på problemlösnings-

kompetens har ökat.101  

                                                 
93 S-E Banken, Nordea, Svenska Handelsbanken, Föreningssparbanken, Danske Bank Sverige Filial, 
Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank och Kaupthing Bank Sverige, se BGC:s informationsmaterial, s. 2 
94 BGC:s informationsmaterial, s. 1 
95 SOU 1995:69, s. 89 
96 SOU 1995:69, s. 94 
97 www.postgirot.se, besökt 2004-04-20 
98 Bank-Verlag, s. 5 
99 Banken 2002, s. 69-70 
100 Bank-Verlag, s. 11-12 
101 Bank-Verlag, s. 6 
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3.2.1 Banker 

Den tyska centralbanken, Deutsche Bundesbank (DB) är ansvarig för det nationella 

betalningssystemet och huvudansvarig för betalningsförmedling. DB har sitt säte i Frankfurt 

am Main. Den har nio underavdelningar, Landeszentralbanker, under dessa nio finns 66 

filialer. Filialernas uppgift är att sköta affärerna med de kreditinstitut som är verksamma i 

filialens verksamhetsområde.102 

 

De tyska kreditinstituten på bankmarknaden kan delas i två grupper: special- och 

universalbanker. Specialbankerna erbjuder endast vissa tjänster och kan ofta kopplas till en 

viss typ av aktivitet, t.ex. finansiering vid byggandet av bostadshus samt utställande av pant-

brev. De har mycket stor betydelse i och med deras storlek och de allmännyttiga tjänster de 

erbjuder. Specialbankerna är ofta sammankopplade med universalbankerna. Universal-

bankerna delas in i affärs- eller kreditbanker, offentligrättsliga Sparkassen och Landesbanker, 

samt kooperativa kreditinstitut och centralbanker.103 

 

Till affärs- eller kreditbankerna räknas de fyra storbankerna104, regionalbankerna, utländska 

bankers filialer, privatbankerna samt övriga kreditbanker. Dessa banker är privaträttsliga och 

har en delvis internationell inriktning. De fyra tyska storbankerna är typiska allfinans-

koncerner och har dotterbolag i bl.a. försäkringsbranschen, vilket gör att de kan erbjuda 

samtliga banktjänster. Regionalbankerna erbjöd tidigare banktjänster endast i en speciell 

region. Detta gäller i endast begränsad utsträckning idag, de kan också betecknas som 

allfinanskoncerner. Utländska bankers filialer i Tyskland har blivit fler de senaste åren som en 

följd av internationaliseringen på området. Dessa banker har främst företag från hemlandet 

som kunder. Privatbankerna återfinns framför allt i de större bank- och börsstäderna (t.ex. 

Frankfurt, Düsseldorf och Hamburg). Dessa banker har till övervägande del förmögna 

privatkunder och företag som kunder. Pga. koncentrationen på marknaden finns numera 

endast ett fåtal helt självständiga och betydande privatbanker kvar.105 

 

Sparkassen och Landesbanker ägs främst av kommuner och förbundsstaterna, något som snart 

kommer att ändras eftersom EG-rätten inte tillåter att offentliga organ ska kunna garantera ett 

företags fortbestånd. Sparkassen är i huvudsak verksamma i en bestämd region och 
                                                 
102 www.bundesbank.de, besökt 2004-05-17 
103 Bank-Verlag, s. 9 och 40 
104 Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank och Hypo-Vereinsbank 
105 Bank-Verlag, s. 37-39 
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konkurrerar därför inte med andra Sparkassen, alla Sparkassen är också sammankopplade 

med varandra. Sparkassen har som främsta syfte att främja sparande och tillhandahåller i 

första hand spartjänster, men även samtliga andra banktjänster. Landesbankerna fyller ett 

offentligrättsligt syfte och tjänar allmännyttan, de knyter också samman de olika Sparkassen 

samt tillhandahåller finansieringstjänster för kommuner och förbundsstater.106  

 

De kooperativa kreditinstitutens och de kooperativa centralbankernas verksamhet liknar den 

som Sparkassen bedriver och kooperationerna har ett tätt filialnät. Kooperationerna tillhanda-

håller ett universellt utbud av banktjänster. De kooperativa centralbankerna tillhandahåller 

samma tjänster som Landesbankerna inom Sparkassensektorn. Genom dessa avvecklas 

betalningarna mellan kooperationerna och de kan också ge lån till kooperationerna.107 

 

Bankerna har bildat olika förbund, som företräder medlemmarna i frågor gentemot allmän-

heten och gentemot staten gällande lagstiftning och banktillsyn. Inom förbunden bedrivs 

också viss fort- och utbildning samt håller de fonder som syftar till att säkerställa att kunderna 

får ut ett garantibelopp i händelse av en banks konkurs. Bankförbunden har också bildat ett 

gemensamt organ – Zentraler Kreditausschuss (ZKA).108 

3.2.2 Det tyska betalningssystemet 

Det tyska betalningsförmedlingssystemet består av flera självständiga gironät med regionala 

och centrala clearingställen. Dessa kan delas in i fem grupper: DB:s gironätverk med Landes-

zentralbankerna, Sparkassens gironätverk, de kooperativa gironätverken, Postbanks 

girosystem samt de stora privata affärsbankernas interna gironätverk.109 Inom ett nät flyter 

trafiken genom de regionala eller de överordnade clearingcentralerna. Betalningar över 

nätverksgränserna sker via de clearingorganisationer eller det nätverk DB tillhandahåller.110 

Precis som i Sverige använder man sig i Tyskland av ett system med clearingnummer, numret 

kallas för Bankleitzahl (BLZ) och är i grund och botten ett girokontonummer som varje 

bankkontor har vid en av DB:s filialer.111 

 

                                                 
106 Bank-Verlag, s. 39 
107 Bank-Verlag, s. 40 
108 Bank-Verlag, s. 11 
109 Kümpel, s. 514 
110 Schimansky, Herbert i Bankrechts-Handbuch, Band 1, s. 938 
111 www.bundesbank.de, besökt 2004-05-17 
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En nätverksöverskridande betalning kan utföras genom att den överförande banken går via sin 

Landeszentralbank in i DB:s system, för att sedan komma till den mottagande bankens 

Landeszentralbank, som har en länk till den mottagande banken. Den överförande banken kan 

också gå via ett clearingställe i det egna nätverket, som tar kontakt med det främmande 

nätverket eller den mottagande banken direkt eller via DB.112 

 

RTGSplus är det tyska nationella centralbankssystemet. Det avvecklar både interbank- och 

kundbetalningar och det är ett av de största RTGS-systemen i EU.113 Det har utvecklats i 

samarbete mellan DB och aktörerna på marknaden114 och startades i november 2001115. DB:s 

förhållande till betalningssystemen, eller de andra deltagarna, är inte detaljerat fastlagt i lag 

utan beror till stor del på de enskilda avtalen med de olika aktörerna och mycket följer av 

DB:s allmänna bestämmelser.116  

 

Det tyska betalningssystemet kan (förenklat) illustreras på följande sätt: 

 

 
 

3.3 TARGET 

TARGET betyder Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer 

system117 och det är ett europeiskt betalningssystem. Det består, enligt art 2.1 i den central-

banksriktlinje118 som styr TARGET, av de nationella RTGS-systemen, ECB:s betalnings-

mekanism (EPM) och interlinkmekanismen. TARGET sattes igång vid införandet av euron 1 

januari 1999.119 Systemet är decentraliserat och förbinder endast de nationella systemen och 

ECB:s EPM. EPM är ett system som förvaltar nationalbankernas avräkningskonton i 
                                                 
112 Schimansky, Herbert i Bankrechts-Handbuch, Band 1, s. 939 
113 Der europäische Zahlungsverkehr im Wandel, s. 37 
114 Langner, Julian i Zahlungsverkehr, s. 416 
115 Der europäische Zahlungsverkehr im Wandel, s. 14 
116 Langner, Julian i Zahlungsverkehr, s. 410 
117 Der europäische Zahlungsverkehr im Wandel, s. 9 
118 Europeiska centralbankens riktlinje av den 26 april 2001 om ett transeuropeiskt automatiserat system för 
bruttoavveckling av betalningar i realtid (ECB/2001/3) (med ändringar införda genom ECB/2003/6 av den 
7.5.2003) 
119 Stenström, Mikael i Zahlungsverkehr, s. 386 
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TARGET, på vilka fordringar och skulder bokas.120 EPM fungerar precis som de nationella 

systemen och i detta kan ECB öppna konton till förmån för centralbanker, europeiska och 

internationella organisationer samt gränsöverskridande clearing- och avvecklingsorganisa-

tioner.121 I TARGET avvecklas bl.a. betalningar från de nationella RTGS-systemen.122 Alla 

betalningar som har anknytning till ECB:s monetära politik måste passera igenom TARGET. 

Systemet bygger på ett SWIFT-system.123 

 

 
 

TARGET2 är ett planerat system som förmodligen kommer att sättas igång 2005.124 Systemet 

kommer att fungera som TARGET, fast med den skillnaden att en av plattformarna kommer 

att vara gemensam för de medlemsstater som inte längre vill ha ett eget nationellt system.125 

Den tyska centralbanken har redan signalerat att den vill delta i den gemensamma 

plattformen.126 

3.4 Generell teknisk beskrivning av systemen 

RIX-systemet, RTGSplus och TARGET är alla RTGS-system, dvs. i systemen sker en brutto-

avveckling i realtid. Begreppet bruttoavveckling avser att varje betalning sker individuellt 

genom kreditering eller debitering på deltagarnas konton i systemet.127 Med realtid menas att 

avvecklingen sker så fort täckning finns på kontot i systemet.128 Finns inte täckning erbjuder 

systemen i regel ett kösystem som tillämpar först-in-först-ut principen. Betalningarna ligger 

alltså kvar i väntan på täckning.129 Alla system ställer upp vissa krav för deltagande. Dessa 

kan vara av finansiell, administrativ eller teknisk art. Kraven är av kvalitetssäkrande art och 

                                                 
120 Der europäische Zahlungsverkehr im Wandel, s. 32 
121 Stenström, Mikael i Zahlungsverkehr, s. 397 
122 Der europäische Zahlungsverkehr im Wandel, s. 32 
123 Der europäische Zahlungsverkehr im Wandel, s. 33 
124 Der europäische Zahlungsverkehr im Wandel, s. 35 
125 Stenström, Mikael i Zahlungsverkehr, s. 407 
126 Der europäische Zahlungsverkehr im Wandel, s. 41 
127 Andersson, s. 28 
128 SOU 1993:114, s. 96 Riksbankens utvärdering av BGC, s. 3; Langner, Julian i Zahlungsverkehr, s. 419; Der 
europäische Zahlungsverkehr im Wandel, s. 32 och 40 samt Neyrinck, Caroline i Zahlungsverkehr, s. 435  
129 Blåbok 2001, s. 467; Riksbankens utvärdering av BGC, s. 3-4; Langner, Julian i Zahlungsverkehr, s. 419 och 
428 samt Neyrinck, Caroline i Zahlungsverkehr, s. 435 
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finns för att förhindra att aktörer, som kan orsaka störningar, kommer in i systemet.130 

Betalningar i dessa system kan inte återgå efter det att processen startats.131 Uppdrag som 

mottagits av Postgirot kan inte återkallas av avsändaren.132  

 

Betalningssystem kan vara anpassade för antingen värdemässigt stora eller värdemässigt små 

betalningar. RIX är anpassat för värdemässigt stora betalningar,133 medan övriga system 

behandlar både små och stora betalningar.134 

3.5 SWIFT 

SWIFT betyder Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication och är ett 

kooperativt bolag under belgisk lag och som ägs och kontrolleras av dess medlemmar.135 

SWIFT har drygt 7000 medlemmar i nästan 200 länder.136 SWIFT tillhandahåller med-

delandetjänster och länkar samman bl.a. banker, börshandlare, betalningssystem, clearing-

system, avvecklingssystem och bankers företagskunder.137 Systemet består av informations-

tjänster och innehåller ingen clearing- eller avvecklingsfunktion.138 Antalet meddelanden som 

behandlades under 2002 uppgick till drygt 1,8 miljarder.139 

                                                 
130 Andersson, s. 93; Blåbok 2001, s. 465; Riksbankens utvärdering av BGC, s. 9; Langner, Julian i 
Zahlungsverkehr, s. 417; Stenström, Mikael i Zahlungsverkehr, s. 389 samt Neyrinck, Caroline i 
Zahlungsverkehr, s. 444 och 456  
131 Assessment of RIX, s. 14; Langner, Julian i Zahlungsverkehr, s. 421 samt Stenström, Mikael i 
Zahlungsverkehr, s. 390  
132 2p Bestämmelser för postgirokonto 
133 SOU 1995:69, s. 84 samt Prop. 2002/03, s. 161 
134 Blåbok 2001, s. 469; Der europäische Zahlungsverkehr im Wandel, s. 7 och 37; Stenström, Mikael i 
Zahlungsverkehr, s. 389 samt Neyrinck, Caroline i Zahlungsverkehr, s. 455 
135 SWIFT User Handbook, s. 2 
136 SWIFT User Handbook, s. 1 
137 SWIFT User Handbook, s. 1 
138 SOU 1995:69, s. 138 
139 Blåbok 2004, s. 35 
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4 Internationell rätt och EG-rätt 

4.1 Internationell privaträtt 

Internationell privaträtt (IP-rätt) består av en samling nationella lagregler som endast gäller i 

den nationella rätten.140 Därför är det skillnad på svensk internationell privaträtt och tysk 

internationell privaträtt och det finns ingen ”världsprivaträtt”.141 IP-rätt reglerar i stort sett alla 

civilrättsliga förhållanden som har internationell karaktär.142 Det är inte IP-rättens uppgift att 

avgöra sakfrågan, utan den skall endast bestämma vilket lands lag som är tillämplig på ett 

konkret fall.143 De regler som hänvisar till tillämplig lag kallas för kollisionsregler144 och de 

kan delas in i ensidiga och tvåsidiga kollisionsregler. De ensidiga hänvisar endast till den 

nationella rätten, medan de tvåsidiga kan hänvisa till antingen den nationella rätten eller till 

utländsk rätt, beroende på omständigheterna.145 Kollisionsreglerna har samma status som 

andra nationella lagregler.146 IP-rätten i Sverige är inte ett samlat rättsområde. IP-rättsliga 

regler finns utspridda inom andra rättsområden. I Tyskland återfinns däremot de flesta IP-

rättsliga regler i EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche).147 

 

Om den svenska rätten hänvisar till en annan rättsordning och denna i sin tur hänvisar 

antingen tillbaka till svensk rätt eller vidare till en tredje rättsordning, talar man om åter- eller 

vidareförvisning – renvoi. Svensk och tysk rätt har olika syn på renvoi. Den svenska rätten är 

lite avogt inställd till renvoi och tenderar att tillämpa utländsk rätt även i de fall den utländska 

rätten återförvisar till svensk rätt. Den tyska rätten tillämpas däremot alltid om den utländska 

rätten återförvisar till tyska rättsnormer.148 

 

IP-rätten präglas till stor del av internationella konventioner, som ofta har företräde framför 

nationell rätt.149 Inte minst inom EU är IP-rätten harmoniserad.150 När det gäller frågor om 

vilket lands lag som skall vara tillämplig, på ett avtal med internationell anknytning, är 

                                                 
140 Bogdan, s. 19 samt von Hoffmann, s. 9 
141 von Hoffmann, s. 2 
142 Bogdan, s. 20-21 
143 von Hoffmann, s. 3 
144 von Hoffmann, s. 153 samt Bogdan, s. 23 
145 von Hoffmann, s. 155-156 samt Bogdan, s. 37 
146 Bogdan, s. 42 
147 von Hoffmann, s. 9 
148 von Hoffmann, s. 220 och 227 samt Bogdan, s. 53 och 54 
149 von Hoffmann, s. 16 
150 Welter, Reinhard i Bankrechts-Handbuch, Band 1, s. 431 
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Romkonventionen151 (RK) tillämplig i Sverige.152 För att RK skall vara tillämplig krävs en 

mer än tillfällig utlandsanknytning.153 RK gäller naturligtvis även avtal inom bankrättens 

område.154 Tyskland har inkorporerat RK i EGBGB, men i förändrad form.155 RK gäller för i 

princip alla förmögenhetsrättsliga avtal när ett val skall göras mellan olika länders lag.156 RK 

gäller före svensk rätt, men är subsidiär i förhållande till EG-rättsakter och andra inter-

nationella konventioner.157 Enligt RK och EGBGB har parterna själva rätt att välja vilken lag 

som skall vara tillämplig på ett avtal.158 Ett lagval kan dock få begränsad verkan pga. att 

avtalsautonomin kan vara inskränkt på olika sätt i olika stater.159 När inget lagval har gjorts, 

skall den rätt som avtalet har mest anknytning till vara tillämplig och därvidlag fästs stor 

betydelse vid den för avtalet karakteristiska handlingen.160 Vid bankavtal presterar i regel 

banken den för avtalet karakteristiska handlingen, medan kunden endast betalar för den.161 

Varken EGBGB eller RK ställer upp några formkrav på lagvalet. Det kan vara uttryckligt 

eller konkludent avtalat, men det måste dock framgå med rimlig säkerhet vilket lands lag som 

har valts.162 Det finns ett antal presumtioner i RK och när det gäller bankrätt är presumtionen 

att den lag som banken lyder under är tillämplig.163 

4.2 EG-rätt 

4.2.1 Betalningsdirektivet 

Betalningsdirektivets164 syfte är, enligt ingressen, att förbättra rutinerna för gränsöver-

skridande betalningar och göra dem mer effektiva. Dessutom borde direktivet, enligt 

ingressen, bidra till att tidsåtgången minskas. Ett ytterligare syfte är att kunderna skall få 

tillräcklig information om förfarandet samt att deltagande kreditinstitut bör vara ersättnings-

skyldiga om uppdraget inte genomförts på önskat vis. Enligt svenska förarbeten torde detta 

                                                 
151 Konvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980 
(80/934/EEG) 
152 Lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser 
153 Welter, Reinhard i Bankrechts-Handbuch, Band 1, s. 501 
154 Welter, Reinhard i Bankrechts-Handbuch, Band 1, s. 431 samt Prop. 1998/99:53, s. 25 
155 von Hoffmann, s. 18 
156 Pålsson, s. 19 
157 Pålsson, s. 24, 38 och 40 
158 von Hoffmann, s. 359 samt Pålsson, s. 20 
159 Welter, Reinhard i Bankrechts-Handbuch, Band 1, s. 429 
160 von Hoffmann, s. 375 samt Pålsson, s. 20 
161 Welter, Reinhard i Bankrechts-Handbuch, Band 1, s. 444 
162 von Hoffmann, s. 370 samt Pålsson, s. 48 
163 Pålsson, s. 60 
164 Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/5/EG av den 27 januari 1997 om gränsöverskridande betalningar 
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direktiv ha sin grund i UNCITRAL:s modellag om gränsöverskridande kredittrans-

fereringar.165 

 

Direktivet är, enligt art 1, tillämpligt på betalningar upp till € 50 000 och som inte beställts av 

kreditinstitut, finansinstitut eller annat företag i vars verksamhetsområde ingår förmedling av 

gränsöverskridande betalningar. Fullgörelse inträder, enligt art 2, när betalningen ställts till 

mottagarens förfogande på ett konto som denne kan förfoga över. Ett acceptdatum fastställs i 

art 2 l), dvs. det datum då förmedlingsföretagets villkor, beträffande information och till-

räcklig finansiell täckning för att kunna utföra ordern, uppfyllts. 

 

Förmedlingsföretagen åläggs, i art 3 och 4, en informationsskyldighet avseende betalningen. 

Denna skall tillhandahållas skriftligt, eventuellt även elektroniskt, både före och efter att 

betalningen genomförts. Minimikraven på information, innan betalningen genomförs, är att 

det skall finnas en uppgift om hur lång tid det kommer att ta till dess mottagaren krediterats 

beloppet, hur lång tid det tar innan det mottagande kreditinstitutet gottskriver mottagarens 

konto, vilka avgifter och kostnader som betalningen medför, uppgifter om krediterings- och 

debiteringsdatum om sådana tillämpas, reklamations- och besvärsmöjligheter samt uppgift om 

vilken växlingskurs som använts.  Efter överföringen skall kunden, om denne inte 

uttryckligen avstått från detta, minst få information om uppgifter som gör det möjligt att 

identifiera betalningen, det ursprungliga beloppet, summan av alla kundens kostnader samt 

debiterings- och krediteringsdatum om företaget tillämpar sådana.  

 

Art 6 säger att förmedlingsföretaget skall utföra betalningen inom den avtalade tiden och om 

detta inte sker, eller om tid inte avtalats, skall överföringen ha skett senast fem bankdagar 

efter acceptdatumet, annars skall avsändaren ersättas. Härvidlag är krediteringen av beloppet 

avgörande. Mottagarens kreditinstitut skall göra beloppet tillgängligt inom avtalad tid eller, 

om tid ej avtalats, vid slutet av den bankdag som följer efter den dag då beloppet krediterats 

det mottagande kreditinstitutet, annars måste gottgörelse ske. Ersättning skall dock inte utgå 

om förseningen berott på antingen avsändaren eller mottagaren. 

 

I art 7 finns bestämmelser som stipulerar att kreditinstitutet skall utföra betalningen i enlighet 

med uppdraget. Kreditinstitutet förpliktas att genomföra betalningen till dess fulla belopp, 

                                                 
165 SOU 1995:69, s. 166 
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mottagarens kreditinstitut får dessutom inte direkt tillgodogöra sig hela eller delar av 

betalningen som ersättning för kostnader för förvaltningen av mottagarens konto. Om avdrag i 

strid med artikeln skett, skall detta belopp överföras till mottagaren utan ytterligare avdrag. I 

art 8 regleras företagens ersättningsskyldighet för det fall betalningen inte genomförts på 

avtalat sätt. Beloppet skall ställas till kundens förfogande inom 14 dagar efter dennes begäran. 

Begäran kan inte framställas innan utförandefristen löpt ut. Om felet begåtts av den över-

förande banken, skall avsändarens ersättas och om det är mottagarens bank som begått felet är 

det mottagaren som skall ersättas. Även förmedlande banker har ersättningsskyldighet. 

 

Med anledning av betalningsdirektivet stiftades lagen om betalningsöverföringar inom 

EES.166 Lagen är, enligt 1§, tillämplig endast på gränsöverskridande betalningar inom EES 

som har en svensk antingen beställare eller mottagare. Det faktum att direktivet inte är särskilt 

långtgående diskuterades liksom att hinder för att ställa upp längre gående skyldigheter inte 

borde anses föreligga. Men samtidigt konstaterades att direktivet var detaljerat och att större 

avvikelser inte borde genomföras med hänsyn till harmoniseringen.167 Vid en jämförelse 

mellan lagen och direktivet kan man fastslå att längre gående skyldigheter inte har införts i 

lagen. Även i övrigt går lagen inte längre än direktivet. I Tyskland har direktivet införlivats i 

och med Überweisungsgesetz, som motsvarar 676 a-g § BGB. Dessa paragrafer kommer att 

analyseras senare i uppsatsen. 

4.2.2 Avvecklingsdirektivet 

Avvecklingsdirektivet168 syftar, enligt ingressen, till att minska de rättsliga riskerna vid del-

tagande i RTGS-system samt till att bidra till att gränsöverskridande avvecklingar kan 

effektiviseras. Det avslutande ledet vid en gränsöverskridande betalningstransaktion 

behandlas.169 

 

Enligt art 1 gäller direktivet alla system som faller under en medlemsstats lag, oberoende av 

vilken valuta de hanterar. Likaså omfattas alla deltagare i systemen. I art 3.1 fastställs att 

överföringsuppdrag och nettning skall gälla och vara bindande för tredje man. Det skall heller 

inte vara möjligt att få en nettning att återgå, enligt art 3.2. Inte heller ett överföringsuppdrag 

                                                 
166 Lag (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
167 Prop. 1998/99:53, s. 23 
168 Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för 
överföringar av betalningar och värdepapper 
169 Prop. 1999/2000:18, s. 16 och 20 
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skall, enligt art 5, vara möjligt att återkalla efter den tidpunkt som anges i systemets egna 

regler. Vidare behandlar direktivet insolvensförfaranden och med anledning av detta kan 

nämnas att art 7 anger att ett sådant inte skall ha retroaktiv verkan på rättigheter och för-

pliktelser som uppstår genom deltagande i ett system. 

 

Implementeringen av direktivet skedde i svensk rätt genom avvecklingslagen170. Lagen upp-

visar inga större skillnader jämfört med direktivet. Detta kan bero på att direktivets regler i 

stort motsvarade då gällande svensk rätt.171 I den tyska rätten har direktivets art 3 och 5 

inkorporerats genom Überweisungsgesetz172 och övriga delar inkorporerades genom en lag-

ändring som främst berörde insolvensrätt och kapitaltäckningsregler.173 

4.2.3 Förordningen om gränsöverskridande betalningar i euro 

Syftet, med förordningen om gränsöverskridande betalningar i euro174, är enligt art 1 att 

säkerställa att avgifterna för dessa betalningar är desamma som avgifterna för inhemska 

betalningar i euro. Förordningen är tillämplig på gränsöverskridande betalningar i euro inom 

gemenskapen och som maximalt uppgår till € 50 000. I ingressens yttras att om avgifterna för 

gränsöverskridande betalningar i euro är högre än för inhemska betalningar är detta ett hinder 

för en väl fungerande marknad. Det understryks att förordningen inte hindrar att instituten 

använder sig av heltäckande avgifter för olika betalningstjänster, men i sådana fall får inte 

åtskillnad göras mellan gränsöverskridande betalningar och inhemska betalningar. Mot detta 

har viss kritik riktats, eftersom de befintliga avgifterna för betalningsöverföringar i vissa fall 

inte ens täcker de billigare inhemska betalningarna och i och med att utlandsbetalningarna är 

dyrare gör bankerna en förlust på varje betalningsöverföring.175 

 

Ett annat syfte med förordningen är, enligt ingressen, att säkerställa att kunderna får tillräcklig 

information om avgifter, något som inte uppfylldes 2001, när en undersökning om detta 

gjordes. Vidare skall förordningen bidra till att gränsöverskridande betalningar underlättas. I 

ingressen anges också att åtgärder, som medför extra kostnader för kunden bör avskaffas för 

att kundavgifterna skall kunna sänkas. 

                                                 
170 Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden 
171 Prop. 1999/2000:18, s. 44 
172 Langenbucher, Katja i Zahlungsverkehr, s. 380 
173 Gesetz zur Änderung Insolvenzrechtlicher und Kreditwesenrechtlicher Vorschriften, BGBl. 1999 I, S. 2384 f. 
174 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december om gränsöverskridande 
betalningar i euro 
175 Der europäische Zahlungsverkehr im Wandel, s. 26 
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I art 4.1 fastställs att instituten skall ge sina kunder ”skriftlig och lättförstådd förhands-

information” om vilka avgifter som tas ut vid olika betalningar. Detta skall, enligt art 5, ske 

genom användningen av IBAN (International Bank Account Number) och BIC (Bank 

Identifier Code). Avsändaren åläggs att uppge mottagarens IBAN och BIC. Om detta inte sker 

får instituten ta ut en extra avgift. Instituten åläggs å sin sida att underrätta kunden om dennes 

IBAN och BIC, på kontoutdrag eller i bilaga därtill.  

 

Efterlevnaden av förordningen skall, enligt den något hotfulla art 7, ”säkerställas genom 

effektiva, proportionella och avskräckande påföljder”. Förordningen är bindande i alla delar 

och direkt tillämplig i alla medlemsstater, enligt art 9. Det är upp till de enskilda medlems-

staterna att avgöra huruvida de vill att förordningen skall omfatta annan nationell valuta än 

euro. I Sverige har man beslutat sig för att den svenska kronan skall omfattas av förordningen, 

genom en särskild lag därom.176 

4.2.4 Samrådsdokument om betalningar inom gemenskapen 

Inom EU pågår för tillfället ett arbete med att utveckla en ny rättslig ram för betalningar inom 

gemenskapen. Kommissionen har härvidlag utarbetat ett samrådsdokument177, på vilket 

Kommissionen önskade svar. Svar har bl.a. givits av Svenska Bankföreningen178 och ZKA179. 

Kommissionen anser att ett gemensamt betalningsområde även för kontantlösa betalningar 

bör inrättas, enär ett sådant redan finns för kontanta betalningar i och med införandet av 

euron. Vidare anser man att det är allmänt accepterat att den inre marknaden för betalningar i 

euro måste betraktas som en inhemsk betalningsmarknad. Inhemska betalningar är mer 

effektiva än gränsöverskridande och detta ser Kommissionen som ett konkurrenshinder som 

bör undanröjas. Den nya rättsliga ramen bör täcka såväl nationella som gränsöverskridande 

betalningar, för att undanröja eventuella skillnader medlemsstaterna emellan. I samråds-

dokumentet finns ett antal förslag till hur vissa av artiklarna kan se ut. Kommissionen 

poängterar dock att beslut om formuleringarna inte har tagits. Kommissionen anser också att 

systemet med tillstånd (oktroj) för bedrivande av bankverksamhet är konkurrensbegränsande 
                                                 
176 Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar 
177 Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet om en ny rättslig ram för betalningar på 
den inre marknaden (Samrådsdokument) KOM/2003/0718 slutlig 
178 Comments on the consultative document from the Commission concerning a new legal framework for 
payments in the internal market (COM (2003) 718) av den 13 februari 2004 
179 Stellungnahme des Zentralen Kreditausschusses zur Mitteilung der Kommission an den Rat und das 
Europäische Parlament ”Ein neuer Rechtsrahmen für den Zahlungsverkehr im Binnenmarkt” vom 2. Dezember 
2003 (KOM (2003) 718) av den 12 februari 2004 



 39

och därför bör tas bort. De tjänster som föreslås omfattas av den rättsliga ramen skall vara 

tjänster som tillhandahålls allmänheten på kommersiell basis av fysiska eller juridiska 

personer. Kommissionen uppmärksammar att undantag eller särskilda regler för andra valutor 

än euron kan behöva införas, något som Bankföreningen instämmer i, medan ZKA i princip 

anser att ramen bör omfatta alla valutor inom unionen. 

 

En av de viktigare reglerna tas upp i bilaga 10. Kommissionen vill nämligen införa en regel 

som fastställer tidpunkten för när en betalning skall anses vara slutgiltig, ett initiativ som 

välkomnas av både Bankföreningen och ZKA. Kommissionen vill införa en enhetlig regel för 

alla former av betalningar, något som både Bankföreningen och ZKA motsätter sig. I 

samrådsdokumentet ges fyra alternativa förslag till formuleringar vad gäller betalningars 

slutgiltighet: ”Ett betalningsuppdrag som överlämnas direkt av beställaren till betalnings-

leverantören skall vara återkalleligt till dess att beställarens konto debiterats eller penning-

överföringen har inletts eller betalningsordern har utförts eller överföringsbeloppet har 

krediterats mottagarens konto.” ZKA menar att sista tidpunkten för återkallelse av överföring 

av praktiska skäl bör ligga så tidigt som möjligt och vara enkelt fastställbar för både kund och 

bank. Tidpunkten borde vidare, enligt ZKA, senast inträffa när överföringen lämnar den 

överförande banken i form av information eller av fysiska betalningsmedel. Denna tidpunkt 

anser Kommissionen vara för tidig, enär den skulle innebära en alltför stor begränsning av 

avsändarens möjligheter till återkallelse. Bankföreningen yttrar sig inte om detta. 

 

I bilaga 11 diskuterar Kommissionen att betalningsförmedlares ansvar borde utsträckas till att 

även gälla vid eventuella tvister mellan köpare och säljare vid distansavtal. Anledningen till 

detta är, enligt dokumentet, att konsumenter ofta kan ha svårt med att göra sina anspråk 

gällande gentemot säljaren vid ett distansavtal. Bankföreningen nämner inte ens detta förslag i 

sitt yttrande, medan ZKA angriper förslaget i skarpa ordalag och anför att det inte är förenligt 

med allmänna avtalsrättsliga principer att avtalet om betalningsöverföring skall kopplas 

samman med det underliggande avtalet. ZKA menar att ett kreditinstitut inte kan hållas 

ansvarigt för att säljaren inte levererar enligt avtal trots att betalning har skett. Detta kan 

förmodligen till viss del förklaras av abstraktionsprincipens stora betydelse i Tyskland. Jag 

håller med ZKA till fullo och förvånas över att Bankföreningen har förbisett detta. 

 

Kommissionen menar vidare att den överförande banken bör vara ansvarig för att ett 

inkommet betalningsuppdrag faktiskt slutförs. Bankföreningen instämmer men menar 
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samtidigt att kunden först och främst måste uppfylla sin plikt att ge banken korrekt och 

fullständig information. Bankföreningen vill också att den avsändande bankens ansvar skall 

upphöra när betalningsuppdraget har nått den mottagande banken och från denna punkt 

övertas ansvaret av den mottagande banken. ZKA instämmer delvis, men menar att det 

överförande kreditinstitutet endast skall vara ansvarigt för fel som har begåtts inom dennes 

ansvarsområde. Det skall också i princip bära bevisbördan för att det faktiskt har utfört 

överföringen enligt avsändarens önskemål. 

4.3 UNCITRAL:s modellag 

UNCITRAL bildades 1966 av FN:s generalförsamling. Förkortningen står för United Nations 

Commission on International Trade Law. Syftet med kommissionen var att underlätta för 

internationell handel.180 I arbetet för att harmonisera den internationella handeln har 

UNCITRAL bl.a. skrivit en modellag. 

 

Modellagen för gränsöverskridande kredittransfereringar181 är, enligt art 1, tillämplig på 

sådana transaktioner där överförande och mottagande bank finns i olika stater och kan 

tillämpas endast gentemot sådana kreditinstitut som har betalningsförmedling som en del av 

sin verksamhet. Avsändaren är, enligt art 5, bunden av betalningsorder, tillägg och åter-

kallelse, som denne eller någon annan behörig person på dennes sida har skickat, men inte av 

att betalning sker två gånger eller om fel uppstår i betalningsuppdraget om bankerna har 

använt sig av ett system för att upptäcka sådana fel. 

 

Den överförande bankens ansvar upphör, enligt art 6, när mottagarbanken debiterar den över-

förande bankens konto, om den överförande banken har ett konto i den mottagande banken. 

Om den överförande banken inte har ett konto i den mottagande banken, har betalning skett 

när ett konto hos den mottagande banken gottskrivs eller när avveckling har skett till förmån 

för den mottagande banken i den centralbank hos vilken den mottagande banken har ett konto. 

Vilken av dessa tidpunkter som skall användas anges inte. 

 

Mottagarens bank anses, enligt art 9 (1), ha accepterat betalningsordern antingen (a) när 

banken mottager betalningsordern om detta är avtalat, (b) när banken ger avsändaren med-

delande om att banken godtar betalningen, (c) när banken debiterar avsändarens konto för 

                                                 
180 www.uncitral.org, besökt 2004-04-22 
181 UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers 
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betalning för betalningsordern, (d) när banken krediterar mottagarens konto eller på annat sätt 

ställer beloppet till mottagarens förfogande, (e) när banken informerar mottagaren om att 

denne kan disponera över beloppet, (f) när banken på annat sätt utför en kreditering enligt 

betalningsordern, (g) när banken kvittar beloppet mot en fordran som banken har i enlighet 

med dom eller annan behörig myndighets tillåtelse, eller (h) när tidsfristen för återkallelse har 

gått ut. Avgörande är vilken av händelserna som inträffar tidigast. 

 

Om avsändarens återkallelse kommer till banken efter att banken inte längre har en rimlig 

möjlighet att stoppa betalningen är den utan verkan, enligt art 12. Vidare får avsändaren och 

den mottagande banken avtala om att betalningsordern är oåterkallelig eller att återkallelse 

måste ske före de tidpunkter som nämns i artikeln. Om en bank har utfört en betalning trots att 

verksam återkallelse har skett har banken rätt att återfå det utbetalda beloppet av mottagaren. 

Vidare utgör avsändarens insolvens inte återkallelse och innebär inte heller att betalnings-

ordern har utfärdats av obehörig person. 

 

Deltagande banker åläggs, i art 13, en plikt att assistera avsändaren och andra deltagande 

banker för att betalningen skall kunna genomföras. Om transaktionen inte utförs, skall den 

överförande banken återbetala beloppet med påförd ränta till avsändaren, enligt art 14. 

Banken måste dock inte återbetala beloppet, om den inte har fått återbetalning från annan 

deltagande bank, som banken var anvisad att betala till, pga. denna banks konkurs eller 

liknande. Om betalning sker med ett för litet belopp, och detta beror på att den mottagande 

banken har tagit ut avgifter, är banken, enligt art 15, skyldig att betala mellanskillnaden. Om 

betalning har skett till ett större belopp än det som anges i betalningsordern, har banken rätt 

till restitution enligt art 16. 

 

En transaktion anses, enligt art 19, vara slutförd när den mottagande banken tar emot 

betalningsordern. När transaktionen är slutförd, är mottagarens bank skyldig mottagaren 

beloppet. Slutförandet påverkar inte förhållandet dem emellan på något annat sätt. En 

transaktion anses också som slutförd även om den är mindre än beloppet enligt den 

betalningsorder som mottagarens bank har accepterat, pga. att avgifter har dragits av. 
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5 Betalningar i svensk rätt 

5.1 Allmänt 

Vid en betalningsförmedling är det viktigt att parterna är medvetna om i vilken utsträckning 

de är ansvariga för förmedlingen. Detta är viktigt inte bara vid förekomsten av problem, utan 

också vid avtals slutande om hur kostnaderna skall fördelas. Den part som står risken för 

något bör också få kompensation för det. Ansvaret skall fördelas från den tidpunkt då 

avsändaren ger förmedlaren i uppdrag att överföra ett belopp till dess att uppdraget slut-

förts.182 Uppdragsförhållandet kan anses vara avslutat när rätt belopp har kommit rätt 

mottagare till handa vid rätt tidpunkt.183 Detta har också förklarats på följande sätt: 

”Information om ett tillgodohavande för en kund i ett betalsystem skall bytas ut mot 

information om ett tillgodohavande för en annan kund i samma eller i ett annat betal-

system.”184 Värt att nämna är att ett betalningsuppdrag är ett påbud och inte ett anbud, vilket 

innebär att accept inte krävs för att uppdraget skall utföras. Banken måste istället meddela 

kunden om banken inte ämnar genomföra överföringen.185 Detta förutsätter att det finns ett 

bakomliggande avtal mellan avsändaren och den överförande banken. Dessutom beror 

bankens skyldighet att utföra uppdrag till stor del på vad som avtalats parterna emellan.186 

 

Grundregeln är att en vanlig fordran infriats när ”borgenären fått ovillkorlig och sakrättsligt 

skyddad äganderätt till, och faktisk möjlighet att disponera över, egendom som utgör ett 

allmänt accepterat bytesmedel”.187 Vid en kontant betalning torde inte några problem uppstå 

när det gäller tidpunkten för betalning. Den sker när sedlarna och mynten kommit i 

mottagarens besittning med ovillkorlig äganderätt.188 Lika enkelt är det inte vid betalnings-

överföringar, ty här sker inte något fysiskt överlämnande. 

5.2 Betalningsmedel och betalningsinstrument 

Betalningsmedel är det som en gäldenär har åtagit sig att prestera och betalningsinstrument är 

de hjälpmedel som används för att prestationen skall kunna utföras.189 De betalnings-

                                                 
182 Arnesdotter, s. 228 samt Andersson, s. 18;  
183 Arnesdotter, s. 228; Ds 1993:56, s. 149 samt SOU 1995:69, s. 284 och 313-314 
184 SOU 1995:69, s. 284 
185 Arnesdotter, s. 177 
186 Ds 1993:56, s. 146 
187 Arnesdotter, s. 60 
188 Arnesdotter, s. 60 
189 Arnesdotter, s. 26 samt SOU 1998:160, s. 258 
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instrument som är vanligast är betalkort och elektroniska gireringar.190 De betalningsmedel 

som i princip är de enda allmänt giltiga är sedlar och mynt.191 Det finns dock andra tillgångar 

som kan räknas som betalningsmedel, t.ex. tillgodohavande på konton.192 En relativt hel-

täckande definition av betalningsmedel kan uttryckas som ”något med ett värde, som används 

för betalning av en vara, tjänst eller en finansiell produkt”.193 En annan definition är att 

betalningsmedel är ”sådana fordringar mot penninginstitut som är förfallna till betalning vid 

anfordran och som inte måste infrias i sin helhet vid ett och samma tillfälle samt inte är 

knutna till något fordringsbevis”.194 Betalningsmedel kan vara generella eller selektiva. 

Generella betalningsmedel är allmänt accepterade medan selektiva betalningsmedel endast 

kan användas hos en speciell betalningsmottagare.195 

 

Med hjälp av ovanstående definitioner kan man säga att information kan utgöra betalnings-

instrument, eftersom en fordran ofta inte nödvändigtvis innebär att gäldenären skall prestera 

X antal kronor i sedlar och mynt, utan att borgenären skall försättas i en position som kan 

likställas med att denne faktiskt har erhållit sedlar och mynt.196 

5.3 Betalning och betalningsförmedling 

En betalning kan ses som att gäldenären överför ett värde till borgenären i syfte att reglera ett 

fordringsförhållande dem emellan. Denna reglering kan vara slutlig, dvs. fordrings-

förhållandet utsläcks, eller endast avse en del av fordringsförhållandet, t.ex. en delbetalning. 

Det är alltså frågan om en uppfyllelserättshandling.197 Tidigare innebar en betalning alltid att 

gäldenären överförde sedlar och mynt till borgenären, men numera sker nästan alla 

betalningar genom att information överförs mellan avsändaren och mottagaren och de banker 

som deltar i överföringen.198 Kan överföring av information anses föranleda en betalning, 

eller måste just sedlar och mynt överföras? Eftersom en fordran innebär att gäldenären har att 

prestera ”sådana ekonomiska möjligheter som följer med innehavet av sedlar och mynt och 

inte just sedlar och mynt”,199 kan även informationsöverföring föranleda en betalning. Detta 

                                                 
190 Svenska Bankföreningen, s. 11 
191 SOU 1998:160, s. 110 
192 Ds 1993:56, s. 24 samt SOU 2000:11, Bil. 14, Vol. B, s. 428-429 
193 Andersson, s. 13 
194 Arnesdotter, s. 40 
195 Andersson, s. 16 
196 Arnesdotter, s. 39 
197 Arnesdotter, s. 92 
198 SOU 1998:160, s. 258 
199 Arnesdotter, s. 55 
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synes vara den härskande uppfattningen i litteraturen.200 En fråga man kan ställa sig är 

huruvida en betalning över huvud taget kan ske med befriande verkan genom gottskrivning av 

ett konto, eftersom mottagaren inte får betalt med sedlar och mynt, utan får endast en ny 

fordran på banken. Den allmänna uppfattningen är emellertid att när betalning skett till ett 

konto som innehas av mottagaren, så har betalning skett till mottagaren.201 

 

Med betalningsförmedling menas att den förmedlande parten åtar sig att överföra ett belopp 

till mottagaren och öka dennes saldo, alternativt utge medel med samma belopp mot att 

avsändarens saldo minskas eller mot att förmedlaren mottager medel från avsändaren. De 

vanligaste betalningsuppdragen utgörs av gireringar eller överföringar mellan olika konton.202 

Betalningsförmedling faller in under begreppet betaltjänst, som innebär att en bank utför en 

betalning eller en överföring av medel på uppdrag av en kund.203 För att det skall kunna anses 

röra sig om förmedling krävs att minst tre parter är inblandade.204  

 

Det är ostridigt att det inte sker någon fysisk förflyttning av sedlar och mynt när det är fråga 

om betalning via kontoöverföringar. Trots detta finns det yttranden som går i linje med att 

jämställa en överföring med en kontant betalning, dvs. att det är fråga om transport av pengar 

från punkt A till punkt B.205 Det enda som skulle kunna tänkas förflyttas i detta sammanhang 

är information och inte pengar.206 

 

Vid betalning via giro kan tre former av betalning uppstå: giroinbetalning, giroutbetalning 

eller överföring från ett konto till ett annat. En giroinbetalning sker när avsändaren inte har ett 

eget girokonto, men ger betalningsförmedlaren i uppdrag att gottskriva mottagarens konto 

med ett angivet belopp. Som ersättning härför får betalningsförmedlaren motsvarande belopp 

av avsändaren i form av sedlar och mynt. Vid en giroutbetalning är det istället mottagaren 

som inte har ett eget girokonto. Mottagaren uppvisar då den avi han fått från avsändaren, där 

det belopp som skall erläggas till mottagaren angetts, för betalningsförmedlaren. Betalnings-

förmedlaren betalar ut beloppet i form av sedlar och mynt till mottagaren eftersom 

förmedlaren redan har erhållit samma belopp från avsändaren i ett tidigare skede. Vid en 

                                                 
200 se bl.a. Lehrberg, Moderna betalningsformer, s. 27; Andersson, s. 18 samt Konkurrensverket, s. 48 
201 Arnesdotter, s. 158 
202 SOU 1995:69, s. 19 
203 SOU 1995:69, s. 14 
204 SOU 1995:69, s. 14 
205 se bl.a. SOU 1995:69, s. 19 och 174 
206 Arnesdotter, s. 103 
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girering behöver inga kontanta medel användas (förutsatt att avsändaren har tillräckligt med 

medel på kontot), eftersom både avsändare och mottagare har gireringskonton. Här räcker det 

med att avsändaren ger förmedlaren i uppdrag att öka mottagarens saldo med ett visst belopp 

och i gengäld minska avsändarens saldo med motsvarande belopp. 

 

Betalningsförmedlingstjänster kan delas in i två typer; krediterings- och debiteringstjänster.207 

Vid kreditering överförs ett belopp från avsändaren till mottagaren på uppdrag av av-

sändaren.208 Vid en debitering initieras överföringen av mottagaren, som ger sin bank in-

struktion om att pengar skall överföras från avsändaren till mottagaren.209 Som exempel på ett 

system för debettransfereringar kan nämnas autogiro.210 

5.4 Förhållandet mellan avsändare, förmedlare och mottagare 

I förarbeten finns uttalanden som å ena sidan beskriver ett kontoförhållande som ett fordrings-

förhållande,211 men å andra sidan beskriver ett kontoavtal som ett avtal om deposition212 och 

en betalningsförmedlingstjänst som en transporttjänst.213 Nog för att ett konto ursprungligen 

kan ha fungerat som en deposition, men detta kan inte längre anses vara träffande på ett 

kontoförhållande. Det torde vara klart att banken inte förvarar varje kunds insatta sedlar och 

mynt i en låda. Medlen används istället flitigt av banken under den tid den har medlen till sitt 

förfogande. I inledningen av denna uppsats talades om bankers tre huvuduppgifter; risk-

hantering, finansiering och betalningsförmedling. I vart fall uppgiften finansiering torde vara 

svårt för bankerna att utföra om de inte kunde använda medel från andra kunder. Vid en 

kontant insättning av medel på konto, överlämnar kunden sedlar och mynt till banken och 

dessa blir bankens egendom och kunden erhåller i gengäld en fordran, som motsvarar det 

insatta beloppet, på banken.214 Kontoförhållandet är alltså ett fordringsförhållande mellan 

kontohavare och kontohållare.215 Ett konto är endast en avspegling av fordringsförhållandet 

mellan bank och kund, dvs. hur stor fordran/skuld kunden har gentemot banken.216 

 

                                                 
207 Konkurrensverket, s. 44 
208 Ds 1993:56, s. 30-31 
209 Ds 1993:56, s. 31 
210 Ds 1993:56, s. 48 
211 SOU 1995:96, s. 62-63 och s. 174 
212 SOU 1994:66, s. 199; Prop. 1995/96:74, s. 97 samt SOU 1995:69, s. 174 
213 SOU 1995:69, s. 174 
214 Arnesdotter, s. 110 
215 Ds 1993:56, s. 10 
216 Arnesdotter, s. 112; Ds. 1993:56, s. 109; SOU 1995:69, s. 307 samt Lehrberg, Moderna betalningsformer, s. 
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På samma sätt som ett kontoavtal inte kan anses vara ett depositionsavtal, kan en betalnings-

förmedling inte sägas vara en transport av pengar. I litteraturen råder det ingen tvekan om att 

förhållandet mellan avsändaren och mottagaren är ett rent fordringsförhållande och att 

allmänna fordringsrättsliga regler gäller.217 Men när det gäller själva betalningsförmedlingen 

är detta i litteraturen inte helt glasklart. Klart är att avtalet om betalningsförmedling inte skall 

ses som en del av kontoavtalet, men att det finns kopplingar mellan avtalen.218 Jag ansluter 

mig till den av Arnesdotter föreslagna modellen, att det är fråga om tre skilda avtals-

förhållanden vid betalningsförmedling; ett mellan avsändaren och den överförande banken, ett 

mellan de deltagande bankerna och ett mellan mottagaren och dennes bank.219 Modellen har 

diskuterats i en proposition,220 men i samband med betalningar inom EES med anledning av 

betalningsdirektivet.221 Där diskuterades endast gränsöverskridande betalningar, åsikter om att 

direktivets bestämmelser skulle tillämpas även på inhemska betalningar yttrades, men man 

menade att ett sådant steg skulle kräva ytterligare överväganden.222 

5.5 Ansvarsfördelning 

Utgångspunkten vid betalningsförmedling är att banken ansvarar för att överföringen sker på 

rätt sätt. Banken är också den part som har störst möjlighet att påverka överföringens förlopp. 

Under förutsättning att banken har fått korrekta uppgifter av avsändaren, eller behörig före-

trädare för denne, betecknas bankens ansvar för att rätt belopp gottskrivits rätt konto som 

strikt.223 Dessutom bör en förmedlande part vara ansvarig så länge det inte kan anses vara 

bevisat att felet begåtts av avsändaren.224 Därvid ligger bevisbördan hos förmedlaren.225 Vid 

det förhållandet att mottagaren endast identifieras med hjälp av kontonummer, ansvarar 

avsändaren för att det anvisade kontot verkligen tillhör rätt mottagare.226 Om felet beror på 

förmedlarens teknik eller arbetstagare, ansvarar istället förmedlaren för konsekvenserna av 

felet.227 Om en debitering skett med fel belopp, har betalningsförmedlaren att korrigera detta 

                                                 
217 Ds 1993:56, s. 10 samt SOU 1998:160, s. 275 
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så att kontoställningen motsvarar verkligheten.228 Det har även ansetts att förmedlaren skall 

ersätta kontohavare för eventuella ränteförluster och dröjsmålskostnader.229  

 

En annan fråga är vad som sker när betalning skett för sent. Om förseningen beror uteslutande 

på avsändarens handlande uppstår inga särskilda problem. Då är denne betalningsskyldig för 

eventuella dröjsmålskostnader. Om däremot förmedlaren varit i dröjsmål med betalnings-

förmedlingen, och detta inte beror på något förhållande på avsändarens sida, torde för-

medlaren vara ansvarig. Mottagaren har dock rätt att först kräva avsändaren på beloppet, 

avsändaren får sedan i sin tur kräva förmedlaren på beloppet.230 

5.6 Betalning med befriande verkan 

Den tidpunkt vid vilken en betalning med befriande verkan skall anses ha skett, har varit uppe 

för diskussion i litteraturen och i rättspraxis, i synnerhet har krediteringen av beloppet på 

kontot diskuterats. Det finns även de som anser att betalningsfinalitet uppstår i ett tidigare 

skede, t.ex. när avveckling sker i centralbankens system för interbankfordringar,231 men denna 

ståndpunkt har mött motstånd.232  

 

Kreditering eller debitering är de bokföringsåtgärder som noterar att en förändring skett i 

kontoförhållandet. Vid en kreditering ökar kontohavarens fordran eller minskar dennes skuld 

på kontohållaren och vid en debitering sker det motsatta. Bokföringsåtgärden själv är inte det 

som skapar fordran, men den är ett bevis på att fordran uppstått.233 I NJA 1999 s 793 yttrade 

HD att beviset om kreditering i vissa fall kan ha avgörande betydelse, beroende på 

omständigheterna. För att mottagarens fordran gentemot banken skall anses ha uppstått krävs 

också att mottagaren faktiskt kan disponera över beloppet, vilket ofta är fallet så snart banken 

bokfört beloppet.234 I NJA 1982 s 366 menade HD att när bokföring sker av en betalnings-

transaktion så förlorar avsändaren rådigheten över beloppet. En precisering av tidpunkten 

skedde i NJA 1988 s 312, där HD menade att den tidpunkt på dagen när bokföringsåtgärderna 

avslutats skall vara gällande vid bedömningen av när betalning skett. Detta fastslogs även i 

NJA 1998 s 23. I NJA 1995 s 25 ansåg HD att vid vilken tidpunkt avsändaren förlorar 
                                                 
228 Ds 1993:56, s. 169 
229 SOU 1995:69, s. 27 
230 Arnesdotter, s. 180 
231 SOU 2000:11, Bil. 14, Vol. B, s. 435 
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rådigheten över beloppet beror på bestämmelserna i det enskilda betalningssystemet, dock 

senast vid clearingen. HD sade också, i NJA 1999 s 793, att banken vid krediterings-

tidpunkten åtar sig en betalningsförpliktelse avseende beloppet gentemot mottagaren. I fallet 

utförde banken ett betalningsuppdrag trots att täckning inte fanns på kontot. Kontohavaren 

hade informerat banken om en framtida inkommande betalning och banken utförde 

betalningsuppdraget, i tron att det skulle inflyta medel på kontot. Den inkommande 

betalningen uteblev dock och ett negativt saldo uppstod därmed på kontot. HD fastslog att 

banken bör stå risken för att sådana förutsättningar inte uppfylls. 

 

Yttranden har fällts om att korrigering av en kreditering som skett av misstag kan ske så länge 

kontohavaren ännu inte fått kännedom om krediteringen.235 Detta trots att mottagarens 

kännedom om krediteringen inte krävs för att betalning ändå skall anses ha skett.236 Om en 

bank genomför en överföring utan att få ersättning för den och mottagaren varit i god tro 

avseende gottskrivningen därför att mottagaren haft en fordran eller liknande på avsändaren, 

så har mottagaren rätt till beloppet. Detta har fastslagits i tre rättsfall.237 

5.7 Övertrassering 

Ett problem som kan uppkomma vid en betalningsförmedling är att kontot inte uppvisar 

täckning för det belopp som skall överföras. Det finns tre olika handlingssätt; 1) banken 

debiterar inte beloppet, 2) banken debiterar beloppet och påför ränta för det överskjutande 

beloppet, samt 3) banken debiterar beloppet utan att påföra ränta. Utgångspunkten är natur-

ligtvis att banken inte debiterar beloppet.238 Det bör vara kundens ansvar att det finns till-

räckligt med medel på kontot för att betalningsuppdraget skall kunna genomföras.239 För att 

banken skall få påföra ränta torde det krävas stöd i kontoavtalet.240 Har ingen ränta avtalats 

bör banken antingen välja att inte debitera beloppet eller också får banken stå ränte-

kostnaderna för övertrasseringen. 

5.8 Obehörigt nyttjande av konto 

Av stor vikt vid betalningsförmedling är att säkerställa att personen, som ger förmedlaren ett 

betalningsuppdrag, är behörig att företa en sådan handling. Utgångspunkten måste anses vara 

                                                 
235 Arnesdotter, s. 119 
236 Arnesdotter, s. 175 
237 NJA 1912 s 562, NJA 1994 s 177 och NJA 1999 s 575 
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att vid bristande befogenhet blir kontohavaren bunden av genomförda transaktioner och vid 

bristande behörighet blir banken bunden oavsett god tro.241 Enligt det lagförslag som Betal-

tjänstutredningen lämnat, skulle kontohavaren ansvara för obehöriga transaktioner om denne: 

”1) Förfarit svikligt mot den betaltjänstansvarige, 2) till annan frivilligt lämnat ut det 

legitimationsmedel som hör till kontot utan att utlämnandet ingick i användningen av betal-

tjänsten, 3) underlåtit att spärra kontot snarast efter att han upptäckt eller fått skälig anledning 

att misstänka att han förlorat kontrollen över legitimationsmedlet, eller 4) på annat sätt genom 

grov oaktsamhet medverkat till att utnyttjandet kunde ske.”242 

5.9 Återkallelse 

Vid en betalningsöverföring kan det vara viktigt att veta hur länge betalningen är möjlig att 

återkalla och i vilken mån förmedlaren kan anses vara ansvarig när återkallelse inte skett i rätt 

tid. I och med att det inte är ett fysiskt föremål som förmedlas, kan inte rent sakrättsliga regler 

utan vidare användas. Dessutom kan det anses vara missvisande att tala om rådighet över ett 

belopp när det är under förmedling, eftersom det inte rör sig om en transport av sedlar och 

mynt.243 Däremot kan själva uppdraget återkallas.244  

 

Eftersom återkallelse inte är reglerat i lag får enskilda avtalsvillkor och –bestämmelser stor 

betydelse. Ovan har sagts att ett betalningsuppdrag inte kan återkallas efter det att uppdraget 

har börjat behandlas i ett betalningssystem. Vid avsaknad av lagreglering får alltså en klausul 

om sista tidpunkt för återkallelse verkan. Avtal kan också ange att förmedlaren kan vara 

skyldig att återkalla tjänsten innan en viss tidpunkt och endast vara skyldig att försöka 

återkalla den efter denna tidpunkt.245 Under inga omständigheter kan en återkallelse ske efter 

det att betalningen anses som fullgjord.246 Vill avsändaren därefter återfå medlen får han 

vända sig till mottagaren.  

                                                 
241 Ds 1993:56, s. 112-113 
242 SOU 1995:69, s. 27 
243 Arnesdotter, s. 88 
244 Arnesdotter, s. 88 
245 Ds 1993:56, s. 99 
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6 Betalningar i tysk rätt 

6.1 Konton 

Konton är de tvåsidiga räkningar där banken ställer upp sina fordringar och skulder gentemot 

kunden mot bakgrund av avtalsförhållandet parterna emellan. Konton är handelsböcker enligt 

355 §§ HGB.247 Den rättsliga grunden för konton är den form av avtal som regleras i 675 § 

BGB och konton styrs av de allmänna rättsliga reglerna för avtal. Enligt 154 § 2st Abgaben-

ordnung får man inte öppna ett konto i falskt namn och banken har en plikt att pröva kundens 

identitet. Om ett konto öppnas i strid med denna bestämmelse träder en kontospärr in och 

medlen får inte röras utan medgivande från den behöriga finansmyndigheten. Nummerkonton, 

dvs. konton som inte anger vem som är kontohavare, är inte tillåtna enligt tysk rätt.248 

 

Tyska banker har i normala fall ingen kontraheringsplikt,249 men eftersom vissa banker 

tidigare vägrade att öppna konton till förmån för socialt utsatta, gav ZKA ut en rekommenda-

tion om att alla har rätt till ett girokonto, vilket förbättrade situationen.250 Det har ansetts att 

girokonton spelar en central roll i det dagliga levernet, så det finns åsikter om att bankerna 

skall åläggas en lagstadgad kontraheringsplikt vad gäller girokonton,251 med begränsningen 

att det inte skall vara möjligt att få ett negativt saldo på sådana konton.252 Det finns vidare en 

plikt för Sparkassen att öppna sparkonton och i vissa förbundsstater har detta utsträckts till att 

gälla girokonton.253 Man kan också tala om att det finns en begränsad kontraheringsplikt för 

banken när ett ramavtal med kunden redan har slutits. Då kan banken inte förvägra kunden 

något som man i allmänhet erbjuder de andra kunderna.254 

  

Enligt 1 § 1st 1p Kreditwesengesetz255 utgör mottagandet av återbetalningsbara medel från 

allmänheten, oberoende av om ränta utgår eller inte, tillståndspliktig verksamhet.256 Lag-

rummet säger inget om vad de insatta medlen utgör, bara att institutet är skyldigt att återbetala 

                                                 
247 Handelsgesetzbuch, en associationsrättslig lag 
248 Schwintowski/Schäfer, s. 100, 114, 116, 118 och 120 
249 Schwintowski/Schäfer, s. 115 samt Bunte, Hermann-Josef i Bankrechts-Handbuch, Band 1, s. 23 
250 Schwintowski/Schäfer, s. 115-116 
251 Hopt, Klaus J. i Bankrechts-Handbuch, Band 1, s. 9 samt Bunte, Hermann-Josef i Bankrechts-Handbuch, 
Band 1, s. 25-26 
252 Kümpel, s. 439 
253 Bunte, Hermann-Josef i Bankrechts-Handbuch, Band 1, s. 24 
254 Bunte, Hermann-Josef i Bankrechts-Handbuch, Band 1, s. 24 
255 ung. lag om kreditväsendet 
256 Gössmann, Wolfgang i Bankrechts-Handbuch, Band 2, s. 1751 
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medlen till den berättigade om denne kräver det.257 Insatta medel är att skilja från deposition, 

eftersom det inte är samma sak som skall återlämnas. Om en bank mottager pengar från en 

annan bank är det inte fråga om insatta medel, utan om lån.258  

6.2 Kontohavare och fullmaktshavare 

En kontohavare har de rättigheter och skyldigheter som följer av kontoavtalet, dessa 

inbegriper bl.a. att denne skall utjämna ett negativt saldo på kontot. Avgörande för vem som 

faktiskt är kontohavare, eller bankens borgenär, är inte vem som står som kontohavare eller 

från vem de insatta medlen kommer. Det är istället att avgöra med tanke på de särskilda 

omständigheterna i det enskilda fallet. Det är skillnad på vem som skall presumeras vara 

kontohavare när ett girokonto respektive ett sparkonto föreligger. När ett sparkonto öppnas får 

kontohavaren en sparbok. Besittaren av denna sparbok presumeras vara kontohavare, oavsett 

vad som anges i kontoavtalet. När det gäller girokonton har däremot BGH fastslagit att den 

som formellt står som kontohavare också skall anses vara bankens borgenär. Under vissa 

beloppsgränser har inte banken någon skyldighet att kontrollera legitimation. Då räcker det 

med att personen ifråga besitter sparboken. Banken löper en risk av att tvingas betala två 

gånger om banken undantagsvis betalar ut till någon som inte uppvisar sparboken, vilket 

ytterligare visar sparbokens betydelse. Banken kan med befriande verkan göra en utbetalning 

till en innehavare av en sparbok. Har mottagaren stulit sparboken, har denne givetvis inte rätt 

till beloppet. Man måste alltså skilja mellan vem som har förfoganderätt, och därmed är 

kontohavare, och vem banken med befriande verkan kan betala till.259  

 

En fullmaktshavare är inte att se som kontohavare, trots att denne i vissa hänseenden kan vara 

den faktiska kontohavaren, eftersom han kan utföra transaktioner med för banken befriande 

verkan. Den banktypiska fullmakten inskränker sig till ett särskilt konto, inbegripet en 

eventuell kredit. I allmänhet ger inte en fullmakt möjlighet att övertrassera kontot. Av bevis-

skäl är kontofullmakter oftast skriftliga, men det finns inget krav på skriftlighet. När en full-

mäktig handlar utanför sin befogenhet kommer dennes handlingar normalt sett att ha rätts-

kraft. Risken för att en fullmäktig missköter sig bär den företrädde, i bankfallet alltså kunden. 

En till banken meddelad fullmakt gäller tills den återkallas. Återkallelse skall ske på samma 

sätt som fullmakten tilldelats. Om en bank utför en överföring på uppdrag av en tidigare 

                                                 
257 Gössmann, Wolfgang i Bankrechts-Handbuch, Band 2, s. 1751 samt Schwintowski/Schäfer, s. 91-92 
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fullmäktig, vars fullmakt gentemot banken återkallats, gör mottagaren en obehörig vinst och 

måste återbära beloppet. En bank har i allmänhet ingen skyldighet att kontrollera trans-

aktioner på ett girokonto, inte ens vid beloppsmässigt stora transaktioner. Fattar banken däre-

mot misstankar om allt inte står rätt till, har banken en skyldighet att agera med kundens bästa 

i minnet.260 

6.3 Bankavtal 

Ett bankavtal kommer till stånd på samma sätt som allmänna avtal261 och är ett avtal om 

utförande av tjänster enligt 675 § BGB.262 När en bankförbindelse öppnas, avser i regel både 

kund och bank att företaga ett flertal typer av rättshandlingar.263 Banken gör oftast detta klart 

för kunden genom att ge kunden AGB-Banken (se nedan). Dessa gäller för hela förhållandet 

mellan bank och kund.264 Mellan kunden och banken upprättas ett ramavtal, som omfattar 

framtida avtals innehåll, dvs. andra enskilda avtal som har sin grund i ramavtalet. Giltigheten 

av de olika avtalen skall bedömas separat.265 

 

Ett typiskt avtal mellan bank och kund innehåller i regel ett ramavtal, en klausul om att 

förhållandet skall bygga på förtroende mellan bank och kund, allmänna skydds- och 

förhållningsregler för banken, en plikt för banken att genomföra ”neutrala” uppdrag (dvs. 

sådana uppdrag som banken utför för alla andra kunder utan att särskilda avtal krävs), en plikt 

för banken att behandla alla kunder lika när det gäller ”neutrala” uppdrag, allmänna 

förhållningsregler för kunden, samt en klausul om att bankavtalet är ett avtal om utförande av 

tjänster enligt 675 § BGB.266 

6.4 Giroavtal 

Giroavtalet är ett långfristigt skuldförhållande och reglerar kontantlösa betalningar, det är ett 

ramavtal i förhållande till framtida överföringsuppdrag och gottskrivningar.267 Genom giro-

avtalet åtar sig kreditinstitutet en förpliktelse att föra ett löpande konto, på vilket betalnings-

                                                 
260 Schwintowski/Schäfer, s. 138-141, 143-144 och 147 
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transaktioner, till fördel eller nackdel för kunden, bokas.268 Giroavtalet ger institutet en rättig-

het, men också en skyldighet, att ta emot inflytande medel och gottskriva dessa på kundens 

konto. Detta förutsätter, enligt 667 § BGB, att institutet av kunden har fått det som skall för-

medlas.269 Denna skyldighet gäller inte endast mot kontohavarna, utan också mot befull-

mäktigade.270 Giroavtal kan slutas av fysiska eller juridiska personer. Minimiinnehållet för ett 

giroavtal är endast att kreditinstitutet skall upprätta ett konto för gottskrivningar och över-

föringar; därutöver får parterna avtala själva.271 Biavtal, som utan särskild överenskommelse 

anses ingå i ett giroavtal, är t.ex. avtal om att banken skall lösa in kundens checkar samt 

debitera belopp som grundas på en debetnota (se mer om debetnotor nedan).272  

 

När medel finns på kontot, finns det bredvid det rena giroavtalet ett förhållande som skall 

skiljas från giroavtalet, nämligen förvaringsavtalet enligt 700 och 607 ff §§ BGB.273 

Bokningarna på girokontot ger upphov till ett dagssaldo, som kunden kan förfoga över.274 

Girokonton har ofta formen av kontokurantkonton enligt 355 § ff HGB. Det föreskrivs inte i 

676 f § BGB att ett girokonto måste vara ett kontokurantkonto, men i praktiken är det oftast 

så.275 Jag har, i litteraturen, inte funnit någon beskrivning på ett girokonto som inte är ett 

kontokurantkonto. Jag har därför dragit den slutsatsen att girokonton som inte är konto-

kurantkonton inte har någon större praktisk betydelse. Kontokurantkontot har fyra funktioner: 

det förenklar genom att motstående fordringar räknas av och ger ett saldo, det gör så att 

fordringar blir enhetliga, det tjänar en säkerhetsaspekt eftersom deltagarna vet att motstående 

fordringar kan kvittas mot varandra och dessutom kan man härtill foga en riskfördelnings-

funktion.276 Endast penningfordringar kan föras på ett kontokurantkonto.277  

 

Banken bär i regel risken för att kontot verkligen uppvisar ett tillräckligt stort positivt saldo 

för att en viss betalning skall kunna genomföras. Endast kundens begäran om att kontot skall 

belastas med visst belopp innebär inte att banken omedelbart utför betalningen. Endast 

kundens begäran är inte heller tillräcklig för att denne skall ha lurat bankpersonalen om att 
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kontot verkligen uppvisade ett tillräckligt positivt saldo för att en viss betalning skall kunna 

genomföras. Avsändaren måste inte kontrollera att kontot uppvisar ett tillräckligt stort saldo 

för att kunna genomföra den avsedda betalningen. Avsändaren måste däremot räkna med att 

banken inte kommer att genomföra betalningen om täckning på kontot inte finns.278 

 

Giroavtalet kan avslutas och vid synnerliga skäl kan det avslutas utan uppsägningstid. Avtalet 

avslutas i och med kontohavarens konkurs. När giroavtalet avslutas förlorar bankkontot sin 

betalningsförmedlingsfunktion. Om konkursförvaltaren fortsätter att använda kontot anses ett 

nytt avtal ha kommit till stånd. Om banken går i konkurs avslutas, enligt allmän uppfattning, 

inte kontot, och därmed inte heller giroavtalet, men däremot om institutet förlorar sin rätts-

handlingsförmåga. Om kontohavaren dör eller förlorar sin rättshandlingsförmåga avslutas inte 

heller kontot.279 

 

Banken slutför sina giroavtalsplikter först när den valuterar varje enskild transaktion, dvs. 

förser transaktionen med det datum som skall gälla för ränteberäkningen. Detta datum skall 

skiljas från krediteringsdatumet och valuteringen är inte heller att se som en rättshandling. 

Om överenskommelse om när belopp skall påföras ränta saknas, skall ränteplikten påbörjas 

dagen efter att valutering skett. Valutering skall ske den dag då det överförda beloppet 

kommer mottagarens bank tillhanda och mottagaren får ett anspråk på gottskrivning. Detta 

anspråk uppkommer när den kontoförande banken bokför beloppet som ett belopp sig 

tillgodo. Vid belastningar sker valutering den dag då banken utför en handling för kundens 

räkning. Valuteringen får inte skjutas upp endast pga. förbehåll. Vid debiteringar sker 

valuteringen den dag banken utför sin prestation.280 

6.5 Överföringsavtal 

Enligt 676 a § BGB är avtal om överföring en egen form av avtal. Före det att regeln trädde i 

kraft var överföringar att se som anvisningar enligt 665 § BGB.281 Det finns åsikter om att 

lagstiftaren misstagit sig vad gäller betalningsdirektivet, nämligen att ett särskilt avtal för 

överföringar måste tillskapas, vilket inte var fallet.282 Den tidigare formen, anvisning, var en 

ensidig handling, nu är det istället ett uppsägningsbart avtal mellan två parter. Anvisningar 
                                                 
278 BGH 5 StR 433/00 II 1. a) 
279 Schimansky, Herbert i Bankrechts-Handbuch, Band 1, s. 958 
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282 Schimansky, Herbert i Bankrechts-Handbuch, Band I, s. 993 samt Langenbucher, Katja i Zahlungsverkehr, s. 
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kunde endast återkallas.283 Ett avtal om överföring kommer till stånd som vilket annat avtal 

som helst. Det uppställs inga särskilda formkrav. Om ett giroavtal finns behövs ingen accept 

från banken, eftersom det inte är ett äkta uppdrag rent rättsligt, utan en anvisning inom ramen 

för giroförhållandet.284 

 

Överföringsavtalet gäller endast förhållandet mellan avsändare och den överförande banken. 

Mottagaren får genom överföringsavtalet ingen omedelbar rätt att ta emot beloppet.285 Den 

överförande banken är skyldig avsändaren att se till att mottagaren får en fordran på sin bank, 

detta medför inte att mottagaren får anspråk gentemot den överförande banken.286 Banken får 

rättigheter och skyldigheter endast från ett verksamt uppdrag och det spelar ingen roll om ett 

verksamt giroavtal finns. Det viktiga är att överföringsavtalet är verksamt.287 Banken bär 

förfalskningsrisken vid överföringar, men avsändaren har en plikt att se till att minska risken 

för förfalskade överföringar.288 Ett överföringsavtal syftar regelmässigt till en enda 

överföring, men det kan också gälla ett långfristigt förhållande, dvs. att samma belopp skall 

överföras till samma mottagare vid återkommande tidpunkter.289 

 

En nyhet, som 676 a § 1st BGB medfört, är att det belopp som skall överföras även kan 

erläggas kontant av avsändaren, vilket innebär att en överföring kan genomföras utan ett 

bakomliggande giroavtal.290 Kreditinstitutet förpliktas, enligt 676 a § BGB, inte endast att 

utföra en överföring, utan också att se till att den slutförs på snabbast möjliga sätt. De 

utförandefrister som finns i paragrafen syftar till att förhindra att bankerna medvetet fördröjer 

överföringen för att kunna tillgodogöra sig den float-intäkt som uppstår pga. detta.291 

Deltagande kreditinstitut måste strikt hålla sig till det erhållna uppdraget och vid tveksamheter 

måste gäldenären rådfrågas.292 
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6.6 Avtalsförhållanden vid överföringar 

Vid en överföring som inte är bankintern är minst fyra parter delaktiga; avsändaren och 

mottagaren, deras respektive banker samt eventuella rent förmedlande parter. I tysk rätt 

betecknas avtalsförhållandena mellan de olika parterna på olika sätt, de kallas för 

valutaförhållande, täckningsförhållande, inkassoförhållande och interbankförhållande. Detta 

kan illustreras på följande sätt:293 

 

 
 

Valutaförhållandet är förhållandet mellan avsändaren och mottagaren och ligger till grund för 

den förmögenhetsöverföring som överföringen medför. Täckningsförhållandet är förhållandet 

mellan avsändaren och det överförande kreditinstitutet, och som ligger till grund för avtalet 

om överföring. Inkassoförhållandet är förhållandet mellan mottagaren och dennes kredit-

institut. Interbankförhållande kallar man det rättsliga förhållandet mellan kreditinstituten, 

vilket ligger till grund för den faktiska överföringen.  

 

När förmedlande kreditinstitut är inblandade är det fråga om en flerlänkad överföring.294 För-

pliktelserna i interbankförhållandet konkretiseras i överenskommelser och riktlinjer som 

bankförbunden sluter med varandra med bindande verkan.295 Vid flerlänkade överföringar 

finns inget rättsförhållande mellan avsändaren och mottagarens kreditinstitut, mellan 

mottagaren och det överförande kreditinstitutet eller mellan ett förmedlande kreditinstitut och 

avsändare/mottagare.296 Avsändaren står endast i avtalsförhållande med sin egen bank, vilket 

fastslås även i 676 e § BGB.297 Det handlar inte om ett nätverksavtal som skulle innebära att 

alla inblandade parter står i förhållande med avsändaren och att avsändaren därför skulle 

kunna göra anspråk gällande direkt mot ett förmedlande institut.298 Avsändaren måste, när han 
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vill göra anspråk på mottagarens bank gällande, avstå från anspråk på sin egen bank samt 

förmedlande banker.299 En återkallelse, från avsändaren direkt till mottagarens bank vid 

flerlänkad överföring, ses som overksam.300 Förmedlande banker har rollen som självständiga 

avtalsparter, inte endast som bud eller ställföreträdare. Den överförande banken handlar i eget 

namn, men för gäldenärens räkning, detta gäller även för de förmedlande bankerna, fast i 

förhållande till den överförande banken.301 Trots detta skall den överförande banken svara för 

förmedlande banks fel såsom för eget fel, enligt 676 b § BGB.302 

6.7 Kontantlösa betalningar 

En kontantlös betalning är en händelse som inte medför att kontanter byter besittare, utan att 

bokpengar överförs från ett konto till ett annat.303 I det enklaste fallet har avsändaren och 

mottagaren konton i samma bank och då belastas avsändarens konto med ett visst belopp och 

mottagarens konto gottskrivs med samma belopp.304 När de inblandade bankerna står i direkt 

kontoförbindelse med varandra, sker överföringen av bokpengar genom att den överförande 

bankens konto belastas och mottagarens kreditinstituts konto gottskrivs. Tänkbart är också att 

båda bankerna har var sitt konto i en tredje bank; i detta fall genomför denna tredje bank 

bokningen.305 I övrigt sker en kontantlös betalning genom betalningssystemen. Om den över-

förande banken själv inte är bokningsställe, skickas betalningsuppdraget till bokningsstället, 

som sedan belastar avsändarens konto med beloppet och genomför uppdraget om täckning 

finns.306 

 

Debiteringar har uteslutande deklaratoriska verkningar. De är endast uttryck för bankens åsikt 

att den har en fordran på kunden och får förskottsbetalning för detta. Om det inte finns någon 

bakomliggande fordran, blir debiteringen verkningslös; kunden har då rätt till kreditering, 

som också är rent deklaratorisk (eftersom debiteringen var det). Trots att felaktig belastnings-

bokning inte medför ändringar i rättsförhållandet mellan parterna, kan den felaktigt handlande 

parten bli ersättningsskyldig, t.ex. pga. att kunden inte kan förfoga över beloppet. 307 
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Krediteringar utgör ett abstrakt skulderkännande eller ett löfte om kredit från banken 

gentemot kunden. Krediteringen ligger till grund för kundens fordran på banken, men det 

finns ingen anledning att tillmäta krediteringen endast deklaratorisk verkan.308 Skuld-

erkännandet har sin grund i giroavtalet och kommer till uttryck genom bankens gottskrivning. 

Accept är inte erforderlig och mottagaren behöver inte heller ha blivit medveten om kredit-

eringen.309 En gottskrivning är ingen ”penningtransport” och inte heller ett övertagande av 

skuld, enligt 414 § BGB, utan endast en ändring av den penningfordran som redan före-

ligger.310 Gottskrivningen utgör en rättshandling som konkretiserar bankens skulderkännande 

till dess innehåll och mängd.311 

 

För att en gottskrivning skall vara verksam, krävs inte endast det tekniska genomförandet, 

utan därtill måste rättsbindningsviljan från bankens sida ha manifesterats. Därför kan en 

enhetlig tidpunkt för en verksam gottskrivning inte fastställas. Det krävs åtminstone 

konkludent handlande för att uttrycka rättsbindningsvilja.312 Vid manuell kreditering sker 

gottskrivningen i det ögonblick krediteringen sker, pga. att vid en manuell gottskrivning 

kontrolleras gottskrivningens riktighet innan den utförs.313 Vid elektronisk kreditering är 

fastställandet av gottskrivningstidpunkten svårare. Eftersom krediteringen ofta sker innan 

banken har fastställt att täckning för betalningen finns, att kontonummer och mottagar-

information överensstämmer samt att ingen återkallelse har skett, måste man utgå från att den 

rent datatekniska krediteringen inte utgör ett uttryck för bankens skulderkännande gentemot 

kunden.314 Vid detta tidiga stadium är bokningen endast en formsak.315 

 

En ofta använd formel är att bankens bindande rätthandlingsvilja uppstår senast i och med det 

förbehållslösa avsändandet av ett kontoutdrag, alternativt när kontoutdraget ställs till 

mottagarens förfogande. Detta har av vissa ansetts vara en ålderdomlig och opraktisk 

formel,316 medan andra anser att den är användbar.317 Rättsbindningsviljan måste vara 

objektivt märkbar för att anses kunna föreligga och när mottagaren har tillgång till så mycket 
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information att han kan förfoga över beloppet är gottskrivningen verksam.318 Detta kan 

illustreras av ett rättsfall från BGH.319 I det fallet hade en bank utformat sina kontoutdrag vid 

uttagsautomaterna på så sätt att de vid månadsskifte angav att pension influtit på kontot innan 

den verkligen hade gjort det. Detta fick som följd att kunderna vilseleddes om kontots saldo 

och genomförde transaktioner som fick övertrasseringar som följd och detta i sin tur medförde 

att kunden tvingades betala ränta. Banken förlorade målet och tvingades betala ersättning till 

kunderna. 

 

Gottskrivning kan ske under förbehåll. Mottagarbanken skall i det fallet kontrollera att över-

föringen verkligen skall genomföras. Om det vid kontrollen visar sig att så inte är fallet har 

mottagaren inte rätt till beloppet och det skall skickas tillbaka.320 

 

De lagliga betalningsmedlen i Tyskland är, precis som i Sverige, sedlar och mynt.321 Betal-

ningar kan dock ske kontantlöst. En kontantlös betalning anses vara fullgjord när mottagaren 

har kommit i samma förmögenhetsrättsliga position som han hade kommit i om betalningen 

skett med kontanta medel. Detta sker enligt 676 g § 1st 1men BGB när beloppet kommit 

mottagarens kreditinstitut tillhanda.322  

 

Mottagaren får betalt genom att mottagarbanken ger mottagaren ett abstrakt betalnings-

anspråk. Mottagarbanken får i sin tur täckning för betalningen från en förmedlande bank, för 

att mottagarbankens förmögenhet inte skall minskas. Den eller de förmedlande bankerna får i 

sin tur täckning från den överförande banken. Denna täckning har sin grund i den överförande 

bankens belastning av avsändarens girokonto. Överföringen är avslutad när avsändarens 

fordran på banken har minskats i samma mån som mottagarens fordran på sin bank har 

ökat.323 

 

Enligt praxis från BGH kan en betalning i princip ske endast med kontanta medel. Borgenären 

kommer därför inte i dröjsmål med mottagandet om gottskrivningen avvisas.324 Om en 

kontantlös överföring kan användas för att infria en skuld beror på avtalet mellan gäldenär 
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och borgenär.325 Betalning medelst bokpengar kan ske med befriande verkan endast om 

parterna uttryckligen eller konkludent har avtalat om detta.326 Det räcker med att borgenären 

anger sitt kontonummer på en räkning eller liknande för att ett anbud om att betalning kan ske 

med befriande verkan till detta konto skall ha kommit till stånd.327  

 

Det är oklart när avsändaren skall anses ha betalat i tid. Den härskande uppfattningen är att en 

penningskuld är en kvalificerad ”skick-skuld” (Schickschuld), vilket innebär att gäldenären 

har presterat redan när överföringsbeloppet har skickats iväg i rätt tid. Inkommer den sedan 

för sent hos mottagaren är avsändaren inte i dröjsmål med betalningen.328 Här är de utförande-

frister som regleras i 676 a § 2st BGB centrala. Inkommer uppdraget i sådan tid att fristerna i 

normala fall bör kunna hållas, har betalningen skett i rätt tid. Fristerna börjar, enligt 676 a § 

2st BGB, normalt löpa vid utgången av den dag när all erforderlig information för över-

föringen kommit det överförande kreditinstitutet tillhanda och tillräckligt med medel före-

ligger. 

6.8 Fel vid överföringen 

Fel, som kan ge upphov till utjämnande rättshandlingar, kan uppstå på tre nivåer; mellan 

avsändaren och mottagaren, mellan avsändaren och dennes bank och slutligen när den över-

förande banken tror sig ha ett uppdrag eller gör dubbla överföringar av misstag.329 Om felet 

uppstått i förhållandet mellan avsändaren och mottagaren sker de efterföljande kraven utan att 

bankerna behöver kopplas in och om felet finns i täckningsförhållandet återgår rätts-

handlingarna.330 Överför banken felaktigt ett belopp två gånger, eller om avsändaren har 

framgång med överklagande av ett överfört belopp eller om en fullmäktig har gjort en 

överföring utan stöd av fullmakten, kan överföringen inte anses vara gjord på avsändarens 

uppdrag. Detta innebär att banken inte har regressrätt mot avsändaren. Banken har i det här 

fallet att själv försöka få tillbaka beloppet från mottagaren.331 När en överföring har skett trots 

att uppdraget har återkallats vid rätt tidpunkt, får banken kräva mottagaren på beloppet med 

hänvisning till att denne gjort en obehörig vinst.332 Samma grund kan göras gällande när 
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banken har fört över för mycket pengar till mottagaren. Det spelar då ingen roll om 

mottagaren har ytterligare fordringar på avsändaren eller inte.333 Vidare uppkommer inget 

bindande avtal om överföringsuppdraget är förfalskat och risken för detta har kredit-

institutet.334 Om felet föreligger från början, t.ex. vid bristande rättshandlingsförmåga, 

dubbelöverföring eller förfalskning, finns inget uppdrag från avsändaren. Skulle banken 

utföra ett betalningsuppdrag efter att utförandefristen har löpt ut, föreligger inte heller ett av 

avsändaren verksamt avgivet uppdrag.335 

 

Avsändaren kan stoppa betalningen innan den kommit fram till mottagarbanken. Överförings-

uppdraget kan däremot inte stoppas av banken efter den dag den godtagit uppdraget. Det finns 

dock tre undantag. Vid längre avtalsförhållanden, där banken åtar sig att utföra många 

överföringar i framtiden, måste banken kunna stoppa betalningar om förutsättningarna för-

ändras. Överföringar med förbehåll om inbetalning måste också kunna stoppas av banken om 

betalning inte sker, samt om kunden inte kan få fram tillräcklig information om mottagaren.336 

 

Vid en överföring är det namnet på mottagaren som är viktigast, inte kontonumret. 

Anledningen är att det föreligger en större risk för att kontonumret blir fel än att namnet på 

mottagaren blir fel.337 Kontonumret kan dock vara av betydelse när kontohavaren har flera 

konton i banken.338 I det datoriserade systemet används endast kontonummer, vilket får till 

följd att ett kontonummer måste ändras när kontohavaren byts ut.339 

 

676 b § BGB reglerar tre former av felaktigt utförda uppdrag, i vilka fall den överförande 

banken åläggs en garantiplikt; försenad överföring, överföringens belopp har, genom orätt-

mätigt uttagna avgifter och kostnader, blivit för litet samt ”försvunnen” överföring.340 Vid för-

senade överföringar finns två förutsättningar för ersättning, dels att utförandefristen skall ha 

gått ut, dels att förseningen inte berott på vare sig avsändaren eller mottagaren. För ersättning 

krävs inte att avsändaren lidit skada; det är alltså inte skadestånd utan en straffränta.341 I regel 

skall avsändaren vända sig till sitt kreditinstitut för att få ersättning. Detta kan sedan, i 
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förekommande fall, regressvis kräva förmedlande kreditinstitut på ersättning. Det spelar ingen 

roll vilket kreditinstitut som tagit ut en avtalsvidrig avgift för ersättningsanspråk utan 

avsändaren kan alltid vända sig till sitt kreditinstitut.342  

 

Flera kreditinstitut kan, enligt 676 e § BGB, bli ersättningsskyldiga om felet beror på flera 

kreditinstituts handlingar.343 Är flera institut ansvariga, skall varje institut svara för sin del av 

skadan. Detta stärker den överförande bankens regressmöjligheter avsevärt. Motsvarande 

regel står inte att återfinna i vare sig direktivet eller någon annanstans än i 676 e § BGB, 

vilket är anmärkningsvärt.344  

 

Den överförande banken måste hålla sig strikt till avsändarens anvisningar. Om banken 

avviker från uppdraget har banken inte rätt till ersättning. Om mottagaren har angett fel konto 

är det mottagaren som får stå för eventuell skada pga. detta. Om överföringen misslyckas 

skall banken utan dröjsmål underrätta kunden om detta.345 

6.9 Sluträkning och annullering 

Sluträkning innebär att ett saldo fastställs. Sluträkningen skall ses som ett av banken avgivet 

anbud om fastställande av saldo. Endast ett översändande av ett kontoutdrag innebär inte att 

sluträkning fastställts.346 

 

En annullering av en gottskrivning utplånar kundens fordringsrätt. Den är ensidig och möjlig 

endast pga. tidigare felaktig handling och skall ses som en återkallelserätt. Rätten till annull-

ering uppstår t.ex. när fel konto gottskrivits, vid dubbel gottskrivning, när för högt belopp har 

gottskrivits samt när kontonummer förväxlats, dvs. när gottskrivningen inte motsvarar ett 

betalningsuppdrag.347 Enär rätten till annullering förutsätter fel från banken handlar det här 

om fordringar som kunden inte har rätt till och om denne skulle nyttja dessa skulle en 

obehörig vinst uppstå, enligt 812 § BGB, och kunden skulle vara tvingad att ge tillbaka vad 

han erhållit. 
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6.10 Konkurs 

En kontohavares konkursansökan inskränker inte dennes förfoganderätt över kontot. Redan 

givna överföringsuppdrag gäller alltså fortfarande och bankens vetskap om kontohavarens 

konkursansökan ändrar inget. Vid avsändarens konkurs avslutas giro- och kontokurantkontot 

och om förvaltare fortsätter att använda kontot kommer ett nytt avtal till stånd. Nya över-

föringsuppdrag efter att avsändaren gått i konkurs är overksamma. Huruvida redan givna, men 

ännu inte utförda, uppdrag består är föremål för diskussion, men har ingen praktisk betydelse 

eftersom giroavtalet gäller till dess banken får reda på konkursen, eller då bankens okunskap 

är vårdslös. Så länge banken utför betalning i god tro om konkursen och kontot uppvisar ett 

positivt saldo, blir banken fri från ansvar. Om betalningen skett före eller efter konkursens 

offentliggörande har betydelse för bevisbördan. Sker betalningen innan offentliggörandet, har 

konkursförvaltaren bevisbördan för att banken kände till konkursen. Sker den efter har banken 

bevisbördan för att den inte visste om konkursen. Om kontot uppvisade ett negativt saldo är 

banken skyddad (vid betalning innan offentliggörandet) endast om dess okunskap inte varit 

vårdslöst.348 

6.11 Überweisungsabkommen 

Überweisungsabkommen (ÜA) gäller från januari 2002 och är en överenskommelse mellan 

bankförbunden och DB. Enligt ÜA nr 1 skall kreditinstitut utföra betalningar formlöst 

(EZÜ349) eller medelst standardiserade formulär. För vidareförmedling av överföringar skall 

det formlösa förfarandet användas. 

 

Nr 3 anger att vid överföringar över € 15 000 och som inte anses som normala i mottagarens 

verksamhet eller som i övrigt väcker betänkligheter, förväntas mottagarens kreditinstitut ta 

kontakt med det överförande kreditinstitutet och att detta tar kontakt med avsändaren. Detta 

gäller i synnerhet inom de sex första månaderna från kontots öppnande. Det förväntas att svar 

erhålles senast 14.30 följande bankdag. Vidare skall mottagarens kreditinstitut, vid EZÜ, göra 

en ”namn-nummer-kontroll” och om det inte är tydligt, vem som är mottagare, skall mot-

tagarens kreditinstitut utan dröjsmål per telekommunikation fråga det överförande kredit-

institutet, om överföringen överstiger € 15 000. Får det mottagande kreditinstitutet inget svar 

före kl. 14.30 bankdagen efter, kan det mottagande kreditinstitutet returnera överföringen. 
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Enligt nr 4 skall det överförande kreditinstitutet utan dröjsmål underrätta det mottagande 

kreditinstitutet för det fall ett överföringsavtal sägs upp. Nr 5 reglerar att om uppgifter är 

korrekt och fullständigt inlagda i EZÜ svarar inte överförande eller förmedlande kreditinstitut 

för uppgifternas riktighet. Om uppgifter som avsändaren givit det överförande kreditinstitutet 

inte stämmer överens med de som finns i EZÜ, svarar det överförande kreditinstitutet för 

eventuella skador. Vidare anges att om skada uppstår pga. att ett kreditinstitut ofullständigt 

eller i förändrad form har förmedlat information om överföringen, skall kreditinstitutet svara 

för skadan. Skulle skadorna ha kunnat begränsas genom att det mottagande kreditinstitutet 

gjort en ”namn-nummer-kontroll”, skall detta kreditinstitut stå för två tredjedelar och det 

felaktigt handlande kreditinstitutet för en tredjedel. Denna överenskommelse gäller, enligt nr 

6, endast rättigheter och skyldigheter mellan de deltagande kreditinstituten. 

6.12 AGB-Banken 

AGB är en förkortning för Allgemeine Geschäftsbedingungen – allmänna avtals-

bestämmelser. Dessa syftar till att fylla de luckor som finns i lagen, något som ses som 

positivt från lagstiftarens håll.350 Vilken rättslig ställning AGB:s har är omstritt.351 Man kan 

inte säga att det endast är ett vanligt avtal, men inte heller att det har ställning som lag efter-

som AGB:s styrs av en lag (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen - AGBG) samt att man måste hänvisa till AGB:s för att de skall gälla.352 Vid en 

jämförelse med svensk rätt kommer de svenska standardavtalen mycket nära. Vid sidan av 

AGB:s tecknas specialavtal, som reglerar särskilda avtalsförhållanden parterna emellan.353 

Parterna måste ha beretts tillfälle att ta del av bestämmelserna och dessutom måste 

bestämmelserna vara förståeliga för kunden, detta kallas för transparensprincipen.354 Enligt 

denna princip måste AGB:s vara läsbara, systematiska och överskådliga och dessutom anses 

klausuler, som är överraskande och oväntade i förhållande till det övriga avtalet, bryta mot 

principen.355 

 

På bankmarknaden är AGB:s av stor vikt, eftersom bankrätten till stor del styrs av praxis. 

Man kan säga att AGB ”kodifierar” praxis.356 Man kan räkna med att alla banker tillämpar 
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AGB-Banken och att alla Sparkassen använder sig av AGB-Sparkassen.357 Dessa två uppvisar 

stora likheter med varandra men är inte helt identiska.358 I det följande skall endast AGB-

Banken beröras. AGB-Banken innehåller de rättsliga ramarna för samarbetet mellan bank och 

kund och de är grunden för nästan alla framtida avtal mellan bank och kund.359 Här finns alla 

viktiga punkter för ett bankavtal med.360 En viktig anledning till att AGB:s används i så stor 

utsträckning på bankmarknaden är att kunderna ofta vill ha ett heltäckande avtal med 

banken.361 Dessutom kan AGB:s, på ett smidigare sätt än lagtext, anpassas till förändringar på 

marknaden.362 AGB:s medverkar också till att bankerna tjänster blir enhetliga och standard-

iserade, vilket ökar rättssäkerheten.363 Innan de kan träda i kraft måste de granskas av den 

tyska konkurrensmyndigheten.364 

 

Hela avtalsförhållandet mellan bank och kund omfattas, enligt nr 1, av AGB-Banken. 

Avtalsförhållandet skall tolkas extensivt och gäller även vid utlandsbetalningar.365 Med kund 

menas den som tar banktjänster i anspråk.366 Specialbestämmelser, som reglerar särskilda 

avtalsförhållanden, förekommer också och har företräde framför AGB-Banken.367 Ändringar 

skall ske skriftligen och behöver inte godkännas för att gälla. Invändningar mot ändringar 

måste också göras skriftligen. Om det råder tveksamhet kring eventuella ändringar skall de 

gamla bestämmelserna anses gälla368 och om bestämmelser är oklara skall de, enligt 5 § 

AGBG, tolkas till bankens nackdel.369 

 

Enligt nr 3 har banken ett strikt ansvar vid utförandet av sina tjänster och detta gäller i 

allmänhet för samtliga bankens uppdrag och tjänster.370 Har kunden medverkat till felet 

jämkas bankens ansvar. När det gäller vidarebefordrade uppdrag, krävs, för att banken skall 
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ha begränsat ansvar, att banken överlåtit tjänst eller uppdrag helt och hållet på den tredje 

parten.371 I nr 3 finns även en klausul om force majeure. 

 

Nr 6 säger att tysk rätt är tillämplig på förhållandet och den sätter därmed RK och EGBGB ur 

spel.372 Banken får väcka talan vid den domstol som är behörig där kontot förs. Talan mot 

banken skall väckas där kontot förs. Eftersom varje bankkontor har ett eget clearingnummer 

anses kontot föras vid den ort där bankkontoret finns. Är motparten en privatperson gäller att 

talan skall väckas vid den domstol där denne har sitt hemvist.373 

 

Banken skall enligt nr 7 sammanställa en sluträkning varje kvartal. Kunden har en kontroll-

plikt och om kunden åsidosätter denna kan banken ha rätt till skadestånd. Kundens in-

vändningsfrist på sex veckor påbörjas när sluträkningen kommit honom tillhanda och banken 

har bevisbördan för att sluträkningen har kommit fram. Om kunden inte invänder anses 

sluträkningen som godkänd av kunden.374 

 

Om en felöverföring upptäcks efter att sluträkning skett, kan återgång, enligt nr 8, ske endast 

genom en rättelse och inte genom annullering. Vid rättelse får kunden invända att denne redan 

använt beloppet, vilket medför att annullering inte får ske. Vid en invändning från kundens 

sida måste banken återbära beloppet och framställa sina anspråk enligt 812 § BGB, som är 

rättsgrunden för en rättelse. Invändning innebär att kunden inte är införstådd med varför 

banken återtar beloppet. Att invändning skall ske utan dröjsmål enligt 3st betyder enligt 121 § 

1st 1men BGB ”utan ondtroende tvekan” och inte omedelbart. Banken har med andra ord rätt 

att först undersöka om fel föreligger efter att misstanke därom har väckts. Om belopp 

återbetalas till kunden, skall beloppet förräntas så att kunden kommer i samma situation som 

om beloppet kvarstått.375 

 

Kundens upplysningsplikt, enligt nr 11, avser främst adress- och namnuppgifter samt en 

skyldighet att ge klara och otvetydiga uppdrag. Upplysningar måste inte ske skriftligen, men 

utan oskäligt dröjsmål. Att uppdragen skall vara otvetydiga innebär att de skall vara tydligt 

ifyllda i formulären och läsbart underskrivna. Kunden måste inte ange clearingnumret, men 
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om detta görs måste numret vara rätt. När kunden åsidosätter sin upplysningsplikt, måste 

kunden, i enlighet med 254 § BGB, räkna med att uppdraget tar längre tid än normalt. Kunden 

måste också informera banken om att en överföring är brådskande. Kunden har även en 

kontrollplikt avseende bankens meddelanden och liknande. Dessutom måste kunden 

ofördröjligen kontakta banken om väntade meddelanden från banken har uteblivit. Följden av 

att kunden inte fullföljer sina plikter kan bli att banken kan kräva skadestånd, men torde oftast 

leda till att kunden själv går miste om ersättningsanspråk.376 

6.13 Debetnota (Lastschrift) 

6.13.1 Allmänt 

Betalning medelst debetnota är en speciell gireringsform som kan liknas vid en omvänd 

överföring. Här är det mottagaren som sluter ett inkassoavtal med sin bank i syfte att få in 

fordringar och avsändarens bank fungerar som betalningsställe.377 Debetnotor kan jämföras 

med autogiro. Debetnotor är inte reglerade av lag utan styrs helt av Lastschriftabkommen 

(LA).378 LA är en överenskommelse mellan bankförbunden och DB och gäller från februari 

2002. I avsnitt I nr 1 LA regleras själva förfarandet. Här anges att inom ramen för ett debet-

notaförfarande överförs belopp till mottagarens konto vid dennes kreditinstitut (inkassoställe), 

från avsändarens konto vid samma eller annat kreditinstitut (betalställe). Detta sker antingen 

genom att a) mottagaren har av avsändaren erhållit en skriftlig tillåtelse (Einzugs-

ermächtigung – EEV), eller b) betalstället har fått uppdrag därom av avsändaren 

(Abbuchungsauftrag – AAV). Förhållandena parterna emellan kan illustreras på följande sätt: 

 

 
 

Begreppen avsändare och mottagare kan vid debetnotor tyckas vara förvirrande eller till och 

med felaktiga, eftersom det är mottagaren som ger sin bank ett betalningsuppdrag. Jag anser 

dock att man måste benämna parterna på detta sätt, eftersom det fortfarande är avsändaren 

som skall infria sin skuld gentemot mottagaren. Betalningsuppdragets ”riktning”, vid en 
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girering initierad av avsändaren, är från avsändaren till mottagaren. ”Riktningen” vid en 

debetnota är först från mottagaren till avsändaren och sedan från avsändaren till mottagaren. 

 

Enligt litteraturen skulle regleringen av överföringar, i 676 a-g §§ BGB, analogt kunna 

tillämpas på debetnotor, enär det i grunden handlar om samma förfarande.379 Anges det inte 

vid förfarandet att det är ett EEV, och ett AAV inte föreligger, får inte debitering ske.380 

Avsnitt IV LA anger att överenskommelsen reglerar rättigheter och skyldigheter endast 

mellan deltagande kreditinstitut.  

 

För att mottagaren skall få använda sig av debetnotor, måste han sluta ett avtal om detta med 

sin bank. 381 Om avtal finns, ger mottagaren sin bank en debetnota med uppdraget. Banken 

skickar informationen vidare via betalningssystemen till antingen en förmedlande bank eller 

direkt till avsändarens bank. Avsändarens bank kontrollerar att täckning finns och om det är 

ett AAV kontrolleras även om banken fått ett sådant uppdrag av avsändaren. Vid EEV sker 

ingen sådan kontroll. Sedan belastas kontot och informationen går via betalningssystemet 

tillbaka till mottagarens bank, som slutligen gottskriver beloppet.382 Avsnitt IV reglerar att för 

det fall uppgifterna i debetnotan från början inte är korrekta svarar inkassostället eller 

förmedlande bank inte för debetnotan. 

 

Enligt avsnitt I LA ansvarar inkassostället vid EEV för varje skada som uppstår pga. att 

debetnotor lämnats in av obehörig. När debetnotan inkommer till betalstället, kan den betalas 

och betalstället skall utan dröjsmål informera avsändaren om att debitering av dennes konto 

skett. Bekräftelse om att debetnotan lösts in ges inte till mottagaren. Debetnotor som inte 

löses in skall återgå och i avsnitt II nr 3 LA förpliktas inkassostället att återta icke inlösta 

respektive bestridda debetnotor och kräva ersättning för dessa av mottagaren. Inkassostället 

får inte göra debetnotorna gällande ånyo. 

6.13.2 EEV 

Vid EEV ger avsändaren mottagaren en skriftlig tillåtelse att debitera avsändarens konto. 

Eftersom avsändaren måste ge sitt samtycke, kan en EEV-debetnota återkallas till dess den 

godkänns av avsändaren. Denna tillåtelse skall inte ses som en fullmakt, eftersom det inte är 
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klart att mottagaren handlar i avsändarens ställe, utan snarare i eget namn. Avsändarens bank 

kan inte heller kontrollera att en giltig fullmakt har givits, något som annars är fallet vid 

fullmakter. EEV används i större utsträckning än AAV, EEV är också det bekvämaste för-

farandet för avsändaren, som endast behöver ge mottagaren en tillåtelse, något som oftast sker 

vid avtalsslut. Till skillnad från överföringar, eller AAV, krävs inget ytterligare godkännande 

av avsändaren vid betalningen.383 

 

Eftersom initiativet till betalningen tas av mottagaren och inte av avsändaren finns ett antal 

skyddsregler. I avsnitt III LA regleras att en EEV-debetnota kan skickas tillbaka av betal-

stället, om avsändaren bestrider den. Betalstället har då ett ersättningsanspråk på tidigare led. 

Återgång är utesluten sex veckor efter belastning medan anspråk på skadestånd inte utesluts 

enligt LA. Inkassostället skall inte endast vägra att genomföra betalningsförmedlingen, om 

avsändaren bestrider den, utan också kräva att få se mottagarens tillåtelse. Om tillåtelse inte 

uppvisas kan mottagaren uteslutas från att deltaga i förfarande med debetnotor.384 

 

Avsändaren ger mottagaren ett tillstånd att inleda ett EEV, medelst inkopplande av kredit-

institut, för att reglera ett fordringsförhållande dem emellan. Enligt tillståndsteorin erhåller 

mottagaren inte en sådan rättsposition att han har rätt att komma åt avsändarens konto. Det är 

istället en flerlänkad belastning som sker. Anvisningen att belasta kontot löses in och skickas 

till nästa kreditinstitut. Detta förfarande styrs av LA. Betalstället är, gentemot inkassostället, 

förpliktigat att lösa in debetnotan, men måste först inhämta tillåtelse från avsändaren innan 

det kan lösa in debetnotan. Tillåtelsen har redan givits inom ramen för det befintliga konto-

avtalet.385 

6.13.3 AAV 

Vid AAV ger avsändaren sin bank en (general-) anvisning inom ramen för ett befintligt 

giroavtal. Banken förpliktas därmed att debitera avsändarens konto när täckning finns. Om 

täckning inte finns skall banken kontakta avsändaren. Betalning har skett när avsändarens 

konto debiteras men själva uppdraget avslutas genom gottskrivning av mottagarens konto. Ett 

uppdrag grundat på AAV legitimerar betalstället att utföra debiteringar till förmån för 

mottagaren. Det är också en skyldighet med skadeståndsansvar. 386 
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Finns det inget verksamt uppdrag är betalstället inte förpliktigat att prestera, varken i för-

hållande till avsändaren eller mottagaren. Avsändaren kan dock godkänna debetnota utan att 

ett AAV finns. Om avsändarens bank misstänker att allt inte står rätt till, får banken vägra att 

lösa in debetnotan. Detta är ett undantagsfall eftersom banken normalt sett inte har någon 

möjlighet att kontrollera mottagarens handlande.387 

 

Ett AAV kan sägas upp, såväl gällande en enskild debetnota som hela förhållandet. Sker 

uppsägning, faller både inlösningsplikten och inlösningsrätten. Belastar banken, trots upp-

sägning, kontot, skall beloppet återbördas. Har betalning redan skett är uppsägningen, 

avseende denna betalning, verkningslös. Om avsändaren avslutar det girokonto, till vilket 

förfarandet är knutet, så hävs även avtalet gällande debetnotor.388 

6.13.4 Återkallelse 

Efter det att debetnotan lösts in, går den att återkalla vid EEV, men inte vid AAV. Så länge 

avsändaren återkallar betalningen (EEV) inom sex veckor från debiteringen, skall betalnings-

stället återbörda beloppet. Då är också inkassostället förpliktigat att ersätta betalningsstället. 

Inkassostället kan också, med stöd av avtalet med mottagaren, belasta dennes konto. Om mot-

tagaren vid denna tidpunkt är insolvent står inkassostället för risken. Efter sexveckorsfristen 

är inkassostället inte längre förpliktigat att återbetala debetnotan. Det är dock inte helt 

uteslutet att en återbetalning kan ske om bestämmelse därom finns i inkassoavtalet. Om 

återbetalning inte kan ske via inkassostället får betalningsstället försöka kräva mottagaren.389 

6.13.5 Riskfördelning 

Förfalskningsrisken vid EEV ligger hos inkassostället och detta kreditinstitut ansvarar för 

varje skada som en felaktig debetnota har orsakat. Om betalstället lider skada, pga. att 

avsändaren inte fullföljt sina avtalsenliga förpliktelser, kan betalstället kräva ersättning av 

avsändaren. Detsamma gäller om sexveckorsfristen löpt ut, men då står avsändaren risken för 

återbetalningen. Betalställets skadeståndsanspråk gentemot avsändaren kommer ifråga endast 

när betalstället inte längre har möjlighet att kräva någon annan.390 
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Förfarandet med debetnotor innehåller inga andra bevisbörderegler än den tyska civilrätten i 

övrigt, med huvudregeln att den som påstår något också har bevisbördan för detta. Ett undan-

tag är att om betalstället hävdar att tillstånd ej givits, har inkassostället bevisbördan för att 

tillstånd faktiskt har givits 391 
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7 Analys 

7.1 Avtalsförhållanden 

Vid en jämförelse mellan tysk och svensk rätt finner man att det finns stora likheter avseende 

betalningar och överföringar. Det synes däremot som om den tyska rätten mer ingående har 

analyserat vad som egentligen händer vid en betalningsöverföring och i vilket förhållande 

parterna står till varandra. Den tyska uppfattningen är att en överföring bör delas upp i olika 

från varandra skilda avtalsförhållanden. Varje enskild part i överföringen står i ett avtals-

förhållande endast med den part som kommer omedelbart före eller efter i kedjan. Jag tror att 

man i den tyska rätten, i högre grad än i den svenska, delar upp olika processer i mindre delar. 

Detta beror förmodligen till viss del på den ovan nämnda abstraktionsprincipens stora 

betydelse. 

 

I den svenska rätten verkar det som om man inte riktigt har gått in på djupet och analyserat 

avtalsförhållandena. Det som är mest frapperande är att man i många förarbeten kan se att 

författarna ser betalningsförmedling som en form av transport och utgår ifrån att man kan 

använda sakrättsliga principer för att reglera betalningar, trots att det i själva verket rör sig om 

fordringar eller information om fordringar. Detta förhållande förefaller inte endast ålder-

domligt utan direkt märkligt. Nog för att sedlar och mynt är lagliga betalningsmedel i Sverige, 

är fysiska ting, men även dessa ting är också endast uttryck för en fordran. Sedan Riksbanken 

inte längre förvarar ädla metaller och annat till ett värde motsvarande de sedlar och mynt som 

är i cirkulation, har sedlarna och myntens värde endast upprätthållits av att de är allmänt 

accepterade. Ett citat som på ett mycket bra sätt belyser detta, är: ”Money is accepted because 

it is accepted.”392 

 

En inhemsk betalning utan förmedlande banker går till så att mottagaren har en fordran på 

avsändaren, som mottagaren vill få infriad. Avsändaren har en fordran eller en skuld gentemot 

sin bank, den överförande banken. Avsändaren ger den överförande banken i uppdrag att 

skuldsätta sig gentemot mottagaren. I gengäld avsäger sig avsändaren sin fordran gentemot 

banken, intill det belopp som banken har fått i uppdrag att överföra till mottagaren. Om 

avsändaren istället har en skuld gentemot banken, sker ersättningen genom att avsändaren 

ökar sin skuld gentemot banken. Erlägger avsändaren beloppet kontant, har det rent praktiskt 
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ingen betydelse om avsändaren har en skuld eller en fordran gentemot banken. Banken 

erhåller de kontanta medlen som ersättning för att banken skuldsätter sig i motsvarande mån 

mot nästa länk i kedjan. Vid en kontantlös betalning manifesteras avsändarens fordrings-

minskning alternativt skuldökning genom att den överförande banken belastar avsändarens 

konto. Betalningen fortlöper sedan genom att den överförande banken ger mottagarens bank i 

uppdrag att skuldsätta sig gentemot mottagaren. I gengäld får denna bank ersättning från den 

överförande banken. Pga. att det varje dag genomförs en mycket stor mängd betalningar, 

måste betalningarna effektiviseras. Det är inte praktiskt genomförbart att bankerna vid varje 

enskilt betalningstillfälle skall kontakta varandra och sinsemellan reglera sina fordrings-

förhållanden. Istället samlas de fordringar som har samma destinatör ihop i ett clearingsystem 

och clearas mot destinatörens motfordringar. Genom denna clearing får bankerna en netto-

position mot varandra. Denna nettoposition avvecklas sedan i ett avvecklingssystem, vanligt-

vis ett RTGS-system, som i Sverige är Riksbankens K-RIX-system. När denna avveckling har 

skett, är bankernas inbördes förhållanden reglerade. Den mottagande banken har antingen fått 

avräkna en skuld, som denne hade gentemot den överförande banken, eller fått sin förmögen-

het ökad, fast med villkoret att den mottagande banken skuldsätter sig i motsvarande mån mot 

mottagaren. Mottagarbanken ökar sedan sin skuld, alternativt minskar sin fordran, gentemot 

mottagaren genom att värdemässigt förändra deras inbördes skuldförhållande, dvs. gottskriver 

mottagarens konto. Detta sker i utbyte mot att mottagaren avskriver sin fordran gentemot 

avsändaren. Den värdemässiga förändringen i skuldförhållandet mellan mottagaren och 

dennes bank motsvarar, om inget gått fel vid överföringen, den fordran som mottagaren hade 

på avsändaren innan betalningsöverföringen påbörjades. 

 

En gränsöverskridande betalning inom EU sker på nästan samma sätt, med den skillnaden att, 

förutom att valutan är euro, den går via Riksbankens E-RIX-system för betalningar i euro 

istället för i K-RIX-systemet. Betalningen ”clearas” dock inte i Sverige, vilket är naturligt, 

eftersom det i regel inte finns någon fordran att ”cleara” mot. Betalningen avvecklas inte 

heller i RIX, utan avvecklingen sker genom TARGET, i vilket E-RIX-systemet och det tyska 

centralbankssystemet RTGSplus deltar. Här agerar Riksbanken förmedlande bank och skuld-

sätter sig gentemot nästa länk i kedjan, som är Deutsche Bundesbank (DB). Genom 

avvecklingen i TARGET regleras denna skuld och DB skuldsätter sig, eventuellt via en 

Landeszentralbank, gentemot ytterligare en förmedlande bank, t.ex. en av de regionala 

Landesbankerna eller till mottagarens bank. 
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Om det istället rör sig om en flerlänkad betalning ändras ovanstående förlopp endast genom 

att en eller flera banker sätts in mellan den överförande banken och den mottagande banken. 

Den förmedlande banken skuldsätter sig mot nästa länk i kedjan i utbyte mot att denne får 

ersättning från den föregående länken.  

 

Ovanstående förlopp kan (förenklat) illustreras på följande sätt: 

 

 
 

Jag anser att beskrivningen ovan kan tillämpas inom både den svenska och den tyska rätten, 

trots att man i Sverige inte verkar vara beredd att ta det steget än, något som man gjort i 

Tyskland. Ovanstående beskrivning av processen är mycket teoretisk och relativt kompli-

cerad. Det är mycket enklare att se det som ett belopp, en summa pengar, som förflyttas från 

punkt A till punkt B via punkterna C, D och E, vilket kan vara en orsak till att man i den 

svenska rätten ofta fortfarande använder sig av detta synsätt. 

7.2 Kreditering 

I svensk litteratur och praxis har krediteringstidpunkten tillmätts stor betydelse. Det anses att 

mottagarbanken vid denna tidpunkt blir skyldig mottagaren beloppet. Samtidigt anses att 

bokföringsåtgärden endast är en bokföringsmässig händelse som inte i sig ger upphov till en 

fordran. Detta är ett förhållande som jag finner lite motsägande.  I Tyskland anser man att 

kreditering är ett abstrakt skulderkännande och ett bevis för mottagarens fordran på banken. 

Avseende tidpunkten, för kreditering med denna verkan, har man gjort åtskillnad mellan 

elektronisk och manuell kreditering. Vid elektronisk kreditering är bokföringsåtgärden endast 

en formsak och kan inte tillmätas någon större betydelse, enär betalningen vid den här tid-
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punkten inte har kontrollerats. Vid en manuell kreditering sker kontrollen innan kreditering, 

vilket medför att den kan anses ha skett med bindande rättshandlingsvilja från bankens sida.  

 

Härvidlag kan anmärkas att debiteringen av ett belopp, enligt tysk rätt, endast har deklara-

torisk verkan och endast är bankens uttryck för att den anser sig ha en fordran på kunden. 

Varför man har gjort en sådan stor åtskillnad mellan de två likartade handlingarna har jag inte 

funnit svar på, det anges endast att det inte finns någon anledning att tillmäta debiteringen 

något annat än en deklaratorisk innebörd. En anledning till detta synsätt kan vara att kunden 

ses som den mest skyddsvärda personen i förhållandet och att handlingar som företas till 

nackdel för denne skall tillmätas mindre betydelse än de som företas till förmån för denne.  

 

Vidare bör sägas att tidpunkten, för när betalning skall anses ha skett utan dröjsmål, i den 

tyska rätten inte nödvändigtvis måste ha med tidpunkten för krediteringen att göra. Det är 

istället när avsändaren gav betalningsuppdraget till den överförande banken som är av-

görande. Om överlämnandet skett vid en sådan tidpunkt att banken under normala 

omständigheter skulle ha kunnat utföra betalningen så att den kommit fram till mottagaren vid 

rätt tidpunkt, har överlämnandet av uppdraget skett vid rätt tidpunkt. Om sedan betalningen 

inte kommit fram till mottagaren trots rättidigt överlämnande, kontaktar givetvis mottagaren 

avsändaren och informerar om detta, varvid avsändaren får kontakta den överförande banken. 

Detta gäller under förutsättning att felet inte beror på den mottagande banken, då mottagaren 

istället får rikta sina anspråk mot banken direkt. Den överförande banken är gentemot 

avsändaren skyldig att se till att beloppet kommer fram vid rätt tidpunkt och får kompensera 

avsändaren för eventuella förluster denne har lidit pga. att betalning skett för sent. Om felet 

sedan inte beror på den överförande bankens handlande, utan på en förmedlande banks, har 

ingen betydelse för förhållandet mellan avsändaren och den överförande banken utan 

avsändaren skall ändå kompenseras av den överförande banken. Den överförande banken får 

sedan rikta sina anspråk mot aktörer i senare led i kedjan. Tidpunkten för kreditering har alltså 

betydelse för när betalning skall anses ha skett, men inte på samma sätt som i svensk rätt. För 

avsändarens del är det viktigast att överlämnandet av uppdraget sker rätt dag, eftersom 

bankens utförandefrist börjar löpa vid slutet av den dag när banken har all erforderlig 

information och tillräckligt med medel finns på avsändarens konto för att överföringen skall 

kunna genomföras. Denna accepttidpunkt infördes genom betalningsdirektivet och innebär i 

princip inget nytt, varken för svenskt eller tyskt vidkommande och det är en ganska logisk 

tidpunkt. Den kan även härledas ur art 11 i UNICTRAL:s modellag. 
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För att återkomma till den mottagande bankens förpliktelser gentemot mottagaren, sägs i den 

svenska rätten att bankens skuld till mottagaren uppkommer när mottagaren faktiskt kan 

disponera över beloppet, en möjlighet som kan anses uppkomma vid krediteringen. Enligt min 

mening uppkommer mottagarens fordran på banken vid ett tidigare skede, nämligen när 

mottagarbanken skuldsätter sig gentemot mottagaren. Mottagarens bank har en skyldighet, 

gentemot föregående aktör, att skuldsätta sig mot mottagaren. Det är fråga om en typ av 

tredjemansavtal. I och med detta följer att mottagaren vid den tidpunkten har rätt till gott-

skrivning. Jag menar att frågan huruvida mottagaren kan disponera över beloppet eller ej, inte 

har någon avgörande betydelse vad gäller mottagarens rätt till beloppet. Om inte mottagaren 

har rätt till beloppet redan när mottagarbanken åtar sig ett skuldansvar i förhållande till 

mottagaren, gör mottagarbanken en obehörig vinst om överföringen av någon anledning inte 

skulle slutföras. Samma förhållande gäller för övrigt givetvis även i tidigare led i över-

föringskedjan. Jag anser mig finna stöd för denna uppfattning i 676 g § 1st 1men BGB samt i 

art 19 i UNCITRAL:s modellag. Där anges att en kredittransferering slutförs när den mot-

tagande banken accepterar ett betalningsuppdrag till förmån för mottagaren och blir därmed 

skyldig denne beloppet. De båda lagarna är inte gällande rätt i Sverige, men visar på att mina 

tankegångar inte är orimliga. Om mottagarbanken exempelvis skulle gå i konkurs efter att 

banken har påtagit sig ett skuldansvar gentemot mottagaren, men innan kreditering av 

mottagarens konto har skett, torde mottagaren ha en fordran på banken. Såvitt jag kan förstå 

är det, praktiskt sett, ingen skillnad på en sådan fordran och den fordran som mottagaren har 

på banken redan pga. kontoinnehavet. Enligt 2 § 3st insättningsgarantilagen393 definieras 

insättningar som ”nominellt bestämda tillgodohavanden som är tillgängliga för insättaren med 

kort varsel”. Insättningar omfattas, enligt 3 §, av garantin, ”om insättningen finns hos ett 

svenskt institut här i landet”. Eftersom ännu inte på mottagarens konto krediterade belopp är 

nominellt bestämda tillgodohavanden samt att de är tillgängliga för mottagaren med kort 

varsel anser jag att de kan falla under definitionen i 2 § 3p insättningsgarantilagen. Det görs 

med andra ord ingen åtskillnad i lagen mellan fordringarna. 

7.3 Anbud och accept kontra krediteringar 

Jag har funnit det intressant att jämföra reglerna om anbud och accept med reglerna om 

information om kreditering i Sverige och Tyskland. Reglerna om anbud och accept kan, enligt 

min mening, analogt tillämpas på vad som sker avseende information om kreditering. Det 
                                                 
393 Lag (1995:1571) om insättningsgaranti 
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handlar i grund och botten om samma sak, ty det är information som skall meddelas mot-

tagaren. Vad avser anbud och accept i Sverige, gäller 7 § avtalslagen där följande står att läsa: 

”Anbud eller svar, som återkallas, vare ej gällande, där återkallelsen kommer den, till vilken 

anbudet eller svaret är riktat, till handa innan han tager del av detta eller samtidigt därmed.” 

Vetskap om anbudet krävs alltså för att det skall gälla. I Tyskland räcker det, enligt 130 § 

BGB, med att ett anbud har kommit inom mottagarens maktområde och att denne under 

normala omständigheter skall anses ha kunnat ta del av anbudet, inte att mottagaren faktiskt 

gjort det.  

 

I NJA 1988 s 312 angav HD i sina domskäl att mottagaren inte kan få upplysning om huru-

vida en betalning inkommit under bokföringsdagen, men att mottagaren ändå kan förfoga 

över beloppet. I Postgirots yttrande, avseende samma fall, nämns att kontohavare ofta chansar 

med betalningarna, dvs. att de vet om att ett belopp är på ingående och möter denna ingående 

betalning med en utgående. Här krävs alltså inte att mottagaren vet att betalning har inkommit 

för att denne skall kunna förfoga över den. Det räcker med att den faktiskt står till förfogande 

eller, för att använda det tyska begreppet, betalningen finns inom mottagarens maktområde. 

Ser man på den tyska rätten kommer man fram till en annan slutsats. För att få förfoga över 

beloppet krävs en objektivt märkbar rättsbindningsvilja från bankens sida, dvs. att beloppet 

inte har ett förbehåll eller något annat begränsande villkor. Det har i den tyska litteraturen 

sagts att en gottskrivning är verksam först när mottagaren har tillgång till så mycket 

information att han kan förfoga över beloppet.394 Enligt min mening tyder detta på att det 

ställs högre krav på den tyska mottagaren än den svenska mottagaren, avseende vetskap om 

tillgång till beloppet. I teorin skall alltså mottagaren känna till att ett krediterat belopp inte är 

belagt med förbehåll, för att få tillgång till det. Enligt svensk rättspraxis räcker det med att 

beloppet har krediterats, för att mottagaren skall kunna förfoga över det. 

 

Jag menar att ovanstående innebär att kreditering enligt svensk rätt, avseende mottagarens 

tillgång till krediterat belopp, i högre grad motsvarar de tyska reglerna om anbud och accept 

än de svenska reglerna om anbud och accept. För tillgång till beloppet krävs endast att 

beloppet har kommit inom mottagarens ”maktområde”. De tyska reglerna om kreditering 

förutsätter i högre grad, än de svenska reglerna, att mottagaren har tillgång till information om 

beloppet och eventuella förbehåll. De tyska reglerna om kreditering går dock inte lika långt 

                                                 
394 Kümpel, s. 451 
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som de svenska reglerna om anbud och accept, det krävs med andra ord inte vetskap om 

kreditering för tillgång till beloppet.  

 

En avgörande skillnad i detta avseende är att det verkar som att man i Tyskland i större 

utsträckning än i Sverige använder sig av kreditering med förbehåll. Detta kan bero på att det, 

enligt svensk rätt, är den överförande bankens ansvar att se till att den handling som är orsak 

till förbehållet utförs. Banken tar alltså en risk när den exempelvis utför ett betalnings-

uppdrag, utan att avsändaren har täckning för beloppet och avsändaren försäkrar att in-

kommande belopp väntas. Om det inkommande beloppet uteblir, kan den överförande banken 

inte kräva tillbaka beloppet från mottagaren, eller från annan aktör senare i betalnings-

förmedlingskedjan. Enligt tysk rätt kan betalningar som försetts med förbehåll återkallas, 

även om beloppet har krediterats mottagarens konto. Detta innebär att risken, för att den 

handling som är orsak till förbehållet inte utförs, faller på avsändaren. 

7.4 Parternas plikter 

Vid överföringar finns plikter avseende information från båda parter. Bankerna skall främst 

informera om kostnader och tidsåtgång, medan kunderna främst skall se till att kreditinstituten 

har tillräcklig information för att kunna genomföra överföringen. Bankernas informations-

plikter regleras utförligt i betalningsdirektivet och i förordningen om betalningar i euro och 

jag har inte funnit avvikande regler i vare sig den tyska eller den svenska rätten. 

 

I Tyskland ges kunderna, i nr 11 AGB-Banken, en plikt att ge klara och otvetydiga uppdrag. 

Sker inte detta kan kundernas ersättningsanspråk vid felaktigt utförd överföring minskas. 

Bankerna åläggs, i nr 3 1st ÜA, en plikt att kontakta kunden om en överföring väcker 

betänkligheter. I Sverige finns inte någon sådan plikt kodifierad, utan den kan närmast 

härledas ur den allmänna lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten är en allmän avtalsrättslig 

grundprincip, som främst fungerar som stöd för tolkning av lagar och avtal.395 Principen torde 

kunna anses gälla även vid avtal mellan bank och kund. 

 

Är det fråga om en tysk inhemsk betalning har banken en frist på högst tre bankdagar och om 

det är en EU/EES-betalning är fristen fem bankdagar. Dessa frister är endast et uttryck för hur 

mycket tid en överföring maximalt får ta i anspråk. Kan banken genomföra betalningen 

snabbare skall man också genomföra betalningen på detta sätt. Detta rimmar illa med den 
                                                 
395 Ramberg/Hultmark, s. 243 
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klausul som finns i 11p AGB-Banken. Denna punkt reglerar kundens plikt att medverka och 

informera och det tredje stycket anger att kunden skall informera banken när en betalning är 

särskilt brådskande.  

 

Samstämmighet råder vad gäller bankens ansvar att utföra avsändarens uppdrag. Detta ansvar 

skall ses som strikt och avvikelser får inte ske.396 För det fall mottagarens namn och det 

angivna kontonumret inte stämmer överens skall enligt tysk rätt namnet vara vägledande, 

eftersom ett kontonummer lättare än mottagarens namn kan bli fel. Enligt nr 3 2st ÜA åläggs 

bankerna att, vid formlöst förfarande, utföra en s.k. ”namn-nummer-kontroll” och om en 

sådan inte utförs kan banken i viss mån bli ersättningsskyldig om skada uppstår. Om 

mottagarens bank upptäcker en diskrepans mellan mottagarens namn och kontonummer, skall 

banken, enligt art 10 (4) UNCITRAL:s modellag, kontakta avsändaren, om denne kan 

identifieras. I den svenska rätten är det avsändaren som ansvarar för att kontonumret är rätt 

angivet. I allmänhet är det så att varje enskild part ansvarar för den information som den ger 

en annan part. Avsändaren ansvarar också endast för uppdrag som behörigen har avgivits och 

detta gäller i både svensk och tysk rätt, dvs. banken står risken för att ett betalningsuppdrag är 

förfalskat. Avsändaren har dock en skyldighet att se till att legitimationshandlingar förvaras 

på ett säkert sätt. Om uppdrag givits trots bristande befogenhet, blir däremot kontohavaren 

bunden.397 Den förmedlande parten anses dessutom i svensk rätt vara ansvarig för obehöriga 

transaktioner, så länge det inte kan anses som sannolikt att felet begåtts av avsändaren. 

Liknande regler står också att finna i 676 a-g §§ BGB.  

 

Ett betalningsuppdrag kräver inte accept från den överförande banken, varken i tysk eller i 

svensk rätt. Detta beror på att avsändaren inte ger det överförande kreditinstitutet ett anbud 

när uppdraget ges, utan ett påbud som inte kräver accept från banken. Detta beror på att ett 

betalningsuppdrag i allmänhet är ett avtal som i sig regleras av ett ramavtal, dvs. kontoavtalet. 

7.5 Fel vid överföringen 

I den tyska rätten har man en enhetlig syn på fel vid överföringen. Om slutresultatet inte 

motsvarar avsändarens avgivna uppdrag, och detta inte beror på avsändaren själv, föreligger 

inget ansvar från avsändarens sida. Den överförande banken har att strikt hålla sig till det 

                                                 
396 Art 7 betalningsdirektivet; art 5 UNCITRAL:s modellag; Arnesdotter, s. 230; Ds 1993:56, s. 150; SOU 
1995:69, s. 323; nr 3 AGB-Banken samt Kümpel, s. 491 
397 Ds 1993:56, s. 112-113 
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inkomna uppdraget. Om det av misstag sker en dubbelöverföring, om fel mottagare krediteras 

eller ett för stort belopp krediteras mottagaren så föreligger inget uppdrag från avsändaren och 

den felande länken får själv stå för skadan. Jag anser att eftersom en överföring är ett uppdrag 

från avsändaren till den överförande banken även enligt svensk rätt kan detta även anses gälla 

i Sverige. Motsvarar slutresultatet inte avsändarens avgivna uppdrag skall avsändaren inte 

vara ansvarig. 

7.6 Övertrassering 

I Sverige krävs ett avtal för att en bank skall få debitera ränta för det fall ett konto över-

trasseras. Detta innebär att det i och för sig är kunden som är ansvarig för att ett konto upp-

visar tillräcklig täckning för att en betalning skall kunna genomföras, men att banken är 

ytterst ansvarig för att kontrollera att täckning verkligen finns innan banken genomför en 

betalning. Enligt tysk rätt har banken en upplysningsplikt, enligt 493 § BGB, avseende till 

vilken gräns ett konto kan övertrasseras, samt även avseende gällande räntenivå. Jag tolkar 

denna paragraf som att det inte krävs ett extra avtal för att kreditinstitutet skall ha rätt att ta ut 

dröjsmålsränta. I litteraturen har jag inte funnit så mycket information om övertrasseringar, 

utan endast att kunden har en plikt att utjämna negativa saldon. Presumtionen verkar vara att 

ett konto får övertrasseras, med räntekostnader som följd. Om kontot inte får övertrasseras, 

måste banken informera kunden om detta. Detta grundar jag på den diskussion som förts om 

de tyska bankernas kontraheringsplikt avseende girokonton. Bankerna rekommenderades av 

ZKA att bevilja girokonton till alla, med den begränsningen att dessa konton inte får över-

trasseras. Detta tyder på att girokonton som inte får övertrasseras snarare är undantaget än 

regeln. 

7.7 Dröjsmål 

Eftersom bankens ansvar, gentemot avsändaren, för att förmedlingen utförs på rätt sätt är 

strikt ligger dröjsmålsansvaret i huvudsak på banken. Om dröjsmålet däremot beror på 

avsändarens handlande, skall avsändaren stå för eventuella dröjsmålskostnader. I den svenska 

rätten är, som sagt, krediteringen avgörande. I den tyska rätten är både krediteringen och 

inlämnandet av uppdraget avgörande. Bankens dröjsmålsansvar är sammankopplat med de 

utförandefrister som regleras i 676 a § 2st BGB. Sker inte betalning inom dessa frister och 

detta beror på det överförande kreditinstitutet eller någon av dennes uppdragstagare, skall 

banken stå för dröjsmålskostnaderna. Om det är ett förmedlande kreditinstitut, som inte 

uttryckligen har anvisats av avsändaren, som har orsakat dröjsmålet, ansvarar den överförande 
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banken gentemot avsändaren, men har en regressrätt gentemot det förmedlande kredit-

institutet, detta enligt 676 e § BGB. Om beloppet inte kommer fram inom utförandefristen, 

skall avsändaren ersättas. Enligt 676 b § 4st BGB begränsas den överförande bankens ansvar 

om felet berott på omständighet som var utom dennes kontroll. Det mottagande kredit-

institutet åläggs ett dröjsmålsansvar i 676 g § BGB. Om banken inte gottskriver mottagarens 

konto inom den frist som fastställs i paragrafen skall ersättning till mottagaren utgå. 

7.8 Återkallelse och återgång av betalning 

I och med att överföringar numera genomförs på elektronisk väg och betalningssystemen 

arbetar i realtid, kan en överföring genomföras mycket snabbt. Pga. att det går så pass snabbt, 

torde det också vara mycket svårt att hejda betalningsuppdrag. En clearing eller avveckling i 

ett betalningssystem kan i allmänhet inte återgå, detta gäller för alla de betalningssystem som 

kan komma ifråga vid en överföring mellan Sverige och Tyskland. Eftersom det sker så 

många betalningar per dag och många betalningar kopplas samman med varandra genom 

clearingen, skulle det få stora konsekvenser om processen skulle stannas upp och ”rullas 

tillbaka”. Ett sådant förfarande skulle påverka stora delar av betalningssystemet och i ett litet 

land som Sverige skulle förmodligen hela betalningssystemet påverkas om en enda clearing 

skulle återgå, med stora transaktionskostnader som följd. Att det är upp till ägarna av det 

enskilda betalningssystemet att avgöra när ett betalningsuppdrag skall kunna återkallas 

fastslås i första hand i avvecklingsdirektivets art 5, en regel som införts i svensk rätt genom 

13 § avvecklingslagen och i tysk rätt genom 676 a § 4st BGB. Det enda sättet att återkalla ett 

betalningsuppdrag efter att avveckling skett i ett betalningssystem är att destinatören inte 

skuldsätter sig gentemot nästa länk i kedjan, utan låter fordringen gå tillbaka ett steg, dvs. den 

clearas igen, fast är den här gången så att säga spegelvänd.  

 

En nackdel, med att en överföring består av flera länkar, är att avsändaren inte kan gå direkt 

till mottagarens bank och stoppa betalningen hos denne, eftersom de inte står i en avtals-

relation med varandra. För att detta skulle kunna vara möjligt, krävs att avsändaren avstår från 

sin rätt gentemot den överförande banken och att den därmed frikopplas från överföringen, 

något som kan vara riskabelt om bank i tidigare led har förfarit på ett skadligt sätt och 

mottagarens bank inte går att komma åt. Eftersom man i svensk litteratur i regel inte använder 

sig av det ovan beskrivna synsättet, har jag inte funnit stöd för att man kan tillämpa detta även 

avseende svensk betalningsförmedling. Jag anser dock att en avsändare, som vill göra anspråk 

gällande gentemot en annan bank än den överförande, måste anses ha avstått från anspråk 
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gentemot den överförande banken. Någon form av substitution torde således ske. Avsändaren 

torde, i detta fall, kunna göra anspråk gällande endast gentemot senare led i kedjan, dvs. 

aktörer som deltagit i överföringen i ett senare skede än den aktör vars ”plats” avsändaren har 

övertagit. Avsändarens rätt grundas då på den rätt den aktör, vars plats avsändaren övertagit, 

hade innan avsändaren trädde i dennes ställe. Anspråk gentemot tidigare led kan endast göras 

gällande gentemot den aktör som föregått den aktör vars plats avsändaren har övertagit, 

eftersom den är den enda tidigare aktör som det finns ett rättsligt förhållande till. 

 

Ett betalningsuppdrag kan stoppas när informationen ännu inte har lämnat den överförande 

banken. I art 12 UNCITRAL:s modellag anges att återkallelse inte kan ske efter det att banken 

inte längre har en rimlig möjlighet att stoppa betalningsuppdraget. I denna bestämmelse 

inryms också en möjlighet att avtala om en sista tidpunkt för återkallelse. Enligt tysk rätt kan 

återkallelse ske till det överförande kreditinstitutet innan utförandefristen påbörjats, dvs. 

återkallelse kan ske dagen innan överföringen skall utföras, detta enligt 676 a § 4st BGB. 

Enligt svensk rätt finns ingen direkt fastlagd tidpunkt, men det har ansetts att olägenheten för 

banken är avgörande. Om en återkallelse inkommer till banken innan den utan olägenhet kan 

effektueras av banken, har banken en skyldighet att stoppa betalningen och om den inkommer 

efter denna tidpunkt finns det endast en skyldighet att försöka. 

 

En återkallelse kan inte ske efter att betalningsuppdraget har blivit fullgjort. Vill avsändaren 

få tillbaka pengarna vid denna tidpunkt får han vända sig till mottagaren direkt. Återkallelse 

måste ske innan mottagarens konto gottskrivs utan förbehåll från mottagarbankens sida. 

Banken måste alltså få vetskap om återkallelse innan banken tar del av betalningsuppdraget. 

Detta fastställs i 676 a § 4st BGB och kan analogt härledas ur 7§ avtalslagen. Vid förfaranden 

med debetnotor i Tyskland tillämpas lite annorlunda regler. Vid ett EEV kan en återkallelse 

ske inom sex veckor efter att avsändarens konto debiterats och vid AAV kan den inte åter-

kallas över huvud taget efter att avsändarens konto har debiterats.  

 

För den mottagande banken finns det i den tyska rätten vissa möjligheter att återfå en redan 

genomförd felaktig betalning. Här är de s.k. sluträkningarna avgörande. Före sluträkning sker 

annulleringar och efter sker rättelser. Korrigeringarna kan motiveras av reglerna om obehörig 

vinst. Om mottagaren däremot har gjort sig av med beloppet och sluträkning har skett, kan 

banken inte få tillbaka beloppet.  
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Samma regler finns inte i den svenska rätten. Korrigering av en kreditering som skett av miss-

tag får förvisso ske, men endast om kontohavaren inte har fått kännedom om krediteringen. 

Av rättviseskäl kan man tycka att bankens rätt till korrigering är korrekt, men eftersom den 

svenska rätten inte ställer upp några krav på att mottagaren skall ha fått vetskap om beloppet, 

för att det skall ha kommit denne tillgodo, förefaller bankens rätt till korrigering en aning 

tveksam. Bankens rätt att korrigera beloppet kan motiveras av reglerna om obehörig vinst. Är 

överföringen redan från början felaktig, gör mottagaren en obehörig vinst, om denne får rätt 

till beloppet. I de flesta fall kan dessutom en mottagare av ett felaktigt belopp inte anses ha 

mottagit beloppet i god tro. Om exempelvis banken av misstag har krediterat ett konto med 

180 000 kronor, istället för 18 000 kronor, torde det vara uppenbart för mottagaren att misstag 

har begåtts. Problem uppstår däremot, som i fallet NJA 1994 s 177, om avsändaren i själva 

verket har en skuld till mottagaren och det krediterade beloppet inte överstiger mottagarens 

fordran på avsändaren. Mottagaren kan, i det här fallet, sägas ha mottagit beloppet i god tro. 

Bankens rätt att korrigera transaktionen kan då, enligt min mening, inte motiveras av att 

mottagaren skulle göra en obehörig vinst. I rättsfallet fastslogs också att banken inte har rätt 

att korrigera beloppet om godtroende mottagare redan har använt sig av det. Ett av motiven 

till att banken inte skall anses ha rätt att korrigera transaktionen i detta fall är omsättnings-

skyddet, dvs. att en godtroende mottagare av en betalning skall kunna lita på att denne har rätt 

till beloppet. Jag vill i detta avseende gå ytterligare ett steg. Jag menar att om mottagaren har 

rätt att disponera över ett belopp, utan att vetskap om kreditering föreligger, så kan inte 

banken anses ha rätt att korrigera ett felaktigt överfört belopp om mottagaren är i god tro, 

även om mottagaren inte har använt sig av beloppet.  

 

Detta är dock ett ganska teoretiskt resonemang. Om mottagaren inte har använt sig av 

beloppet och dessutom inte kände till krediteringen, torde inte mottagaren lida någon skada av 

att banken korrigerar beloppet. I alla fall lider mottagaren inte någon förlust i detta skede. 

Skulle däremot avsändaren senare gå i konkurs och mottagaren inte skulle få tillräcklig 

utdelning i konkursen, skulle mottagaren göra en förlust i och med bankens korrigering. Om 

banken inte hade rätt att korrigera transaktionen, skulle istället banken ha en fordran på 

konkursboet. Frånsett detta scenario, gör mottagaren inte någon förlust och därmed kan 

bankens rätt till korrigering anses vara motiverad. 
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7.9 Konkurs 

Om en av deltagarna i en betalningsprocess går i konkurs, kan detta få följder för övriga 

deltagare. I regel gäller att kreditinstitut, som avsändaren gett det överförande kreditinstitutet i 

uppdrag att anlita, svarar avsändaren själv för. Detta fastslås i såväl modellagen som i 676 b, 

c, e och f §§ BGB. Om avsändaren själv går i konkurs, gäller i den tyska rätten att ett 

giroavtal sägs upp, men inte om kontohållaren går i konkurs. Vidare finns, likt i Sverige, även 

i Tyskland en insättningsgaranti för det fall ett kreditinstitut går i konkurs. Om en konkurs-

ansökan gällande kontohavaren lämnats in, påverkar detta inte dennes tillgång till kontot. 

Allmänt gäller att uppdrag, som lämnats innan konkurs meddelats, skall vara verksamma och 

uppdrag som lämnats därefter skall vara overksamma. Modellagen säger, i art 12, att 

avsändarens insolvens inte utgör återkallelse av uppdraget. I den tyska rätten är det oklart om 

vad som skall gälla avseende lämnade men ännu inte utförda uppdrag. Enligt vissa författare 

anses bankens goda eller onda tro om avsändarens konkurs vara avgörande.  

 

Avvecklingsdirektivet, och därmed även avvecklingslagen, stipulerar att om en deltagare i ett 

avvecklingssystem gått i konkurs, efter det att ett betalningsuppdrag kommit in i systemet, så 

skall det uppdraget vara gällande mot tredje man.398 Ett uppdrag som lämnats efter att 

deltagaren gått i konkurs skall alltså återgå. Eftersom en nettning inte kan fås att återgå i 

system som omfattas av direktivet och lagen, måste alltså en ny nettning ske av beloppet, fast 

åt andra hållet.  

7.10 Tillämplig lag vid gränsöverskridande betalningar 

EG:s bestämmelser om gränsöverskridande betalningar skall, enligt företrädesprincipen, 

tillämpas i första hand. Regler om lagval brukar inte ingå i direktiv, utan sådana bestämmelser 

är det upp till varje enskilt land att använda sig av. Både Sverige och Tyskland har i viss mån 

ratificerat Romkonventionens bestämmelser och dessa är tillämpliga på ett överföringsavtal 

mellan en part i Sverige och en part i Tyskland. Konventionens bestämmelser är emellertid 

tillämpliga endast om ett lagval har gjorts. Har inget lagval gjorts, skall, enligt RK, lagen i det 

land vartill avtalet har störst anknytning, finna användning. För att underlätta detta har ett 

antal presumtioner byggts in i RK. En av dessa är att det är bankens lag som skall gälla, detta 

pga. att det är banken som utför den för avtalet karakteristiska handlingen. 

 

                                                 
398 Art 3 och 7 avvecklingsdirektivet samt 13 § 1st avvecklingslagen 
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I och med att avsändaren och mottagarens bank inte står i direkt avtalsrelation med varandra, 

kan lagvalsfrågan inte ge upphov till några problem för deras inbördes förhållande, eftersom 

det inte finns något inbördes förhållande. Vid gränsöverskridande betalningar sker det gräns-

överskridande momentet mellan E-RIX och TARGET, och det är med andra ord på det avtals-

förhållandet som RK skulle kunna vara tillämplig.  

 

Lagvalsfrågan skulle kunna uppkomma mellan avsändaren och mottagarens tyska bank om 

avsändaren själv har ett konto i mottagarens bank, samt för det fall avsändaren avstår från sin 

rätt gentemot alla andra i överföringen delaktiga parter. Om avsändaren har ett konto i den 

tyska mottagarbanken är tysk rätt tillämplig på avtalet dem emellan, om inget annat har 

avtalats. Detta följer av såväl RK/EGBGB som av AGB-Banken. 

7.11 Implementering av EG-rätten 

Inom bankrätten har som nämnts ovan ett antal direktiv givits från EU, för att harmonisera 

rättsområdet. Direktiven har också implementerats i svensk rätt, men jag får en känsla av att 

man inte har utrett direktiven tillräckligt. Man har snarast endast pliktskyldigt implementerat 

direktiven och gjort en svensk översättning av dem. Ett tydligt exempel på detta är betalnings-

direktivet, som gäller i Sverige genom lagen om betalningsöverföringar inom EES. Här 

fälldes en kommentar i förarbetena om att lagen också skulle kunna tillämpas på inhemska 

betalningar, på samma sätt som i Tyskland. Istället för att utreda detta närmare konstaterar 

man att ytterligare överväganden bör göras innan ett sådant steg kan tas. I och med att det i 

princip handlar om samma praktiska förfarande, vid inhemska och gränsöverskridande 

betalningar, förstår jag inte varför man inte tog steget. Dessutom är det så att bestämmelserna 

i direktiven i regel är av minimikaraktär och det innebär att medlemsstaterna får införa 

strängare regler än direktivens.399 Med tanke på att vi i Sverige inte har en lag som uttryck-

ligen reglerar betalningar, vilket i sig inte är särskilt positivt, förefaller det mig som om det 

vore en enkel sak att mer ingående analysera de direktiv som implementerats och anpassa 

dem i sådan mån att de kan gälla även för inhemska betalningar. En lagreglering skulle fylla 

det syftet att eventuell osäkerhet om vad som gäller vid en betalningsöverföring skulle kunna 

undanröjas. I synnerhet skulle man genom en lag kunna fastställa tidpunkten för när en 

betalning skall anses vara fullgjord respektive ha skett utan dröjsmål samt att parternas 

inbördes förhållanden skulle kunna konkretiseras och en ansvarsfördelning göras. En liten 

                                                 
399 Welter, Reinhard i Bankrechts-Handbuch, Band 1, s. 496 
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detalj i sammanhanget är att den kanske största anledningen till att betalningsdirektivet kom 

att gälla även inhemska betalningar i Tyskland var ett misstag från lagstiftarens sida. 

7.12 Float 

Eftersom ett betalningsuppdrag kan genomföras mycket fort är det anmärkningsvärt att det 

krävs utförandefrister på flera dagar. Detta kan emellertid förklaras med floaten. I Sverige har 

man insett att det samhällsekonomiskt är bra att floaten finns kvar. Bankerna fördröjer i och 

för sig en betalning för att få intäkter på dagslånemarknaden, men eftersom den ränteförlust 

avsändaren och mottagaren gör knappt är märkbar, medan bankerna, enligt talesättet ”små 

smulor är också bröd”, kan göra goda vinster pga. att många små belopp samlas ihop och 

tillsammans utgör stora belopp.  

 

I svenska förarbeten400 har man antagit att om floaten skulle hindras skulle bankerna istället ta 

ut avgifter, vilket samhällsekonomiskt skulle vara ett mycket sämre alternativ. Dessutom 

skulle bankerna teoretiskt kunna göra proportionellt sett mycket stora vinster på små 

betalningar. I Tyskland hindrar man istället förekomsten av float genom att i lag stadga att ett 

betalningsuppdrag skall genomföras på snabbast möjliga sätt. Bankerna skulle rent teoretiskt 

kunna ta ut ersättning i form av avgifter, men detta sker inte, i alla fall är inte avgifterna så 

höga att de täcker kostnaderna.401 Att bankerna inte tar ut tillräckliga avgifter kan bero på att 

bankmarknaden i Tyskland är mycket konkurrensutsatt och att en avgift på en så vanlig tjänst 

som en betalningsöverföring är praktiskt mycket svår att genomföra, pga. att man därigenom 

skulle förlora kunder. Därför är betalningsförordningen402, i viss mån, ett steg i fel riktning. 

Förordningen föreskriver att högre avgifter inte får tas ut vid en gränsöverskridande betalning 

än vid en inhemsk betalning. Om de tyska bankerna vid inhemska betalningar gör en förlust-

affär vid varje överföring måste de göra ännu större förluster på de dyrare gränsöverskridande 

betalningarna. En annan fråga är i vilken utsträckning denna förordning faktiskt efterlevs. 

Under författandet av denna uppsats genomförde jag själv två gränsöverskridande betalningar 

och fick betala en extra avgift. Det förhållandet att gränsöverskridande betalningar skall kosta 

lika mycket som inhemska betalningar, är förmodligen också en bidragande orsak till att 

Tyskland är intresserat av TARGET2, dvs. att man vill avveckla sitt nationella RTGS-system 

(RTGSplus) och istället ingå i det europeiska RTGS-systemet. På detta sätt kan kanske trans-

                                                 
400 SOU 1995:69, s. 202 
401 Der europäische Zahlungsverkehr im Wandel, s. 22 
402 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december om gränsöverskridande 
betalningar i euro 
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aktionskostnaderna för gränsöverskridande betalningar minskas i och med att man använder 

samma system för inhemska betalningar. 

7.13 Bankernas framtida roll 

Ovan har sagts att bankmarknaden är under förändring, mest genom att nya aktörer kommer 

in på marknaden och erbjuder tjänster som tidigare varit förbehållna bankerna. Beslut om att 

bankernas inlåningsmonopol, som i och för sig enligt litteraturen endast existerade i teorin, 

har också nyligen tagits, ett beslut som beräknas träda i kraft den 1 juli 2004. Det finns många 

olika åsikter om hur bankernas framtid ser ut, jag tror att bankerna kommer tvingas till att 

specialisera sig allt mer. Det finns redan nu ett antal nischbanker och trenden är att dessa ökar. 

Utvecklingen på bankmarknaden kommer förmodligen att slå hårdast mot de så kallade full-

sortimentsbankerna.  

 

En intressant iakttagelse som jag har gjort är att såväl den svenska som den tyska bank-

marknaden domineras av fyra storbanker. Att det är just fyra banker beror förmodligen på 

tillfälligheter. Det skall bli intressant att se om detta förhållande kommer att kvarstå i båda 

länderna eller om utvecklingen tar skilda vägar. Jag tror att storbankerna, just pga. sin storlek, 

kommer att kunna överleva. Storbankerna har de förutsättningar som krävs för att kunna 

anpassa sitt utbud efter kundernas efterfrågan. Däremot tror jag inte att det kommer att dyka 

upp ytterligare storbanker, delvis pga. de befintliga storbankernas starka ställning, men också 

delvis för att utvecklingen går mot en specialisering av bankerna. Vidare kommer inte stor-

bankernas antal att minska genom fusioner, eftersom sådana med all säkerhet kommer att 

hindras av EG:s konkurrensregler.  

 

Det har sagts att kunderna blir mer och mer medvetna om de tjänster som bankerna erbjuder, 

samt att kunderna blivit mer priskänsliga och rörliga. Kundernas rörlighet togs även upp i 

samrådsdokumentet från Kommissionen, men här konstaterades, tvärt emot den allmänna 

uppfattningen, att kunderna inte är särkilt rörliga. Det sker också en utveckling mot att inte 

bara kunderna utan även bankerna vill att kunderna i allt större utsträckning skall utföra 

tjänster själva. Ett självupplevt belysande exempel är att det kostar 50 kronor hos en viss bank 

att låta en banktjänsteman utföra en gränsöverskridande betalning, medan det kostar endast 10 

kronor att utföra samma tjänst själv via Internet. Ett annat exempel är att det finns konton som 

endast kunden själv kan sköta via Internet, dvs. konton som kunden inte kan ge banktjänste-

männen i uppdrag att utföra transaktioner på. Räntan på dessa konton är högre än räntan för 
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andra typer av konton. Dessa exempel visar tydligt att bankerna vill minska den kundkontakt 

som sker in persona, när det gäller tjänster som kunden kan utföra själv. Andra tjänster, såsom 

rådgivning, undantages naturligtvis från detta. En anledning till detta är att bankerna måste 

dra ner på personalkostnaderna för att kunna bedriva en vinstgenererande verksamhet. Om 

man då tänker på det stora antalet bankkontor som finns i Tyskland är det ganska lätt att 

förutsäga att antalet bankkontor i Tyskland kommer att minska de närmaste åren. 

 

Som en parentes kan nämnas att både AGB-Banken och de branschöverenskommelser som 

tidigare berörts, torde kunna vara sedvanerätt enligt den tyska rätten. De skulle därmed ha 

ställning som en formell rättskälla. Både AGB-Banken och branschöverenskommelserna har 

uppkommit genom praxis och inte huvudsakligen som ett resultat av lag. En majoritet av 

parterna på marknaden använder sig dessutom av både AGB-Banken och branschöverens-

kommelserna. Slutligen har jag även funnit avgöranden från BGH där domstolen hänvisar till 

AGB-Banken och branschöverenskommelserna på samma sätt som domstolen hänvisar till 

lagtext. Detta är, enligt min mening, en indikation på att AGB-Banken och branschöverens-

kommelserna skulle kunna ha ställning som en formell rättskälla i form av sedvanerätt. 

7.14 Sammanfattande slutsatser 

Jag har kommit fram till den slutsatsen att avtal om överföringar är ett avtal om utförande av 

ett uppdrag. Uppdraget består i att förmedlaren skall se till att mottagarens fordran på 

avsändaren infrias. Enligt den tyska rätten, och även enligt den svenska rätten avseende gräns-

överskridande betalningar inom EES, ansvarar den överförande banken för att betalningen 

utförs enligt avsändarens anvisningar, även om fel begås av en förmedlande bank. Om 

betalningsförmedling skulle utredas mer utförligt i Sverige skulle utredarna förmodligen 

komma till samma slutsats som jag har gjort och modellen, som redan har föreslagits av 

Arnesdotter, skulle accepteras i högre grad än idag.  

 

Om både avsändare och mottagare har konton i samma bank är förmedlingen enkelt utförd, 

medan den blir lite mer komplicerad när mottagarens konto finns i en annan bank. Den 

överförande banken kan då ge en annan part, en förmedlande bank eller mottagarbanken, att 

se till att uppdraget slutförs. Den överförande banken har emellertid kvar sin partsställning 

gentemot avsändaren intill dess att uppdraget slutförs. Förhållandet kan liknas vid vilken 

annan form av uppdrag som helst, där den ursprunglige uppdragstagaren kontrakterar en 

tredje part för att utföra en viss del av uppdraget. Det här gäller både svensk och tysk rätt.  
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Efter att ha jämfört betalningar enligt svensk och tysk rätt har jag kommit fram till att det som 

mest skiljer rättssystemen åt är vid vilken tidpunkt en rättidig betalning kan ske. I Tyskland är 

det avsändandet och i Sverige är det ankomsten som gäller. Denna skillnad torde inte ge 

upphov till några större problem, eftersom det ändå är utförandetiden som är avgörande. En 

annan skillnad är att man använder sig av debetnotor i mycket större utsträckning i Tyskland 

än vad man gör i Sverige. En jämförelse skulle kunna göras mellan autogiro och tyska 

debetnotor, men detta kan inte göras inom denna uppsats ramar. 

 

Den svenska rätten har inte kommit lika långt som den tyska rätten på det här området. En 

bidragande orsak tror jag man kan finna i de svenska förarbetena. Jag har upprepade gånger 

stött på stycken som återfinns i tidigare förarbeten, ofta kopierade ”rakt av”. Eftersom 

citeringar inte används i förarbeten, kan detta passera ganska obemärkt. Om man använder sig 

av exakt samma formuleringar som vid tidigare utredningar kommer ingen utveckling på 

området att ske, vilket jag anser är beklagligt. 

 

Det är i nuläget svårt att säga i vilken riktning utvecklingen på området kommer att gå, detta 

pga. det samrådsdokument som ovan har berörts. Resultatet av dokumentet är inte klart och 

Kommissionen väntas utkomma med ett förslag till reglering i juni 2004. Förhoppningsvis 

kommer detta leda till att klargöranden kommer att ske på vissa punkter, t.ex. vad gäller åter-

kallelsemöjligheter. Kanske kommer arbetet att leda till att Sverige i framtiden kommer att 

tillämpa samma regler för inhemska betalningar som för gränsöverskridande, vilket enligt min 

mening vore ytterst önskvärt. 

 

Avslutningsvis vill jag nämna ett citat som jag stött på under uppsatsskrivandets gång, Jan 

Ramberg beskriver det som ett välkänt tyskt citat. Det lyder:  

 

”Warum so einfach wenn man es so herrlich komplizieren kann?”403 

                                                 
403 Ramberg, s. 104 (ung. Varför så enkelt när man kan komplicera det så härligt?) 
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