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1. Inledning

1.1 Problembakgrund

Allt fler betalningstransaktioner sker idag genom användande av kontokort i stället för
genom kontantöverföringar. Typerna av kontokort är många, men det gemensamma för
de flesta är att de är kopplade till ett individuellt konto hos en bank eller annan konto-
hållare.

Ibland händer det att en person, som inte är den med vilken kontohållaren avtalat en rätt
att använda kortet, kommer över detsamma. För att ta ett exempel av många kan en
ficktjuv komma över kortet och sedan använda det till att göra inköp. Det händer att
den rättmätige kortinnehavaren får ”stå för notan” för sådana inköp. Betalningsansvar
på grund av köp som görs med korten, men av någon som är obehörig, stipuleras näm-
ligen ofta genom ett avtal mellan kontohållaren och kortinnehavaren. Avtalens klausu-
ler om betalningsansvar bygger ofta på en paragraf som står att finna i konsumentkre-
ditlagen (KKrL), nämligen dess 34: e paragraf. Regeln, som är tvingande till konsu-
mentens förmån, sätter gränser för vad som kan avtalas med verkan mot densamme.
Viktigt i sammanhanget är att paragrafen inte är en positiv bestämmelse som ålägger
konsumenten någon betalningsskyldighet. Betalningsskyldigheten måste bygga på ett
avtalsvillkor mellan kontohållaren och kortinnehavaren. Vad 34 § KKrL gör är alltså att
sätta gränser för hur långt sådana avtalsvillkor kan gå i sitt åläggande av en betalnings-
skyldighet. Paragrafen anses kunna tillämpas analogt på betalkort, även om den är skri-
ven för kreditkort.1 Innehållet i 34 § är som följer. Kontohavaren kan enligt första
stycket åläggas betalningsskyldighet endast om denne, eller någon annan som enligt
kontoavtalet är behörig att använda kontokortet, har 1. lämnat ifrån sig kortet till någon
annan, 2. genom grov oaktsamhet förlorat kortet, eller 3. på något annat sätt förlorat
besittningen av kortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten hos kreditgiva-
ren. Andra stycket lyder: Om ett belopp har påförts kontot, på det sätt som sägs i första
stycket, efter det att kreditgivaren har mottagit en anmälan om att kontohavaren eller
någon annan som enligt kontoavtalet är behörig att använda kontokortet, inte längre har
detta i sin besittning, är kontohavaren betalningsskyldig för beloppet endast om han har
förfarit svikligt.

Situationer som paragrafen inte täcker är t ex att en kortinnehavare genom oaktsamhet,
som inte är grov, förlorat kortet och genast efter upptäckten av förlusten anmält denna.
Eftersom konsumentkreditlagen uttömmande reglerar de förutsättningar under vilka
betalning kan utkrävas av kortinnehavaren, med stöd av en avtalad betalningsskyldig-
het, finns det ingen möjlighet för kontohållare att i dylika situationer kräva kortinneha-
varen på pengar, eller?

Svaret är att det kanske finns ytterligare möjligheter för en kontohållare att få ersättning
från en kortinnehavare, när en obehörig person använt dennes kontokort. Det är tveklöst
så att det ställs ett aktsamhetskrav på kortinnehavaren, vad gäller dennes hantering av
kortet. Aktsamhetskravet är något som talar för, att den betalningsskyldighet som be-
gränsas genom 34 § KKrL och fastställs genom avtalsvillkor, ersätter ett skadestånds-
ansvar. Är grunden för kortinnehavarens betalningsskyldighet egentligen ett ska-
deståndsansvar, så har lagstiftaren genom 34 § KKrL inte bara fastställt i vilka situatio-
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ner ett sådant kan utkrävas utan också fastställt hur skadans storlek ska beräknas. Ska-
dan skall nämligen anses motsvara det belopp som debiteras kortinnehavarens konto.
På så vis begränsas skadeståndets storlek. För kortutgivande företag vore det en fördel,
att kunna kräva en oaktsam kortinnehavare på skadestånd, eftersom skadeståndsregler-
na kanske ger en större möjlighet att belasta kortinnehavarens konto, än vad reglerna
om betalningsskyldighet enligt avtal och 34 § KKrL gör.

1.2 Problemformulering

Finns det, parallellt med eller utöver, den betalningsskyldighet som fastställs genom
avtalsvillkor mellan kortutgivare och kortinnehavare samt genom 34 § KKrL och som
aktualiseras vid obehöriga användanden av kontokort, ett skadeståndsansvar?

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att klargöra om det finns ett skadeståndsansvar för kortinneha-
vare, vid obehöriga användanden av kontokort, i de fall något betalningsansvar jämlikt
34 § KKrL inte skulle vara avtalat mellan kortutgivare och kortinnehavare. Syftet är
också att klargöra om kortutgivande företag, i de fall ett betalningsansvar finns stadgat
mellan kortutgivare och kortinnehavare, har någon möjlighet att kräva kortinnehavare
på ett större belopp än 34 § KKrL tillåter, genom att kräva denne på skadestånd. Slutli-
gen ska jag göra en bedömning av hur en domstol skulle kunna göra ifall den vill åläg-
ga en oaktsam kortinnehavare ett skadeståndsansvar för obehöriga användanden av
kontokort.

1.4 Problemavgränsningar

Obehöriga förfaranden med kontokort kan förekomma dels då någon annan än konto-
havaren obehörigen använder kortet, dels då kontohavaren själv använder kortet på ett
obehörigt sätt, t ex genom att övertrassera sitt konto. Det är den första situationen som
behandlas i 34 § KKrL och som jag avser att studera närmare.

I vissa fall skulle det kunna vara säljaren som får stå för förlusten vid ett obehörigt an-
vändande. Så är fallet om denne inte har fullföljt sitt kontrollansvar vad gäller kortinne-
havarens identitet. Ett sådant kontrollansvar föreskrivs i de anslutningsavtal som gäller
mellan säljföretag och kortutgivande företag. Jag kommer dock i uppsatsen att förut-
sätta att säljaren inte har handlat oriktigt på något sätt. Det är alltså mot kortinnehava-
ren, eller den obehörige användaren, som kontohållare får vända sig med sina krav.

34 § KKrL berör endast obehöriga användanden av det fysiska kortet. Det finns dock
tillfällen, då en kortinnehavare påförs belopp som denne inte anser sig betalningsskyl-
dig för, även om kortinnehavaren inte förlorat sitt kort. Det kan nämligen hända att en
obehörig person får tag på kortinnehavarens kortnummer och andra personliga uppgif-
ter om kortinnehavaren och med hjälp av denna information lyckas åstadkomma en
debitering av kortinnehavarens konto. I uppsatsen kommer jag att, i mina resonemang,
utgå från att det är själva kortet som har använts. Diskussionen om det gör någon skill-
nad, om det är kortnumret som obehörigen har använts, får anstå till en annan gång.

Jag kommer att förutsätta att både åtkomsten av kortet och det obehöriga användandet
av detsamma sker i Sverige.
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Vidare kommer jag att förutsätta att kortinnehavaren är en konsument. Kontohållare är
naturligtvis näringsidkare, vilket har betydelse för konsumentkreditlagens tillämplighet.

Det finns en rekommendation utfärdad av EG-kommissionen avseende
”betalningssystem, särskilt relationen mellan kortinnehavare och kortutställare”. Punk-
terna 8.1 – 8.4 rör förlust av kontokort. Reglerna är för de flesta fall något mindre för-
delaktiga för konsumenten än de svenska reglerna. De stora bankorganisationerna inom
EG har, i sina förhållningsregler för bankerna, i huvudsak anammat rekommendationen.
1991, när propositionen till KKrL kom, ansågs det därför inte vara aktuellt med något
EG-direktiv på området.2 I fråga om konsumentkrediter finns det två andra direktiv som
är tillämpliga. Dessa är rådets direktiv (87/102/EEG) och tilläggsdirektivet
(90/88/EEG). Direktiven ifråga innehåller bestämmelser om krav på information etc,
men berör inte närmare frågan om en kortinnehavares ansvar vid obehöriga användan-
den av kontokort. Eftersom de svenska reglerna uppfyller EG: s minimikrav, har jag
valt att inte närmare gå in på EG: s reglering på området.

1.5 Metod

För att finna svaret på min, i problemformuleringen uppställda, fråga har jag börjat med
en undersökning av gällande regler och därtill knutna förarbeten, rättspraxis och dokt-
rin. Därvid har jag använt mig av traditionell juridisk metod. En undersökning av dessa
rättskällor har dock inte räckt för att finna svaret på den i uppsatsen behandlade frågan.
För att komma till en slutsats angående möjligheten att ålägga en kortinnehavare ska-
deståndsansvar har jag därför gjort jämförelser med vad som gäller på andra rättsområ-
den. Jag har använt köprätten för att ge exempel på hur fördelningen av en ekonomisk
risk har fördelats mellan två parter i ett avtalsförhållande. Denna jämförelse har möjlig-
gjort en bedömning av rimligheten i de gränser som 34 § KKrL sätter för riskfördel-
ningen mellan kortinnehavare och kontohållare. Rimligheten i denna riskfördelning är i
sin tur av betydelse för möjligheten att ålägga en kortinnehavare skadeståndsansvar. En
jämförelse med mellanmansrätten har varit till hjälp vid en bedömning av rimligheten i
den utsträckning i vilken 34 § KKrL tillåter att genom avtalsvillkor binda en kortinne-
havare att ansvara för obehöriga uttag. Även detta är av betydelse för möjligheten att
ålägga en kortinnehavare skadeståndsansvar. Dessutom har jag tagit hänsyn till ända-
målen bakom det skadeståndsrättsliga systemet. I några fall har jag valt att inte använda
mig av förstahandskällor i mitt arbete utan ansett kunna förlita mig på andra författares
hänvisningar. Detta har gjorts av tidsbesparande skäl.

1.6 Terminologi

I uppsatsen kommer jag att använda mig av termen kortinnehavare och menar därmed
den person som är rättmätig kortinnehavare enligt ett kortavtal, oavsett om denne fort-
farande är i besittning av sitt kort eller har förlorat detta. En kortinnehavare har dubbla
roller, nämligen de av kontohavare och kortinnehavare. Jag kommer som nämnt att
använda mig av termen kortinnehavare. Jag kommer också, för att undvika alternativa
benämningar, använda mig av termen kontohållare när jag talar om den som gör an-
språk på ersättning. Denne kan vara en bank som är kontohållare av det konto till vilket
kortinnehavarens kontokort är knutet. Denna bank kan antingen själv vara kortutgivare,
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eller också ha slutit ett avtal med ett kortutgivande företag eller något annat finansiellt
institut som tillhandahåller korttjänster. Allmänt gäller att när den omtalade personens
egenskap av innehavare av någon av de nämnda funktionerna är av betydelse, kommer
jag att framhäva detta genom att använda den för egenskapen  passande termen.

1.7 Disposition

I kapitel två finns en beskrivning av det grundläggande förhållandet mellan en kortin-
nehavare och en kontohållare och deras ställning som borgenär respektive gäldenär. Det
tredje kapitlet är, liksom det andra, skrivet i förtydligande syfte och redogör för vilka
alternativa synsätt det finns på den rättsliga naturen av kontohållarens krav gentemot
kortinnehavaren. Av redogörelsen framgår i vilka fall en kontohållare skulle ha nytta av
att ett skadeståndsansvar föreligger kortinnehavaren. I det fjärde kapitlet görs en jämfö-
relse mellan 34 § KKrL och köprätten. Jämförelsen gäller närmare bestämt de rättsliga
konsekvenserna av att en köpares respektive en kortinnehavares inverkan på att en pre-
station från den andre avtalsparten inte sker enligt avtal. Jämförelsen kan användas för
en bedömning av hur sträng 34 § är i jämförelse med annan lagstiftning som fördelar en
ekonomisk risk mellan två avtalsparter. Jämförelsen i kapitel fem, mellan 34 § KKrL
och mellanmansrätten, ger en möjlig förklaring till varför det i 34 § föreskrivs en betal-
ningsskyldighet. I sjätte kapitlet framgår att det finns faktorer som talar för att betal-
ningsskyldigheten i 34 § är ett skadeståndsansvar. I det sjunde kapitlet redogörs för de
skadeståndsrättsliga reglerna och i det åttonde för den skadeståndsrättsliga bedömning-
en. Därefter redogör jag för skadeståndets olika funktioner och ändamål, vilka spelar in
vid bedömningen av om ett åläggande av ett skadeståndsansvar ger de resultat som bör
eftersträvas, t ex ekonomisk effektivitet i samhället. Det finns vissa gemensamma drag
för 34 § KKrL och skadeståndsrätten, vilket framgår av det tionde kapitlet. Varför ska-
deståndet inte tidigare har setts som ett medel för kontohållaren att få ersättning för
förluster, pga skador orsakade av obehöriga användare, diskuteras i det elfte kapitlet
och slutligen, i det tolfte, kommer jag till min slutsats i frågan om ett skadeståndsansvar
föreligger för kortinnehavare.
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2. Kontoförhållandet och kortets användning

2.1 Kontoförhållandet

Innan jag går in på hur en obehörig användare av ett kontokort kan trassla till det för en
kortinnehavare och en kontohållare, kan det vara bra med en kort beskrivning av det
grundläggande förhållandet mellan en kontoinnehavare och en kontohållare. När det
gäller tillgångarna på kontot, är kontoinnehavaren borgenär i förhållande till banken
och banken är gäldenär i förhållande till kontoinnehavaren. Anledningen till detta torde
stå klar för alla. Kontoinnehavaren har ju lånat ut pengar till kontohållaren, och av den
anledningen får kontoinnehavaren i de flesta fall också ränta på de i banken insatta
medlen. En skiss kan förklara det hela.

 

Borgenär Gäldenär 

Kontoinnehavare Kontohållare 

Figur 1 Kontoförhållandet

Rör det sig om ett konto till vilket en kredit är knuten och kontoinnehavaren har ut-
nyttjat krediten, så blir förhållandet det motsatta. Denne blir då gäldenär i förhållande
till kontohållaren och kontohållaren blir borgenär i förhållande till kontoinnehavaren
vad avser det utnyttjade kreditbeloppet. I fråga om den ännu outnyttjade delen är kon-
toinnehavaren borgenär och kontohållaren gäldenär. Kontoinnehavarens ställning som
borgenär beror på dennes fordran på uppfyllande av ett kreditlöfte.

2.2 Automatuttag

Till kontot finns ibland knutet ett kontokort. Kontoinnehavaren är då innehavare av
detta kort och jag betecknar därför personen ifråga som kortinnehavare. Kortet kan an-
vändas till uttag av kontanter i automater. Den utbetalning som kontohållaren då gör via
automaten, är i realiteten en delbetalning av kontohållarens skuld, pga kontoförhållan-
det, till kortinnehavaren. Se pil 1. i figuren nedan. Ibland händer det dock att en person,
som inte har del i kontoförhållandet och enligt kontoavtalet alltså inte är behörig att
använda kortet, kommer över detsamma. Om denne då gör ett uttag med kortet, så sker
utbetalningen till fel borgenär. Den utbetalning som banken gör till den obehörige
åskådliggörs av pil 2. I nästa kapitel kommer jag att behandla frågan huruvida en kon-
tohållare, trots att utbetalningen gjorts till fel person, ändå skulle kunna ha en rätt att
belasta kortinnehavarens konto.



6

 

2. 

Gäldenär Borgenär 

Kortinnehavare Kontohållare 

Obehörig 

1. 

Figur 2 Kontantuttag i automat

2.3 Kortköp

Kontokorten kan som bekant, även användas till att göra inköp med. Förhållandet blir
då en aning mer komplicerat än när det rör sig om kontantuttag. Om vi börjar med att
bortse från en eventuell obehörig persons inblandning så återstår tre parter, nämligen
det säljande företaget, kortinnehavaren och kontohållaren. När en kortinnehavare hos
ett säljföretag gör ett köp med hjälp av ett betalkort, så uppstår en köpskuld för de
mottagna varorna eller tjänsterna. Se pil 1. i nedanstående figur. Genom säljföretagets
acceptans av kortet, får säljföretaget ett betalningsmedel i sin hand med hjälp av vilket
det kan göra sig betalt hos kontohållaren. ”… kortsystem bygger på att betalaren öve r-
lämnar ett betalningsinstrument till betalningsmottagaren. Denne kan sedan begära in-
lösen av instrumentet hos den som enligt avtal med…betalningsmottagaren har förplik-
tigat sig att lösa dylika instrument.”3 Betalningsinstrumentet är i det här fallet kortno-
tan, dvs det kvitto säljföretaget har, på att ett köp gjorts med hjälp av ett kontokort. Den
som förpliktigat sig att lösa in instrumentet är kontohållaren. Kontohållaren gör alltså
en betalning till säljföretaget, vilket illustreras av pil 2. Denna betalning grundar sig på
det betalningslöfte kontohållaren gjort till säljföretaget i anslutningsavtalet mellan de
två. Nu vill naturligtvis inte kontohållaren stå för kortinnehavarens inköp och behöver
det inte heller, eftersom det förstnämnda företaget får en fordran mot den sistnämnde.
Detta illustreras av pil 3. Skulden, som kortinnehavaren alltså får gentemot kontohålla-
ren, kan antingen förklaras med att ett borgenärsbyte skett, genom att kontohållaren
övertagit säljföretagets fordran, eller på att kontohållaren har rätt till ersättning för sitt
utlägg för betalning till säljföretaget.

 

3. Köpskuld / Ersättning                 2. Betalning  

1. Köpskuld 
Säljföretag 

Kontohållare 

Kortinnehavare 

Figur 3 Kortköp

                                                
3 Arnesdotter, Moderna betalningsmetoder, s 97



7

2.4 Kortköp av obehörig

Precis som en obehörig person, som kommer över ett kontokort, kan använda det till att
göra kontantuttag, kan den obehörige använda det till att köpa varor och tjänster. Situa-
tionen blir då den att kontohållaren får en fordran gentemot den obehörige. Figur 3 kan
illustrera även detta förhållande, om kortinnehavaren byts ut mot den obehörige. Kon-
tohållaren kommer dock troligtvis inte att få någon betalning av den obehörige. Om
kontohållaren i stället har en rätt att vända sig mot kortinnehavaren, för att få ersättning
för sina utlägg, är en fråga jag kommer att söka svar på i den fortsatta framställningen. I
nästa kapitel förklarar jag vad en sådan rätt skulle kunna grunda sig på.
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3. Vilken rättslig natur kan kontohållarens krav mot kortinnehavaren ha?

3.1 Inledning

Det har av det föregående kapitlet framgått, att en kontohållare i vissa situationer kan
göra en förlust pga obehöriga användanden av kontokort, om inte kontohållaren kan få
ersättning för denna förlust från kortinnehavaren. Som kommer att framgå längre fram i
uppsatsen, bedömer jag att det finns två sätt genom vilka en kortinnehavare kan bli
bunden vid att ersätta en obehörig användares utnyttjande av kortinnehavarens konto-
kort. Dessa två sätt är genom avtal och genom en skadeståndsskyldighet. Vad uppsatsen
främst går ut på är dock att undersöka huruvida en skadeståndsskyldighet kan åläggas
kortinnehavaren. För att förenkla den följande framställningen, och för att klargöra i
vilka situationer ett skadeståndsanspråk skulle vara kontohållaren till nytta, tänker jag
göra en genomgång av vilken rättslig natur kontohållarens krav mot kortinnehavaren
kan ha. Genomgången gäller både kontantuttag i automater och kortköp. I bägge fallen
behandlar jag såväl den situationen att det till kontot är knuten en kredit som den situa-
tionen att det rör sig om ett konto utan kredit. Jag tar även upp situationen att kontot
övertrasseras. Jag redogör först för de fall då uttaget eller köpet har gjorts av en behörig
person, för att sedan fortsätta med de fall då personen ifråga varit obehörig. Av fram-
ställningen kommer att framgå alternativa förklaringsmodeller till varför en kortinneha-
vare blir ersättningsskyldig gentemot en kontohållare för obehöriga användanden av
kontokortet.

3.2 Uttag i automat

3.2.1 Konto utan kredit: uttag av behörig

34 § KKrL är tillämplig på automatuttag, trots att termen betalningsskyldighet används
i paragrafen. 4 I det fall att användandet av kortet har skett genom uttag av kontanter i en
uttagsautomat, är det egentligen inte fråga om att ålägga kortinnehavaren en betalnings-
skyldighet. Det som sker är att banken, dvs kontohållaren, får en rätt att tillgodoräkna
sig det uttagna beloppet som en avbetalning på den skuld som banken har till kortinne-
havaren. Den debitering som sker på kortinnehavarens konto är en bokföring av betal-
ningen av skulden.

3.2.2 Konto utan kredit: uttag av obehörig

Vid ett uttag av en obehörig person sker en betalning av banken till fel borgenär. Den
rätte borgenären gentemot banken, dvs  kontohållaren, är kortinnehavaren. Om banken
ändå har en rätt att debitera kortinnehavarens konto, kan detta antingen förklaras som
att den obehörige användaren av kortet har givits passiv betalningslegitimation att ta
emot kortinnehavarens betalning, eller som att den rätte borgenären, dvs kortinnehava-
ren, har ett skadeståndsansvar gentemot sin gäldenär, dvs kontohållaren. Rätten till ska-

                                                
4 Se ARN: s ärende 1992-4270 där 24 § KKrL, som motsvarar den nuvarande 34 §, tillämpats på ett fall
där en persons konto påförts en summa för ”uttag med kortet” som gjorts av en annan, obehörig, person.
Att 34 § gäller automatuttag framgår även, och kanske ännu tydligare, av ARN: s referat av ärende 1999-
0677 där ”Uttagen hade gjorts utan att något misslyckat försök förekommit. Detta visade att gärnings-
mannen måste haft tillgång till koden då det är i det närmaste uteslutet att rätt kod kan ha slagits slump-
vis.”
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destånd kan sedan användas till kvittning mot den skuld som kontohållaren har gent-
emot kortinnehavaren.

3.2.3 Konto med kredit: uttag av behörig

Om kortinnehavaren har en kredit knuten till sitt konto och denne gör ett kontantuttag i
en automat, är kontohållarens utbetalning ett infriande av kreditlöftet till kortinnehava-
ren. Utbetalningen ska alltså öka kortinnehavarens skuld till kontohållaren och en de-
bitering av kortinnehavarens konto är en bokföring av denna skuldökning.

3.2.4 Konto med kredit: uttag av obehörig

I den här situationen har kontohållaren gett kortinnehavaren ett kreditlöfte, men infri-
andet av löftet sker till fel borgenär. På grund av kreditlöftet kan kortinnehavaren sägas
ha en fordran gentemot kontohållaren. Den utbetalning som kontohållaren gör är såle-
des ett infriande av denna fordran, men till fel person. Det som kan ge kontohållaren en
rätt att ändå debitera kortinnehavarens konto är om den obehörige är legitimerad att ta
emot prestationen. Det som då sker är, liksom i ovan nämnda situation, att utbetalning-
en ökar kortinnehavarens skuld till kontohållaren. Alternativt kan rätten förklaras med
att kortinnehavaren har ett skadeståndsansvar gentemot kontohållaren.

3.2.5 Konto utan kredit övertrasseras av behörig

Hur ska då ett utbetalat belopp, som innebär en övertrassering, betraktas? Om en kort-
innehavare, genom ett kontantuttag i en automat, övertrasserar sitt konto, kan detta vara
att betrakta som en kreditpropå, eller, med andra ord, ett anbud till kontohållaren om att
ge kredit. Utbetalningen blir då en giltig accept av kreditpropån och situationen blir
densamma som under avsnittet ”konto med kredit: uttag av behörig”. Det kan dock vara
så att utbetalningen är att se som en ogiltig accept av kreditpropån. Kontohållaren får då
ett återgångskrav gentemot kortinnehavaren pga att utbetalningen är att se som en ogil-
tig rättshandling. Resonemanget bygger på att automatuttaget likställs med en avtals-
förhandling. Frågan är dock om detta synsätt fungerar då det inte är en person som gör
utbetalningen. Den görs istället av en automat. Avtalslagens (AvtL: s) tillämpning kan
vara utesluten pga automatens avsaknad av mänskliga egenskaper, som vilja, insikt,
ond och god tro etc. Om kontohållaren har en rätt att debitera kortinnehavarens konto,
skulle det kunna förklaras med att kortinnehavaren gjort sig skyldig till avtalsbrott ge-
nom att ta ut ett högre belopp än vad han hade rätt till. Avtalsbrottet ger då kontohålla-
ren rätt till skadestånd.

3.2.6 Konto utan kredit övertrasseras av obehörig

Vid en övertrassering av en obehörig användare av kontokortet kan dennes övertrasse-
ring, förutsatt att vad som sagts i föregående avsnitt om automater och hindret mot av-
talslagens tillämplighet inte gäller, vara ett anbud till kontohållaren att ge kredit. Om då
utbetalningen är att se som en giltig accept från kontohållarens sida, att medge kredit,
kommer ett kreditavtal till stånd. En rätt för kontohållaren att debitera kortinnehavarens
konto, kan då förklaras antingen med att kontohavaren i kontoavtalet förbundit sig att
godta en debitering av sitt konto vid obehöriga övertrasseringar, eller med att kortinne-
havaren har en skadeståndsskyldighet gentemot kontohållaren. Det kan dock diskuteras
om utbetalningen är att se som en giltig accept, då kontohållaren är i villfarelse angåen-
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de motpartens identitet. I det fall att utbetalningen inte är att se som en giltig accept, får
kontohållaren, liksom i det fall att övertrasseringen gjorts av en behörig person, ett
återgångskrav mot den obehörige. Detta återgångskrav är dock i praktiken värdelöst.
Det är då tänkbart att ålägga den rättmätige kortinnehavaren en skadeståndsskyldighet,
förutsatt att denne varit oaktsam, gentemot kontohållaren. Även i det fall att avtalslagen
inte skulle vara tillämplig på automatuttag, kan kontohållarens rätt till debitering grun-
da sig på en rätt till skadestånd.

3.3 Kortköp

3.3.1 Köp med betalkort av behörig person

Vid ett köp med hjälp av ett kontokort är tre parter inblandade. Dessa parter är säljfö-
retaget, kortinnehavaren och kontohållaren. Efter ett sådant köp kan den rättsliga natu-
ren av kortinnehavarens skuld till kontohållaren ses som att kontohållaren, pga anslut-
ningsavtalet mellan kontohållaren och säljföretaget, övertagit säljföretagets fordran
gentemot kortinnehavaren pga köpet. Ett borgenärsbyte har således skett och kortinne-
havarens skuld till kontohållaren är en köpskuld. En annan variant är att kontohållaren
har rätt till ersättning av kortinnehavaren för sitt utlägg till säljföretaget. Kontohållarens
rätt till ersättning grundar sig då på kontoavtalet. I detta fall är kortinnehavarens skuld
inte att beteckna som en köpskuld. I båda fallen innebär en debitering av kortinnehava-
rens konto, att kontohållaren kvittar sin skuld enligt kontoförhållandet mot sin fordran
pga köpet eller ersättningsrätten. Om kontohållaren inte också är det kortutgivande fö-
retaget, utan har knutit avtal med ett sådant företag, tillkommer ett led, men det är fort-
farande kontohållaren som får kvittningsrätt gentemot kontohavaren.

3.3.2 Köp med betalkort av obehörig person

I denna situation får den obehörige en skuld gentemot kontohållaren precis som den
behörige i ovanstående avsnitt. Kontohållaren får alltså ingen fordran mot kortinneha-
varen pga köpet. Om kortinnehavaren trots detta har ett ansvar gentemot kontohållaren
att godta en debitering av sitt konto, kan detta förklaras antingen med att kortinnehava-
ren, trots avsaknad av eget rättshandlande, är bunden att betala den obehöriges skuld
pga villkor i kontoavtalet, eller med att kortinnehavaren har ett skadeståndsansvar gent-
emot kontohållaren.

3.3.3 Köp med kreditkort av behörig person

Liksom vid ett köp med betalkort får en behörig användare av kortet en skuld gentemot
kontohållaren. Om en kredit är knuten till kontot så läggs denna skuld till den redan
existerande fordran som kontohållaren pga kreditavtalet har gentemot kortinnehavaren.

3.3.4 Köp med kreditkort av obehörig person

Samma resonemang som under avsnittet ”köp med betalkort av obehörig person” gäller
här, förutom det faktum att kontohållaren inte har rätt att kvitta sin fordran gentemot
kortinnehavaren pga köpet mot sin skuld till kortinnehavaren pga kontoförhållandet,
utan istället får en rätt att utöka sin, pga kreditavtalet existerande, fordran gentemot
kortinnehavaren.
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3.4 Utveckling

3.4.1 Passiv betalningslegitimation

I det fall att en obehörig person använt kortet till att göra kontantuttag är legitimations-
regler, som framgått av styckena 3.2.2 och 3.2.4, av betydelse för kontohållarens even-
tuella rätt att vända sig mot kortinnehavaren. Passiv betalningslegitimation innebär,
vilket också framgår av namnet, att en person är legitimerad att ta emot betalning. Vid
uttag i automater med kontokort utan kredit, beror det faktum, att den nye besittaren av
kortet har en möjlighet att använda sig av det, med för kortinnehavaren bindande ver-
kan, eventuellt på att han har fått passiv betalningslegitimation. Att den obehörige an-
vändaren är i besittning av kortet är en av de faktorer som skulle kunna ge honom pas-
siv betalningslegitimation. Andra faktorer är kännedom om den kod som är knuten till
kortet samt den ursprunglige kortinnehavarens oaktsamhet vid sin hantering av koden.

3.4.2 Infriande och befriande betalning

Legitimationsreglerna bestämmer också i vilka fall en gäldenär har presterat med befri-
ande verkan. De medför i många fall att prestation kan ske med befriande verkan till
annan än borgenären. 5 För att precisera begreppen kan ett användande av uttrycken
infriande betalning respektive befriande betalning vara till hjälp. Arnesdotter menar, att
om man reserverar uttrycket infriande betalning för en betalning som lett fram till att
borgenären erhållit den avtalade prestationen, kan en betalning vara befriande för gäl-
denären utan att samtidigt vara en infriande betalning. Så är fallet om borgenärens ford-
ringsrätt kan upphöra helt, även om borgenären inte erhållit den avtalade prestationen.
Det anges dock böra vara en sällsynt företeelse.6 Ett fall, då det faktiskt förekommer, är
dock i de situationer en person obehörigen gör uttag med ett kort i en uttagsautomat och
kontohållaren, enligt avtalsvillkor som utformats efter 34 § KKrL, får en rätt att debite-
ra kontohavarens konto med samma belopp. Om ett kontantuttag gjorts i en automat,
blir således frågan om kontohållaren har presterat med befriande verkan eller inte. Om
så inte varit fallet, får kortinnehavaren en rätt till ersättning för de utbetalade medlen.
Om däremot kontohållaren ska anses ha presterat med befriande verkan, när en person
obehörigen tagit ut pengar med kortet från den rättmätige kortinnehavarens konto, blir
kortinnehavaren tvungen att godta att dessa belopp påförs kontot. Så är fallet om perso-
nen i fråga anses ha haft passiv betalningslegitimation. Det utbetalade beloppet utgör då
en minskning av bankens skuld till kontohavaren genom betalning.

Är kontot ett kreditkonto ska en insättning, som sker då kontot utvisar en skuld till
kontohållaren och som medför att gäldenärens skuld minskar, betraktas som en betal-
ning.7 Som en följd härav blir ett obehörigt uttag att betrakta som en ökning av konto-
havarens skuld gentemot banken, om den obehörige anses legitimerad att ta emot infri-
andet av kreditlöftet.

                                                
5 Tiberg, Fordringsrätt, s 39
6 Arnesdotter, Moderna betalningsmetoder, s 23
7 Arnesdotter, s 112 med hänvisning till Gertrud Lennander, Återvinning i konkurs, 2 uppl, Stockholm
1994, s 195
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3.4.3 16 § konsumentkreditlagen och 29 § skuldebrevslagen

Det är värt att diskutera om en motivering av påståendet att den obehörige skulle ha
passiv betalningslegitimation, kan göras med hjälp av en jämförelse med 16 § KKrL,
som handlar om kreditköp. Där stadgas om konsumentens befogenheter vid överlåtelse
av fordringen. I 2 st står det att ”Köparen får även invända att han har erlagt betalning
till säljaren eller att han har träffat en överenskommelse med denne. Detta gäller dock
inte om köparen visste att säljaren saknade rätt att ta emot betalningen eller ingå över-
enskommelsen och inte heller om köparen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet under-
lät att skaffa sig kunskap om detta.”. Jämförelsen blir lättare att göra om man byter ut
orden köparen och säljaren mot gäldenären och borgenären. I 16 § är det kreditgivaren
som är den rätte borgenären, eftersom denne övertagit säljföretagets fordran gentemot
konsumenten. Om köparen är i god tro, får denne ändå tillgodoräkna sig en betalning
till fel borgenär, dvs säljaren.

I förhållandet mellan en kortinnehavare och en kontohållare är det kontohållaren som är
gäldenär. Vid ett obehörigt kontantuttag är gäldenären i den goda tron att denne betalar
en del av sin skuld till rätt borgenär. Vid en jämförelse med 16 § KKrL kan det således
tyckas rimligt att denne ska få tillgodoräkna sig det obehörigt gjorda uttaget som en
delbetalning. Att beakta är dock att gäldenären i det här fallet inte är den som är kon-
sument. Det kan därför hävdas att kontohållaren inte är i samma behov av skydd som
en köpare enligt 16 §.

En jämförelse kan även göras med 29 § skuldebrevslagen (SkbrL). Situationen i be-
stämmelserna är dock inte helt överensstämmande, med den att en obehörig gjort ett
kontantuttag. Gäldenären i 16 § KKrL och 29 § SkbrL betalar till en person som tidiga-
re varit rätt borgenär. Dessutom behandlar de nämnda paragraferna betalning sedan
fordringen överlåtits. I det fall att en obehörig person gör ett kontantuttag är det ju inte
så att kortinnehavaren överlåtit sin fordran mot kontohållaren till den obehörige. Sam-
manfattningsvis kan inte dessa jämförelser stödja uppfattningen att den obehörige
skulle vara legitimerad att ta emot betalning. 34 § tillåter, med beaktande av detta,
strängare avtalsvillkor för kortinnehavaren än vad som skulle gälla utan någon avtalsre-
glering. En anledning till denna stränghet kan vara att den betalningsskyldighet som
stadgas i paragrafen ersätter ett skadeståndsansvar.



13

4. En jämförelse med köprätten

4.1 Köplagen

4.1.1 Motivering av jämförelsen

Det går att göra en jämförelse mellan riskfördelningen i 34 § KKrL med köplagens
(KöpL: s) 12 och 13 § § om risken för varan. Jag inser dock att jämförelsen inte är helt
självklar och motiverar den därför så här. Köplagens regler fastställer en skyldighet för
köparen att betala. Konsumentkreditlagens regel däremot, fastställer, trots användning-
en av termen betalningsskyldighet, i vilka fall det kan avtalas att en borgenär är skyldig
att godta att hans gäldenär har gjort en delbetalning av sin skuld. Sistnämnda fall rör
uttag av obehöriga, se avsnitt 3.2.2. Bägge regelverken behandlar dock fördelningen av
en ekonomisk risk mellan två parter i ett avtalsförhållande. Det kan dock diskuteras om
denna risk är av ett likartat slag i de bägge fallen. Något som talar för den saken är att
de prestationsskyldiga i bägge fall är utan vållande. Med de prestationsskyldiga menar
jag leverantören av en vara respektive kontohållaren. Leverantören har alltså inte vållat
att varan har förstörts eller kommit bort och kontohållaren har inte vållat att infriandet
av hans betalningsförpliktelse sker till fel person. En förutsättning är alltså att  konto-
hållaren inte är vållande, t ex pga att han använder sig av ett undermåligt kontrollsy-
stem i sina automater. Däremot är den prestationsberättigade i bägge fallen vållande.
Enligt köplagen kan köparen vara vållande till att varan inte avlämnas i tid och i uttags-
fallet kan kortinnehavaren vara vållande genom oaktsamhet, till att den obehörige kan
göra uttaget. Vidare behandlar reglerna hur den ena partens inverkan på att den andra
partens prestation inte sker som avtalat, ska påverka fördelningen mellan de två inblan-
dade, av den ekonomiska risken i anledning av den icke avtalsenliga prestationen.

Jämförelsen är relevant endast i de fall kontohållarens handlande är ett infriande av en
betalningsskyldighet. Så är fallet vid uttag i automat även om betalningen av skulden
sker till fel person. Rör det sig om ett konto med kreditmöjlighet är utbetalningen ett
infriande av ett kreditlöfte, men till fel person. Vid övertrassering däremot, har ingen
betalningsskyldighet alls förelegat. Även vid kortköp av en obehörig sker en betalning
till säljföretaget utan att någon betalningsskyldighet förelegat. Jämförelsen blir alltså
aktuell bara i de två förstnämnda fallen av uttag i automat.

4.1.2 Köplagens 12 och 13 §§

12 § KöpL definierar vad risken innebär. ”Bär köparen risken för varan, är han skyldig
att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom
en händelse som inte beror på säljaren.” 13 § 1 st och 2 st stadgar när risken går över på
köparen. ”Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6
eller 7 §.” ”Avlämnas varan inte i rätt tid och beror det på köparen eller något förhå l-
lande på hans sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad som ankommer
på honom för att avlämnandet ska kunna ske.”

4.1.3 Konsekvens för förhållandet mellan kontohållare och kortinnehavare

Vid ett beaktande av den riskfördelning som dessa regler ger uttryck för, tycks det rim-
ligt att en kontohållare får en rätt att tillgodoräkna sig det uttagna beloppet som en del-
betalning av sin skuld till kortinnehavaren, när han gjort vad som ankommer på honom
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för att prestation ska kunna ske, om det faktum att utbetalningen skett till fel borgenär
beror på kortinnehavaren. Risken för att beloppet går förlorat till en obehörig användare
av ett kontokort bör därför övergå på kortinnehavaren. Jämför situationen att beloppet
går förlorat med den att varan kommit bort såsom sägs i 12 § köplagen.

Om köparen är vållande till att varan inte avlämnas i tid begår han ett avtalsbrott. Det
framgår av 50 § 1 KöpL samt 51 § 1 st. Enligt sistnämnda stycke blir säljaren berättigad
till skadestånd på grund av avtalsbrottet. De här behandlade reglerna i köplagen talar
för att ett skadeståndsansvar bör åligga kortinnehavare

4.2 Konsumentköplagen

4.2.1 Regelns innehåll och konsekvens för kontohållare och kortinnehavare

Konsumentköplagens regel i 8 § om risken för varan är strängare för säljaren än vad
motsvarande reglering i köplagen är. Enligt bestämmelsen i konsumentköplagen går
risken över på köparen när varan faktiskt avlämnas och det spelar ingen roll om köpa-
ren på något vis inverkat på att varan inte avlämnas i rätt tid. Inte heller spelar det nå-
gon roll att säjaren gjort vad som ankommer på honom för att prestation ska kunna ske.
Om ett motsvarande resonemang skulle tillämpas, vid avgörandet av vem av en kortin-
nehavare och en kontohållare som står risken för att ett belopp går förlorat till en obe-
hörig användare av ett kontokort, skulle det innebära att en kontantutbetalning i en au-
tomat skulle vara befriande för gäldenären först när den blir infriande för den rätte bor-
genären, dvs kortinnehavaren. En kortinnehavare ska alltså inte behöva gå miste om en
betalning av sin skuld gentemot kontohållaren pga att denne gjort en felaktig utbetal-
ning till fel person. Att beakta är dessutom att ansvaret för en betalnings rätta genomfö-
rande, normalt är strikt. Inte heller finns det i konsumentköplagen några regler som
berättigar säljaren till skadeståndsansvar i de fall köparen orsakat att varan inte avläm-
nas i rätt tid.

4.2.2 Motivering av jämförelsen

Liksom konsumentkreditlagen behandlar konsumentköplagen förhållandet mellan en
konsument och en näringsidkare. Jag anser, trots detta faktum, att den ovan gjorda jäm-
förelsen med köplagens regler om fördelning av den ekonomiska risken är motiverad.
Det som jag avser att behandla i uppsatsen är vad som händer om någon betalnings-
skyldighet vid obehöriga användanden inte finns avtalad mellan kortutgivare och kort-
innehavare. För att finna en lösning på den frågan kan det vara motiverat att se hur en
fördelning av de ekonomiska riskerna har gjorts på andra områden, oavsett om på detta
område, en av parterna har ställning som konsument eller inte. Nästa steg blir att, med
hjälp av jämförelsen, bedöma om den fördelning som gjorts i 34 § KKrL är rimlig i sig.
Vid en bedömning härav bör det läggas vikt vid att kortinnehavaren är en konsument.
Detta är på andra områden av avgörande betydelse. Av den anledningen kan det tyckas
mer rimligt att beakta konsumentköplagens lösning. I samma riktning verkar även fö r-
hållandet att huvudregeln vid betalning är ett strikt ansvar för betalaren. Betalaren är, i
det här behandlade uttagsfallet, kontohållaren. Konsumentköplagen stadgar inte ens vid
vållande något skadeståndsansvar för köparen pga att varan inte avlämnas i rätt tid. 34 §
KKrL däremot godtar avtalsvillkor som ålägger en kortinnehavare betalningsskyldighet
oberoende av om kortinnehavaren är vållande till obehöriga användanden. Konsument-
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köplagens lösning talar därför mot en riskfördelning likt den som gjorts i 34 § KKrL
vid bedömningen av om ett skadeståndsansvar bör åligga kortinnehavaren eller ej.

Sammanfattningsvis talar jämförelsen med köprätten mot rimligheten i riskfördelningen
enligt 34 § KKrL. Det är ett faktum som talar mot en analogisk tillämpning av paragra-
fen i fråga, vid en bedömning av om ett skadeståndsansvar bör åligga en kortinnehavare
eller ej. En mer utvecklad diskussion om metoder för ansvarets åläggande finns i avsnitt
8.1.3 samt i slutsatsen. Även nästa kapitel kan användas vid en bedömning av rimlig-
heten i 34 §: s riskfördelning mellan kortinnehavare och kontohållare.
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5. En jämförelse med mellanmansrätten

5.1 Inledning

I 34 § KKrL fastställs i vilka fall en kontohållare kan ålägga en kortinnehavare en be-
talningsskyldighet. Termen är förvirrande i den meningen att det är svårt att förstå hur
en kortinnehavare kan bli betalningsskyldig för en skuld som en tredje man ådragit sig.
Som ett verktyg, för bestämmandet av vilka handlingar från kortinnehavarens sida som
rimligtvis skulle kunna medföra ett betalningsansvar för densamme, tänker jag använda
fullmaktsläran. En jämförelse med denna kan kanske underlätta förståelsen av hur lag-
stiftaren i 34 § kan tala om betalningsskyldighet. På så vis kan också en bedömning av
rimligheten i 34 §: s riskfördelning mellan kortinnehavare och kontohållare göras.

Min avsikt med detta avsnitt är inte att hävda, att en obehörig användare av ett konto-
kort eller en kortinnehavare i realiteten skulle vara en syssloman eller en fullmäktig,
utan att bedöma värdet av en jämförelse. Liksom reglerna som behandlar förhållandet
mellan en kortutgivare, en kortinnehavare och en obehörig användare, behandlar mel-
lanmansrätten en konstellation i vilken tre parter ingår. Reglerna bestämmer ansvars-
fördelningen dem emellan och i vilken utsträckning de kan binda varandra. Av den an-
ledningen kan det vara värt att beakta hur dessa frågor har lösts i mellanmansrätten, när
en analys görs av förhållandet mellan inblandade parter vid ett obehörigt användande
av ett kontokort.

5.2 Obehörigt användande enligt 34 § KKrL

Det finns en faktor som försvårar jämförelsen, mellan hur 34 § KKrL binder en kortin-
nehavare att ansvara för obehöriga användanden av kontokort och hur detsamma skulle
kunna ske enligt mellanmansrättens regler. Faktorn är den att begreppet obehörigt an-
vändande inte innebär detsamma inom mellanmansrätten som i 34 § KKrL. Som en
följd härav innebär begreppet inte heller detsamma i mellanmansrätten, som i de avtals-
villkor som är utformade efter 34 § KKrL. Vad ett obehörigt användande innebär enligt
nämnda paragraf ska jag därför förklara. Samtliga personer som inte är behöriga att
använda kontokortet enligt kontoavtalet är obehöriga i 34 § KKrL: s mening. En kort-
innehavare får dessutom stå för de användanden av kontokortet som gjorts av någon till
vilken han överlämnat kortet. Detta torde bero på, att den person som enligt 34 § 1 st 1
p KKrL mottagit kortet genom ett frivilligt överlämnande8 från en person, som enligt
kortavtalet är behörig att använda kortet, i och med mottagandet också blir behörig i 34
§ KKrL: s mening.

Det är helt klart att en kortinnehavare får stå för kostnaden för de köp eller uttag som
gjorts med kortet, om användaren av kortet varit behörig, dvs inskriven som användare
i kontoavtalet eller mottagare vid ett frivilligt överlämnande. Om tvist uppkommer om
huruvida det varit kortinnehavaren eller en obehörig person som använt kortet, torde det
ankomma på kortinnehavaren att bevisa att ett obehörigt användande skett. Kravet på
bevisningens styrka får dock sättas lågt, med hänsyn till de bevissvårigheter som kan
förekomma.9

                                                
8 Prop 1976/77:123, s 191
9 Eriksson och Lambertz, Konsumentkrediter, s 232
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Även om mottagaren av kortet är behörig kan denne använda kortet på ett sådant sätt att
han eller hon överskrider sina instruktioner. Instruktionerna kan ha givits vid medde-
lande av en uppdragsfullmakt. Till exempel kan mottagaren använda kortet till att påfö-
ra kortinnehavarens konto ett större belopp än vad denne gett instruktioner om. Då blir
det användande av kortet, som går utöver kortinnehavarens instruktioner, att se som ett
otillåtet användande. Det otillåtna användandet ligger dock fortfarande inom behörig-
heten enligt 34 § KKrL. För sådana instruktionsöverskridanden är det kortinnehavaren
som står risken gentemot kontohållaren, även om kortinnehavaren naturligtvis sedan får
en regressrätt gentemot överskridaren. 34 § KKrL gäller alltså inte användande av
kontokort som en enligt denna paragraf behörig person gjort med överskridande av sina
instruktioner. Det gäller oavsett om överskridandet utgör ett behörighets- eller befogen-
hetsöverskridande enligt fullmaktsläran.

5.3 Schema

För att underlätta förståelsen, av resonemangen om mellanmansrätten och för att undvi-
ka ständiga preciseringar av vilken behörighet jag talar om, inkluderar jag ett schema i
vilket olika konkreta situationer kan infogas. I det följande avsnittet redogör jag för i
vilka fall en kortinnehavare skulle kunna bli bunden att ansvara för användanden av
kortet i det fall att fullmaktsläran vore tillämplig på förhållandet mellan kortinnehavare,
obehöriga användare och kontohållare.

Behörig
enligt fullmaktsläran

Obehörig
enligt fullmaktsläran

Behörig enligt 34 § KKrL A.1 B.1

Obehörig enligt 34 § KKrL A.2 B.2

Figur 4 Schema

5.3.1 Användaren är behörig enligt både fullmaktsläran och 34 § KKrL, fall A.1

Användaren är inskriven i kontoavtalet

En situation som passar in här är den att en kortinnehavare ger sin make, som är inskri-
ven som användare i kontoavtalet, i uppdrag att köpa någonting med hjälp av kortet. En
sådan situation omfattas inte av 34 § KKrL och alltså står det i dessa fall en kontohålla-
re fritt att avtala en betalningsskyldighet för kortinnehavaren. Även i de fall, där det
inte uttryckligen står någonting om betalningsansvar för makars eller andras användan-
de, torde detta vara underförstått, om kortinnehavaren skrivit under ett kontoavtal i vil-
ket dessa personer är inskrivna som tillåtna användare av kortet. Kontohållaren har så-
ledes i detta fall inte något behov av en möjlighet att kräva kortinnehavaren på ska-
destånd.
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Fullmaktsgivande genom frivilligt överlämnande av kortet

Är användaren av kortet inte inskriven i kontoavtalet, utan en utomstående tredje man,
är frågan hur denne skulle kunna binda kortinnehavaren. En förklaring kan vi få genom
mellanmansrätten. En mellanman kan självständigt rättshandla för en annan persons
räkning. Det kan ske genom t ex  slutande av ett avtal mellan en huvudman och en
tredje part.

Den person, som enligt 34 § 1 st 1 p KKrL mottagit ett kort, kan eventuellt ses som en
mellanman. En förutsättning för ställningen som mellanman är att huvudmannen avgi-
vit en viljeförklaring om just detta. En viljeförklaring kan vara given genom en konklu-
dent handling.10 Kan då ett överlämnande av ett kort ses som ett uttryck för en viljeför-
klaring och därmed en konkludent given fullmakt? Det är tveksamt om endast överläm-
nandet i sig kan medföra denna rättsföljd, men däremot skulle överlämnandet, i kombi-
nation med ett tidigare etablerat handlingsmönster, kunna göra det. Säg att innehavaren
av kortet till exempel aldrig haft för vana att släppa sitt kort ifrån sig, utom när denne
gav i uppdrag åt en person att uträtta vissa bestämda ärenden. Säg vidare att mottagaren
av kortet visar sig vara en ohederlig person. Personen ifråga avser denna gång att ut-
nyttja kortet för egen vinning, men kortinnehavaren har inte en aning om detta när han
överlämnar sitt kort. Tyvärr kommer då överlämnandet även i detta fall, att ses som en
konkludent given uppdragsfullmakt, som ger personen ifråga behörighet att använda
kortet. En kortinnehavare, som överlämnar sitt kort till någon, kan alltså råka ut för att
den person som anförtrotts kortet utnyttjar det för egen vinning. Om en konkludent vil-
jeförklaring angående givande av fullmakt anses ha givits genom överlämnandet av
kortet, blir kortinnehavaren ansvarig även för det som användaren av kortet tillgodogör
sig, så länge beloppet inte överstiger det belopp fullmakten normalt gäller för. Kortin-
nehavaren kan alltså bli ansvarig om fullmäktigen köper varor för egen räkning, men
inom det angivna beloppet. Däremot blir kortinnehavaren inte ansvarig till den del
fullmäktigen köper varor för mer än det angivna beloppet.

I det fall fullmäktigen köper varor för egen räkning men inom det angivna beloppet
stämmer regleringen i 34 § KKrL överens med mellanmansrätten. Ett frivilligt över-
lämnande av ett kontokort till någon annan, än till en person som är inskriven använda-
re i kontoavtalet, gör personen ifråga behörig i 34 § KKrL: s mening. Det står då kon-
tohållaren fritt att avtala om bundenhet för huvudmannen även för de fall fullmäktigen
överskridit sina instruktioner, dvs fullmäktigens behörighet. Ett skadeståndsansvar för
kortinnehavaren skulle i detta fall vara kontohållaren till godo om något ansvar för
kortinnehavaren inte finns avtalat.

En syssloman är någon som fått i uppdrag att rättshandla för sin huvudman. I många
fall har huvudmannen givit sysslomannen en fullmakt, men så behöver inte vara fallet.
Fullmäktigen är en typ av mellanman. Sysslomannaskapet däremot, kan betraktas som
en allmän kategori, som innefattar de olika typerna av mellanmän. 11 Regler om sysslo-
män återfinns i 18 kap handelsbalken (HB). 18 kap 2 § HB lyder: ”Vad ombudsman
efter fullmakt gör och sluter, det vare så gillt, som huvudman det själv gjort och slutit
hade. Går ombudsman vidare, än honom betrott är; rätte själv upp all skada, (och böte
tjugu daler), och huvudmannen vare saklös.” Om man applicerar den första meningen i
citatet på situationen att en kortinnehavare överlämnar sitt kort till någon som får i upp-
                                                
10 Tiberg, Mellanmansrätt, s 34
11 a a s 14
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drag att uträtta ett ärende åt kortinnehavaren, blir kortinnehavaren huvudman och den
nye besittaren av kortet ombudsman. När ombudsmannen sedan t ex gör ett inköp med
kortet, sluts ett avtal mellan huvudmannen och tredje man. Tredje man är då säljstället.
På grund av avtalet, får tredje man en fordran gentemot huvudmannen. Huvudmannen
får i sin tur en skuld till säljstället.

Kan ett kontokort ses som en skriftlig fullmakt?

En typ av mellanman är fullmäktigen. Det kan vara värt att se på möjligheten att be-
trakta den obehörige användaren av ett kontokort som en fullmäktig och kortet som en
fullmakt. Reglerna om fullmakt finns i 2 kap avtalslagen. En ställning såsom fullmäktig
kan grunda sig på en förklaring. Förklaringen kan vara ett skriftligt dokument, en
muntlig förklaring av huvudmannen eller en konkludent handling av något slag. I all-
mänhet finns inga formkrav uppställda för meddelande av fullmakt. Lagen kräver inte
heller några särskilda kvalifikationer av den som ska uppträda som fullmäktig.12 En
skriftlig fullmakt utgör ett legitimationspapper som är ämnat att visas upp för avtals-
parten. Något som pekar på att ett kontokort skulle kunna vara att se som ett sådant
legitimationspapper, är det faktum att en skriftlig fullmakt inte nödvändigtvis behöver
avse bara en enda rättshandling, utan kan vara mer generell till sin karaktär. Enligt Ti-
berg är det inte heller något som hindrar att den ställs till innehavaren, eller att full-
mäktigens namn är utelämnat för att senare kunna sättas in. Fullmakten är då av en lö-
pande karaktär. Vid sådana löpande fullmakter löper huvudmannen en stor risk att bli
bunden. En skriftlig fullmakt måste dock innehålla information som utsäger att det just
är en fullmakt. Det gör inte ett kontokort. Vidare kan inte ett kontokort jämställas med
en skriftlig fullmakt, av löpande karaktär, eftersom den rättmätige innehavarens namn
alltid är präglat på kontokortet.

Kortutgivaren som mellanman

Olivecrona beskriver en kontantfri betalning som att ”betalningen sker genom att ett
penninginstitut på anmodan av gäldenären gottskriver borgenären ett belopp till fullgö-
rande av förbindelsen.”13 Gäldenären är i detta fall kortinnehavaren och borgenären är
säljföretaget. Kan ett kortutgivande företag sålunda vara att anse som mellanman? För
att så ska kunna ske krävs dock, med beaktande av Olivecronas ord, att gäldenären ger
en anmodan. Vad händer då om en anmodan kommer från någon annan än kortinneha-
varen? Kanske kan kortinnehavaren ändå anses som gäldenär och huvudman, genom att
ha möjliggjort för någon annan, som inte är inskriven som användare enligt kontoavta-
let, att ge en anmodan i sitt ställe. Det skulle alltså röra sig om en fullmakt att ge en
fullmakt. Ett oaktsamt hanterande av kortet räcker dock inte, eftersom det krävs rätts-
handlingsvilja från fullmaktsgivarens sida. Det måste till ett frivilligt överlämnande av
kortet samt att detta överlämnande är förenat med ett uppdrag vars fullgörande kräver
användning av kortet. Kortinnehavaren kvarstår då som den ersättningsskyldige gent-
emot kortutgivaren.

                                                
12 Tiberg, Mellanmansrätt, s 34
13 Olivecrona, Om skillnaden mellan penningskuld och varuskuld. Festskrift tillägnad Ekeberg, Stock-
holm 1950, s 401, hänvisning genom Arnesdotter, Moderna betalningsmetoder s 31
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5.3.2 Användaren är obehörig enligt fullmaktsläran men behörig enligt 34 § KKrL, fall
B.1

Överskridande av uppdraget

Redan innehav av kortet, om innehavet uppkommit på frivillig väg från kortinnehava-
rens sida, ger, som framgått av avsnitt 5.2, behörighet i 34 § KKrL: s mening. Huvud-
mannen blir dock, enligt mellanmansrätten och 18 kap 2 § HB, inte ansvarig för hur
fullmäktigen använder fullmakten, om fullmäktigen går utanför gränserna för uppdra-
get. En tillämpning av 18 kap 2 § HB på nämnda situation stämmer dock inte överens
med avtalsklausuler i kontoavtal, som går längre än eller lika långt som 34 § KKrL till-
låter. Regeln i 34 § KKrL säger nämligen att en kortinnehavare kan åläggas betalnings-
skyldighet i avtalsvillkor i det fall han, eller någon annan som enligt kontoavtalet är
behörig att använda kontokortet, har lämnat ifrån sig kortet till någon annan. Betal-
ningsskyldigheten enligt 34 § gäller även användning som går utanför eller strider mot
ett av kortinnehavaren givet uppdrag. 34 § KKrL tillåter således strängare avtalsre-
glering av bundenheten än vad som är möjligt enligt mellanmansrätten.

Fullmaktslärans gränser för behörigheten

För huvudmannens bundenhet är det, som framkommit, nödvändigt att fullmäktigen
håller sig inom gränserna för sin behörighet. I det fall ett överskridande av behörigheten
har skett, blir avtalet i sin helhet oförbindande för huvudmannen. 14 En behörighets-
gräns, som skulle kunna komma ifråga vid en konkludent given fullmakt då inget upp-
drag givits uttryckligen och därmed inte heller några gränser för behörigheten, är det
belopp som finns tillgängligt via det konto som kortet är knutet till, inklusive ett ut-
nyttjande av en kredit upp till ett visst belopp. Vad händer då om kontot eller krediten
övertrasseras? En sådan övertrassering ryms inte inom behörigheten, eftersom denna
rimligen inte borde innefatta en mera omfattande användning av kortet än den som vore
möjlig för den rättmätige kortinnehavaren. Om behörigheten omfattar ett förfogande
över samtliga tillgångar som finns på ett konto, inklusive ett utnyttjande av ett kreditut-
rymme, så ligger det betalningsansvar som är tillåtet enligt 34 § KKrL i linje med full-
maktsreglerna.

Kan en fullmäktig vara en obehörig person? Svaret är nej om med obehörig menas obe-
hörig i 34 § KKrL: s mening eftersom en fullmäktig torde ha fått kortet genom ett fri-
villigt överlämnade av kortinnehavaren. Däremot kan ju fullmäktigen överskrida sin
behörighet i fullmaktsreglernas mening. Det gör han vad gäller handlingar som
överskrider uppdragets gränser. Som en följd av detta faktum krävs, för att fullmäktigen
ska kunna vara obehörig, att behörigheten inte är lika med en total förfoganderätt över
tillgångarna på kontot, utan att den bestäms av ett annat speciellt angivet uppdrag. Om
behörigheten bestäms av ett sådant uppdrag, medger 34 § KKrL att kontokortsavtal
ålägger kortinnehavaren ett strängare ansvar än det ansvar som följer av fullmaktsreg-
lerna.  Det beror på att huvudmannen enligt fullmaktsreglerna inte blir bunden, medan
han däremot blir det enligt 34 §, i förening med ansvarsklausuler i avtalet.

                                                
14 Tiberg, Mellanmansrätt s 42
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Den obehörige tvingar till sig kortet

På ännu ett sätt kan 34 § KKrL sägas vara strängare än fullmaktsreglerna. Fullmakten
blir ogiltig om den framkallats genom grovt tvång enligt 28 § avtalslagen. 34 § KKrL
stadgar däremot att en kortinnehavare kan åläggas betalningsskyldighet om han förlorat
besittningen av kortet och inte snarast efter upptäckten av förlusten anmält denna hos
kreditgivaren. Det är tveksamt om 34 § 1 st 1 p och propositionens uttalande om att
punkten gäller frivilliga överlämnanden, kan tolkas e contrario, på så sätt att ofrivilliga
överlämnanden aldrig medför betalningsskyldighet. Det spelar i så fall inte någon roll
om kortinnehavaren genom grovt tvång tvingats lämna ifrån sig sitt kort. Kortinnehava-
ren kan åläggas betalningsskyldighet i vilket fall om han ej anmäler förlusten snarast
möjligt. Jämförelsen gäller under förutsättning att överlämnande av kortet är den hand-
ling som ger mottagaren ställning som fullmäktig. Har den osannolika situationen in-
träffat, att en tillverkning av ett kort framkallats genom grovt tvång, rör det sig om ur-
kundsförfalskning enligt brottsbalken 14 kap 1 § (BrB).  Förfalskningar binder inte hu-
vudmannen. 15

Nödvändiga överlämnanden

Det finns tillfällen då en kortinnehavare är nödgad att lämna ifrån sig sitt kort för att
kunna göra inköp. Ett exempel är att en kortinnehavare besöker en restaurang och hov-
mästaren eller en servitör går iväg med kortet för att dra en nota som kortinnehavaren
sedan ska skriva under. I princip borde då 34 § 1 st 1 p KKrL godkänna de avtalsvillkor
som ålägger en kortinnehavare betalningsskyldighet i sådana situationer. Om den an-
ställde på restaurangen använder kortet till att framställa extranotor, eller ökar den av
kortinnehavaren undertecknade och godkända köpesumman genom att i efterhand ändra
beloppet på notan, handlar det dock om förfalskning. Av en förfalskning blir kortinne-
havaren inte bunden, se NJA 1992 s 263, där HD ansåg det rimligt att kräva att konto-
kortsinnehavaren för att undgå bundenhet gör åtminstone antagligt att en förfalskning
föreligger. Förmår kortinnehavaren inte visa att förfalskning är antaglig, kan han dock
bli bunden enligt villkor om betalningsskyldighet.

Principalansvar

Om ett frivilligt överlämnande, enligt 34 § 1 st 1 p, skett, är Tibergs diskussion angåen-
de frågan om huvudmannen, även om han inte är bunden av ett avtal som slutits med
överskridande av behörigheten, skulle kunna ha ett principalansvar för fullmäktigens
handlingar och så bli ersättningsskyldig mot tredje man, intressant. Resonemanget gäll-
er uppdragsfullmakter.16 Med principalansvar menas ansvar för annans vållande eller,
för att använda en latinsk term, culpa. Ett exempel på principalansvar är det ska-
deståndsansvar som stadgas för arbetsgivare i 3 kap 1 § SkL. En förutsättning är att
tredje man är i god tro. Vidare skriver Tiberg att det är klart att huvudmannen kan bli
ansvarig om han varit vårdslös genom att utse en olämplig fullmäktig eller ge honom
oklara instruktioner. Har huvudmannen inte varit vårdslös, är det tveksamt om han kan
hållas ansvarig, eftersom han enligt 18 kap 2 § HB och 18 kap 3 § ska vara saklös i allt
vad fullmäktigen gör utan fullmakt. Resonemanget kan användas som ett argument för
att ett avtalsvillkor ska få ålägga en kortinnehavare ett ansvar för obehöriga användan-
den även om kortinnehavaren inte skulle kunna vara bunden enligt de vanliga full-
                                                
15 NJA 1992 s 263
16 Tiberg, Mellanmansrätt, s 54
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maktsreglerna. Förutsättningen skulle då vara att kortinnehavaren agerat vårdslöst vid
givandet av fullmakten. En sådan klausul skulle gå i linje med både Tibergs resone-
mang och 34 § KKrL.

Kortutgivaren som fullmaktsgivare

Ett annat sätt att se på relationerna mellan kortutgivare, kortinnehavare, obehörig an-
vändare och eventuellt ett säljställe är att betrakta kortutgivaren som fullmaktsgivare,
kortinnehavaren som fullmäktig, och säljstället som tredje man. Vilket avtal sluter då
fullmäktigen mellan tredje man och kortutgivaren? Fullmäktigen sluter ett avtal om att
huvudmannen ska betala till tredje man i anledning av det ingångna specifika köpeav-
talet. I och för sig finns redan ett avtal mellan kortutgivande företag och säljstället om
just detta, men det avtalet är generellt. Det, som kortinnehavaren gör vid ett köp, är att
aktivera det avtalet, så att säljställets debiteringsunderlag gäller som betalningsinstru-
ment för ett visst köp. I ett kontoavtal mellan kortutgivande företag och kortinnehavare
finns det vanligen föreskrifter som säger att endast kortinnehavaren, och andra i avtalet
nämnda personer, får använda kortet. Om överlämnandet av kortet ska ses som den
fullmaktsgivande handlingen, innebär dessa föreskrifter ett förbud för kortinnehavaren
att överlåta sin ställning som fullmäktig. Någon möjlighet att se en obehörig användare
av ett kort som en fullmäktig finns alltså inte, eftersom det saknas rättshandlingsvilja
från kortutgivarens sida. Kortinnehavaren skulle då inte bli bunden pga att den obehöri-
ge blivit en fullmäktig, utan pga ett skadeståndsansvar för avtalsbrott.

5.3.3 Användaren är behörig enligt fullmaktsläran men obehörig enligt 34 § KKrL, fall
A.2

Det är inte lätt att finna några situationer som passar in i den här rutan. En obehörig
användare i 34 § KKrL: s mening, är ju i realiteten inte en fullmäktig och har inte givits
någon behörighet att överskrida. Om ett överlämnande inte varit frivilligt enligt 34 § 1
st 1 p, torde inget uppdrag kunna ges och är överlämnandet frivilligt blir mottagaren
behörig enligt samma paragraf.

5.3.4 Användaren är obehörig enligt både fullmaktsläran och 34 § KKrL, fall B.2

Stöld och upphittande

Den som genom stöld kommit i besittning av ett kort kan inte ses som en mellanman.
Som mellanmän betraktas endast personer som handlar i kraft av en viljeförklaring från
den de företräder. 17 På grund av detta kan inte heller underlåtenhet att anmäla förlusten
av sitt kort snarast efter upptäckten, enligt 3 p 1 st 34 § KKrL, konstituera ett handlande
som kan ge en person rättsställning som fullmäktig, eftersom underlåtenheten inte ger
uttryck för någon vilja att lämna fullmakt. Inte heller är det möjligt att se ett grovt oakt-
samt hanterande av kortet från en kortinnehavares sida som en handling som skulle ge t
ex en upphittare av kortet en fullmaktsställning.  34 § KKrL är i dessa fall strängare för
kortinnehavare än vad som följer av mellanmansrättens regler om bundenhet, i det att
paragrafen tillåter avtal som ger kortinnehavaren betalningsansvar i de fall som beskri-
vits i detta avsnitt.

                                                
17 a a s 12
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Återkallande av fullmakten

En huvudman blir naturligtvis inte bunden av ett avtal som slutits av en person som
stödjer sig på en fullmakt som upphört. En fullmakt kan enligt 12 § 2 st alltid återkallas
genom ett meddelande till tredje man. Ett sådant meddelande är enligt 19 § obligato-
riskt, om det finns risk för att fullmäktigen fortsätter att använda sig av fullmakten. Un-
derlåter huvudmannen sålunda att avge ett sådant meddelande ”må han, såframt den,
gent emot vilken rättshandlingen företagits, var i god tro, icke mot denne åberopa full-
maktens upphörande”. Det är här naturligt att dra en parallell till en kortinnehavare som
ringer det kortutgivande företaget för att meddela en förlust av sitt kort och därvid får
kortet spärrat. Det är möjligt att meddela en förlust också i de fall en kortinnehavare
inte får igen sitt kort av en person som haft det i sin besittning för att uträtta ett upp-
drag. Efter att förlusten av kortet anmälts blir en kortinnehavare ansvarig endast om han
förfarit svikligt enligt 34 § 2 st KKrL. I detta fall ligger 34 § i linje med fullmaktsreg-
lerna.

5.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att 34 § KKrL i vissa fall är strängare för kortinnehava-
ren än vad som följer av mellanmansrättens regler om bundenhet. Detta beror på att
paragrafen tillåter avtalsvillkor som binder kortinnehavaren att ansvara för obehöriga
användanden av kontokort, även i vissa fall då en kortinnehavare inte ens skulle kunna
bli bunden om den obehörige användaren vore att se som en fullmäktig enligt full-
maktsläran och den obehörige fått i uppdrag att använda kortet. Utgångspunkten för 34
§ KKrL är att ett betalningsansvar för kortinnehavaren beror på att denne via avtal har
åtagit sig ett sådant ansvar. Av kapitlet framgår dock att de gränser som paragrafen i
fråga sätter, för möjligheten att avtala om bundenhet, i alla situationer inte kan ses som
rimliga vid en jämförelse med mellanmansrätten. Detta är av betydelse för möjligheten
att ålägga en kortinnehavare skadeståndsansvar i det fall ingen betalningsskyldighet
finns avtalad i kontoavtalet. Vid bestämmandet av gränserna, för kontohållarens rätt att
avtala en betalningsskyldighet för kortinnehavaren, i 34 § KKrL, kan alltså mellan-
mansrätten rimligtvis inte ha legat till grund för avgörandet av var gränserna ska ligga.
Som framgått av kapitel 4 kan inte heller köprätten ha varit av betydelse. Ett annat al-
ternativ är att lagstiftaren sett till skadeståndsrätten vid konstruerandet av 34 § KKrL. I
nästa kapitel finns en redogörelse för olika faktorer som pekar på att ansvaret enligt 34
§ KKrL är ett skadeståndsansvar.
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6. Faktorer som talar för och emot att ansvaret enligt 34 § KKrL är ett ska-
deståndsansvar

6.1 Aktsamhetskravet

Inom försäkrings- och skadeståndsrättens område har grov vårdslöshet beskrivits så att
den vanligen består i ovanlig hänsynslöshet genom tagande av risker för andra och för
försäkringstagaren själv. 18 Med grov vårdslöshet menas samma sak som med grov
oaktsamhet. Genom att hantera sitt kort oaktsamt, utsätter kortinnehavaren sig själv för
risken att bli av med själva kortet, vilket alltid medför en kostnad vid införskaffandet av
ett nytt kort. Kostnaden för ett nytt kort är dock inte så stor, i jämförelse med vad kort-
innehavaren riskerar att förlora, om en obehörig använder hans kort för eget bruk, eller
vad det kortutgivande företag förlorar som gjort utlägg, för vilka det inte sedan kan
kräva användaren eller kortinnehavaren på ersättning.

Lämnar en kortinnehavare ifrån sig kortet enligt 34 § 1 st 1 p KKrL kan det hända att
kortinnehavaren är oaktsam då han utser den person han anförtror kortet. I andra punk-
ten talas det uttryckligen om oaktsamhet.

Genom att inte anmäla en förlust av ett kontokort enligt tredje punkten, utsätter kortin-
nehavaren sig själv och det kortutgivande företaget för risken att en obehörig använder
kortet. Vid en förlustanmälan spärras nämligen kortet från vidare användning. På så vis
kan avståendet från att anmäla förlusten sägas utgöra ett oaktsamt beteende.

6.2 Ärende  92-4270 Ralf Kallman (K)/Eurocard AB

Hos ARN togs i detta ärende ett beslut angående en kontohavares ansvar för belopp,
som påförts honom, genom att ett kontokort hade använts av obehörig. Bakgrunden var
den att kortinnehavaren blev bestulen på sin plånbok som innehöll ett betalkort. Efter
stölden påfördes K: s konto 10 000 kr för uttag med kortet jämte uttagsavgifter. K gjor-
de en anmälan hos ARN och förklarade sig icke betalningsskyldig för de uttagna belop-
pen. Eurocard AB lämnade följande svar: ”Vi menar att ansvaret för de reklamerade
bankomatuttagen åvilar Kallman som inte genast efter upptäckten av kortförlusten an-
mält den till Eurocard samt uppenbarligen i strid med kontobestämmelserna förvarat
den för uttag i automat nödvändiga koden tillsammans med kortet.”

Det första av Eurocard lämnade argumentet, att Kallman inte i tid anmält förlusten,
täcks av 34 § 1 st 3 p KKrL (eller dåvarande 24 § som i stort sett hade samma lydelse
som dagens 34 §). Nämnden ansåg dock inte att K varit försumlig med avseende på
anmälan av förlusten till bolaget. Det andra argumentet däremot ryms inte under någon
punkt i paragrafen och saknade enligt ARN också betydelse för prövningen i ärendet.
Frågan är om Eurocard här, genom att frångå den i 34 § KKrL uttömmande uppräk-
ningen, av de fall i vilka en kortinnehavare kan åläggas betalningsskyldighet, har funnit
ett sätt att i förtäckta ordalag yrka på skadestånd. Genom formuleringen ”i strid mot
kontobestämmelserna” pekar Eurocard på avtalsbrott. En anledning till att vilja peka på
avtalsbrott, kan vara att avtalsbrott i många fall medför skadestånd pga i avtalen intagna
skadeståndsklausuler eller på grund av allmänna rättsprinciper. I de kontobestämmelser,
som gällde mellan Eurocard AB och K, fanns bestämmelser om hur kortinnehavaren
                                                
18 ARN:s beslut 1999-0677 med hänvisning till Försäkringskommitténs – med Hellner som ordförande –
betänkande SOU 1977:84 s 235
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skulle hantera sin kod. Någon skadeståndsklausul rymmer de avtalade bestämmelserna
dock inte. Den enda sanktion, som det kortutgivande företaget kan ta till är att återkräva
kortet. Beslutande instans i det här fallet var, som framgått, ARN. ARN har dock inte
befogenhet att utdöma något skadestånd. För att på den vägen få ersättning för sin ska-
da, hade Eurocard varit tvunget att vända sig till domstol. Ytterligare en förutsättning är
att öppet yrka på skadestånd. Det räcker inte att göra det i fö rtäckta ordalag.

6.3 Skadan

För att det överhuvudtaget ska uppstå en skadeståndsskyldighet, måste den ska-
deståndsberättigade ha lidit en skada. I det här fallet rör det sig om en ekonomisk skada.
Som exempel kan vi ta den situationen, att en innehavare av ett Eurocard betalkort fö r-
lorar sitt kort till en obehörig, som använder det till att göra inköp. Säljstället får då en
fordran gentemot Eurocard och dess fordran gentemot kortinnehavaren bör upphöra i
och med detta. Säljstället får i nästa steg betalt av Eurocard, som i sin tur blir borgenär
gentemot kortinnehavaren och skickar sin gäldenär en faktura. Eurocard får alltså en
betalningsskyldighet gentemot det enligt kontokortsavdraget utpekade säljstället. Den
skada som uppstått är lika stor som köpesumman, plus kostnader som Eurocard haft för
fakturering etc. Vad finns det då för anledning att se den rättmätige kortinnehavarens
skyldighet att ersätta Eurocard som en skadeståndsskyldighet, istället för en ordinarie
betalningsskyldighet? För att det ska vara förenligt med normalt juridiskt tänkesätt, att
här tala om en betalningsskyldighet, torde det krävas att kortinnehavaren genom avtal
åtagit att betala obehöriga personers köp med hjälp av kortet. Har inte detta gjorts, finns
det ingen möjlighet att tala om betalningsskyldighet. En anledning till att det i stället
kan röra sig om skadeståndsskyldighet är att kortinnehavaren genom oaktsamhet i sitt
handhavande av kortet gör det möjligt för en obehörig att tillfoga Eurocard ekonomisk
skada. Eurocard blir tvunget att betala säljstället pga ett avtal med detta, men kan inte
kräva personen som gjort inköpen på samma summa. Den obehörige är ju i dessa situa-
tioner vanligtvis okänd.

6.4 Avtalsrättsliga sedvänjor

Det normala beteendet vid användande av kontokort är att kortinnehavaren gör inköp
med hjälp av kortet och blir betalningsskyldig. Alternativt, vid uttag i automater, blir
kortinnehavaren skyldig att godta att kontohållaren, genom utbetalningen, gjort en be-
talning av sin skuld. I avtalen mellan kontohållare och kortinnehavare stipuleras därut-
över betalningsskyldighet för kortinnehavaren för den eventualiteten att en obehörig
skulle komma över kortet och använda det vid köp eller uttag. Det måste ses som
stridande mot normala avtalsrättsliga sedvänjor att ålägga någon betalningsskyldighet
eller skadeståndsskyldighet för vad en tredje man tar sig för. Däremot är det inte onor-
malt att ålägga någon skadeståndsskyldighet för sin oaktsamhet och här kan ju kortin-
nehavaren sägas, om inte medverka till, så i alla fall möjliggöra den obehörige tredje
mannens användning av kortet.

Avtalsrätten utgår från tanken på partsautonomien. Principen innebär att ingen ska bli
bunden mot sin vilja och de avtal som ingås ska bedömas efter parternas förutsättningar
vid avtalsslutet.19 Att beakta är dock att det ofta finns klausuler intagna i kontoavtalen
som till fullo motsvarar 34 § KKrL. Finns ett sådant avtalsvillkor mellan kontohållare

                                                
19 Tiberg, Mellanmansrätt, s 105
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och kortinnehavare är det inte möjligt att säga att kortinnehavaren blir bunden mot sin
vilja, då han frivilligt skrivit under kontoavtalet. Det är dock värt att fundera över vad
som händer om någon sådan klausul inte existerar. Det torde inte vara möjligt att hävda
att kortinnehavaren, vid slutandet av kontoavtalet, förutsatt att en obehörig person ald-
rig skulle komma över hans kort. Avslutningsvis kan sägas att det inte strider mot tan-
ken på partsautonomien att ålägga en kortinnehavare betalningsskyldighet, om det i
kontoavtalet föreligger en klausul om detta, men att det däremot gör det om det inte
finns någon sådan klausul.

En konsument har dock små möjligheter att förhandla fram mer fördelaktiga särregler
för sin betalningsskyldighet vid obehöriga användanden än de som stadgas i de stan-
dardavtal som används av de kortutgivande företagen. Det beror på de kortutgivande
företagens överlägsna ställning. Ställningen mellan avtalsparterna är något man normalt
tar hänsyn till vid avtalstolkning, och även vid en eventuell jämkning av avtalsvillkor.
Då måste enligt 36 § avtalslagen en bedömning göras av villkorets skälighet eller oskä-
lighet, se även 11 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden angående avtals-
villkor som inte varit föremål för individuell förhandling. Konsumentens underlägsna
ställning talar mot ett så vittgående åläggande av en betalningsskyldighet som idag i
hög utsträckning görs upp till de gränser som 34 § sätter och därmed också, i den mån
en motsvarande betalningsskyldighet vore oskälig, mot ett åläggande av skadeståndsan-
svar i det fall någon betalningsskyldighet inte finns avtalad.
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7. Skadeståndsrättsliga regler

7.1 Skadeståndslag (1972: 207)

7.1.1 Ansvar för ren förmögenhetsskada

För att det kortutgivande företaget ska bli skadeståndsberättigat, krävs som sagt att det
lider en skada. I det här fallet rör det sig om ren förmögenhetsskada. I 1 kap 2 § ska-
deståndslagen (SkL) definieras ren förmögenhetsskada som sådan ekonomisk skada
som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. Att det inte
rör sig om en personskada i vårt diskuterade fall är uppenbart. Sakskada, som kan inne-
bära både skada på ett fysiskt föremål och förlust av föremålet, är likaså uteslutet. Vis-
serligen kan sedlar och mynt betraktas som fysiska saker, men här rör det sig istället om
en försämring av kortutgivarens ekonomiska ställning. En persons ekonomiska ställ-
ning är inte beroende av ett innehav av sedlar och mynt. SkL är tillämplig i såväl inom-
obligatoriska som utomobligatoriska förhållanden enligt 1 kap 1 §. Finns inget annat
särskilt stadgat i avtal eller i andra lagar, blir skadeståndslagens regler tillämpliga. Hu-
vudregeln är enligt 2 kap 4 § att skadestånd för ren förmögenhetsskada endast utgår vid
brottslig handling. Detsamma gäller principalansvaret enligt 3 kap 1 § 1 st 2 meningen.
Med brott avses sådan handling eller underlåtenhet som utgör brott i brottsbalkens me-
ning.20 I 1 kap 1 § och 2 § BrB bestäms brott som en gärning för vilken straff är före-
skrivet, antingen i BrB eller i annan lag eller författning. Endast uppsåtliga gärningar
anses som brott om inte annat är särskilt föreskrivet. I BrB samt i specialstraffrätten
finns det brott som leder till straff redan vid oaktsamhet.

7.1.2 Medverkan till brott

Också medverkan till brott medför skadeståndsskyldighet, om den kan bestraffas som
sådan.21 Har då detta faktum någon betydelse för frågan, om en oaktsam kortinnehavare
kan åläggas skadeståndsansvar gentemot ett kortutgivande företag? Eftersom det i fö r-
sta hand är den obehörige användaren som åsamkat kontohållaren skada, borde också
en bedömning göras av om denne person kan ådömas skadestånd. En förutsättning för
det är att den rena förmögenhetsskadan åsamkats genom brott. Om således den obehö-
rige personen gjort sig skyldig till en brottslig gärning som åsamkat kontohållaren ska-
da, skulle kortinnehavaren eventuellt kunna ådömas skadestånd pga medverkan till
brott. De subjektiva rekvisiten för medverkan till brott, är enligt 23 kap 4 § BrB uppsåt
eller oaktsamhet. Vidare krävs att den medverkande på något sätt främjat den brottsliga
handlingen. Det är dock klart att det inte går att likställa en oaktsam kortinnehavare,
som genom sin oaktsamhet möjliggjort åtkomsten av kortet för en brottslig användare,
med en person som gör sig skyldig till medverkan till brott. Den obehörige användaren
gör sig i och för sig skyldig till bedrägeri eller bedrägligt beteende enligt 9 kap 1 § re-
spektive 2 § BrB. Dessa brott är dock uppsåtliga gärningar enligt 1 kap 2 § 1 st BrB.
Om huvudbrottet är straffbelagt endast såsom uppsåtligt brott kan en person dömas för
medverkan endast om han haft uppsåt.

                                                
20 Prop 1972:5 s 632
21 Hellner, Skadeståndsrätt, s 70
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7.2 Speciallagstiftning

Det finns numera ett stort antal lagar som ålägger skadeståndsskyldighet för ren förmö-
genhetsskada. Ibland görs det genom stadganden om straff, varvid skadeståndsskyldig-
het följer av huvudregeln i 2 kap 4 § SkL. 22 Ibland görs det uttryckligen, och då an-
vänds ordet skadestånd. Som exempel kan nämnas köplagen och konsumentköplagen. I
konsumenttjänstlagen stipuleras uttryckligen ett skadeståndsansvar endast för närings-
idkaren. De paragrafer som rör konsumentens ansvar talar istället om ersättningsskyl-
dighet. Det spelar dock ingen roll i praktiken, om det talas om en ersättningsskyldighet
eller en skadeståndsskyldighet, eftersom dessa uttryck, i vanligt språkbruk och med
avseende på effekten, är ekvivalenta. Speciallagstiftningen utökar området för ska-
deståndsskyldigheten och leder till att huvudregeln i skadeståndslagen får mindre prak-
tisk betydelse. Det betyder i sin tur att på grund av dessa lagar, har bundenheten till den
brottsliga handlingen som grund för skadeståndet minskat. I specialreglerna uppställs
ibland särskilda, objektiva, förutsättningar för skadeståndsansvar, varvid ansvaret är
strikt, men ibland medför allt uppsåtligt eller oaktsamt skadevållande skadeståndsskyl-
dighet. Vidare framgår det sällan med någon tydlighet vad skadeståndet omfattar.23

Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer utgår dock skadestånd för hela den eko-
nomiska förlusten. Den speciallagstiftning som täcker förhållandet mellan en kortinne-
havare och ett kortutgivande företag är KKrL. I denna lag fattas uttryckliga bestämmel-
ser om skadestånd. Vad som finns är 34 §.

7.3 Allmänna skadeståndsrättsliga principer

Skadestånd för ren förmögenhetsskada kan utgå, utan att det rör sig om en brottslig
handling, även utanför speciallagstiftningen. 2 kap 4 § SkL får nämligen inte läggas till
grund för motsatsslut.24 SkL kompletteras av icke-kodifierade allmänna skadestånds-
rättsliga principer, av såväl kontraktuell som utomkontraktuell natur.25 Vilka principer
som ska gälla utanför områdena för straffbara handlingar och speciallagstiftning är osä-
kert. Skadeståndsskyldighet förekommer vid oaktsamhet vid ingående av avtal, bl a
bevittnande av falsk namnteckning och möjliggörande av förfalskning. 26 I ett sådant fall
blir den ena avtalsparten bedragen vad gäller de riktiga förhållandena. Situationen är
densamma när en kortinnehavare, genom sin oaktsamhet, möjliggör för en obehörig
person att använda ett kontokort. Vidare kan det sägas vara en allmän skadeståndsrätts-
lig princip att skadestånd utgår vid kontraktsbrott.

7.4 Culpa in contrahendo

Skadeståndsansvar kan inträda vid vållande vid ingående av avtal (culpa in contrahen-
do) som inte kommer till stånd eller blir ogiltigt. En allmän princip är att sådant vållan-
de medför skyldighet att ersätta det negativa kontraktsintresset. Att ett krav på ersätt-
ning för det negativa kontraktsintresset kan förekomma beror på att den här typen av
skadeståndsansvar traditionellt betraktas som en form av utomobligatorisk skadestånds-
skyldighet inom den kontraktsrättsliga sfären. 27 Det kan diskuteras om den obehörige

                                                
22 a a s 71 f
23 Hellner, Skadeståndsrätten, en introduktion, s 102
24 Prop 1972:5 s 568
25 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s 137
26 Hellner, a a s 103
27 Hellner, Skadeståndsrätt, s 89
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användaren av ett kontokort gör sig skyldig till culpa in contrahendo. Det kan sägas att
en kontohållare, vid varje uttag i en automat eller vid varje kortköp, sluter ett avtal med
användaren av kortet angående den enskilda transaktionen. Avtalet ifråga kan dock i
vissa situationer bli ogiltigt, eftersom den obehörige är fel avtalspart. Vid ett obehörigt
uttag eller köp kommer kontohållaren i de allra flesta fall inte att få någon ersättning för
sin prestation av den obehörige och lider därmed en ekonomisk förlust. Frågan är då om
kontohållaren kan ha någon rätt att istället vända sig mot kortinnehavaren för att få er-
sättning. Att så är fallet framgår av avsnitt 8.1.2.
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8. Närmare om bedömningen av när ett skadestånd kan förekomma

8.1 Inomobligatoriskt eller utomobligatoriskt skadestånd?

8.1.1 Inledning

Om en skadeståndsskyldighet ska anses föreligga för en oaktsam kortinnehavare, rör
det sig om ett inomkontraktuellt skadestånd så länge det rör sig om ett brott mot en av-
talsförpliktelse. Detta gäller oavsett om någon skadeståndsklausul finns med i konto-
avtalet, eller inte gör det. Alternativt rör det sig om ett på avtal grundat skadeståndsan-
svar, som ersatts av ansvar enligt 34 § KKrL samt avtalsvillkor med motsvarande lydel-
se. Vad händer då om det i avtalet inte finns inskrivet några förhållningsregler angåen-
de hur kortinnehavaren ska behandla sitt kort och inte heller några regler om betal-
ningsskyldighet för obehöriga användanden? Rör det sig då fortfarande om ett inomob-
ligatoriskt skadeståndsansvar? Lösningen kanske finns inom avtalsrätten och de för-
pliktelser som anses åligga en kontraktspart utan att detta uttryckligen är avtalat.

8.1.2 Allmänna avtalsrättsliga principer

Mellan en kortinnehavare och en kontohållare föreligger onekligen en kontraktssitua-
tion. På grund av existensen av 34 § KKrL samt motsvarande avtalsvillkor i kontoav-
talen, brukar i kontoavtalen ingenting finnas stadgat om något skadeståndsansvar. Det
finns inte heller någon allmän regel i skadeståndslagen om ansvar för vårdslöst orsaka-
de rena förmögenhetsskador. I avtalsrättsligt hänseende kompletteras dock, som tidiga-
re nämnts, skadeståndslagen av oskriven sedvanerätt och andra liknande grundsatser.
Till dessa grundsatser hänvisas i 1 kap 1 § SkL. 28 Värt att notera är Kleinemans hänvis-
ning till Hellners kommentar att utgångspunkten i kontraktsförhållanden är att man
normalt blir skadeståndsskyldig ”…oftast vid vållande, stundom även utan…” 29 Ett
ansvar utan vållande är ett strikt ansvar. Se närmare om begreppet i avsnitt 8.3. Finns
det i ett kontoavtal föreskrivet förhållningsregler för kortinnehavaren om hur denne ska
hantera sitt kort, borde ett strikt ansvar föreligga, dvs kortinnehavaren blir skadestånds-
skyldig för kontohållarens skador pga obehöriga användanden även om kortinnehava-
ren inte varit oaktsam, förutsatt att denne brutit mot bestämmelser i kontoavtalet angå-
ende hanteringen av kortet. Här vill jag be läsaren att jämföra med ARN: s ärende 92-
4270 som jag redogjort för ovan. Det förekommer även att en skyldighet att inte skada
medkontrahenten framträder som en slags kontraktuell biförpliktelse. Kleineman skri-
ver att man normalt kan utgå från att den, som antingen genom kontraktsbrott eller på
annat sätt föranleder avtals ogiltighet, har att svara för skada som orsakas genom
vårdslöshet.30 Det förekommer att kortutgivande företag i kontoavtalen skriver in rätten
att dra in kort för en oaktsam kortinnehavare.31 I de fallen är det så att kortinnehavaren
har föranlett kortavtalets, om inte ogiltighet, så i alla fall uppsägning. Uppsägningen
gäller även om en obehörig person fortfarande är i besittning av kortet. Klart är att det i
kontraktsförhållanden normalt finns långtgående möjligheter att ålägga någon ska-
deståndsansvar. Det synes således inte orimligt att ålägga en kortinnehavare ett ska-

                                                
28 Kleineman, a a s 424
29 a a s 138
30 a a s 424 f
31 Här har jag studerat de kontobestämmelser som gällde för Eurocard, rikskort 1992, och som hänvisas
till i ARN: s ärende 92-4270.
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deståndsansvar gentemot en kontohållare för den ekonomiska skada som den först-
nämnde, genom sin hantering av kortet, ådrar den sistnämnde.

8.1.3 Metoder för ansvarets åläggande

Frågan är då om en dömande instans kan ålägga en person skadeståndsskyldighet utan
att ett skadeståndsansvar finns stadgat i avtal eller i lag. Analogisk tolkning av speciella
lagregler som reglerar ansvaret för rena förmögenhetsskador ger en möjlighet. En an-
nan är att se till svensk rättspraxis från tiden före den nuvarande skadeståndslagens in-
förande, i de fall där den avviker från dagens tillämpning av spärregeln i 2 kap 4 § SkL.
Från immaterialrättens område finns ett fall där skadeståndsskyldighet har ålagts utan
stöd av lag. De immaterialrättsliga reglerna ändrades 1994, bl a för att stärka rättig-
hetsinnehavarnas skydd och kopplingen mellan skadeståndsansvaret och straffansvaret
har nu försvunnit. Tidigare var ett intrång tvunget att klassas som brottsligt för att med-
föra skadestånd. I det nämnda rättsfallet från 1933 ålades dock skadeståndsskyldighet
för intrång i oregistrerad firma, trots avsaknad av lagstöd, se NJA 1933 s 558. Att be-
akta är dock att det finns rättsfall som går i andra riktningen, och där de dömande mot-
satt sig en skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada utan koppling till brott och
utan stöd av lag. Ett sådant är NJA 1976 s 282, där ett yrkande om skadestånd för obe-
hörigt användande av fotografisk bild ogillades, innan skydd för sådan bild hade införts
genom lagstiftning 1978.32 Att beakta är dock att SkL infördes 1972, vilket kan göra
mycket av äldre praxis obsolet. En tredje möjlighet är att få fram en rättsutveckling i
praxis. I propositionen till SkL uttalar sig DepC att ”Den nya lagstiftningen är inte av-
sedd att vare sig medföra någon ändring i gällande rätt eller utgöra hinder för en rätts-
utveckling genom praxis i riktning mot ett vidgat ansvar för ren förmögenhetsskada.”33

8.1.4 När det inte rör sig om avtalsbrott

I det fall att ingenting finns avtalat om hur en kortinnehavare ska hantera sitt kort och
det inte heller finns några allmänna avtalsrättsliga principer mot vilka kortinnehavaren
har brutit, kan det endast röra sig om ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar. En vidg-
ning av ansvaret för rena förmögenhetsskador skulle i detta fall kunna ske genom kon-
traktsanalogier.34 Kontraktsanalogin, eller analogi till annan speciallagstiftning, blir
nödvändig om 2 kap 4 § SkL inte kan utvidgas, utan endast tolkas e contrario. Enligt
propositionen får dock, som redan nämnts, regeln inte läggas till grund för motsatsslut.
En annan sak är att vidgningen av ansvaret kanske på bästa sätt sker genom just en
analogi.

Det finns gränsområden till kontraktsansvar där skadeståndsskyldighet har ålagts.35

NJA 1987 s 692 är ett fall där en person som lämnat vilseledande uppgifter vilselett,
inte sin medkontrahent, utan annan som fått del av uppgifterna. Det viktiga med detta
fall, för frågan om en kontohållare är berättigad till skadestånd från en oaktsam kortin-
nehavare, är att skadeståndsskyldighet ålagts för oaktsamhet, trots att inget straffbart
handlande förekommit och att skadeståndsskyldigheten inte grundats på någon avtals-
klausul. Hellner, som kommenterar fallet, menar att ”…HD: s motivering ger i övrigt
ett intryck av att domstolen bedömt ansvaret som utomobligatoriskt, gällande till fö r-

                                                
32 Hellner, Skadeståndsrätt, s 74
33 Prop 1972:5 s 568
34 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s 141
35 Hellner, a a s 76
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mån för tredje män i allmänhet, inte som en utvidgning av det kontraktsmässiga ansva-
ret till förmån för den som intygsgivaren i det konkreta fallet kunde räkna med skulle
begagna intyget…”. Vidare menar författaren att de avgörande orden i motiveringen
synes vara ”med fog satt sin tillit”, och att vad som ger fog för tillit får bedömas efter
omständigheterna. 36 Att ålägga en avtalspart en skadeståndsskyldighet, trots att inget
sådant ansvar föreskrivits i avtalet, tycks mig mycket mer rimligt än att ålägga tredje
män i allmänhet en rätt till skadestånd för ren förmögenhetsskada. Resonemanget om
att någon som hyst befogad tillit till vissa uppgifter kan bli berättigad till skadestånd
verkar desto rimligare. Det kan användas som ett argument för kontohållares rätt till
skadestånd om kontohållare har fog för att sätta sin tillit till att en person, som använder
ett av företaget utgivet kort, är den rättmätige kortinnehavaren, eller någon annan som
enligt kontoavtalet har rätt att använda kortet.

I doktrinen råder delade meningar angående värdet av att ålägga skadeståndsskyldighet
vid oaktsamhet utanför kontraktsförhållanden. Till skillnad från Kleineman, som anser
att kopplingen mellan skadestånd och straff verkat hämmande på rättsutvecklingen37,
ställer sig Hellner mer kritisk. Han menar att det ofta är möjligt att ställa krav på den
förlustdrabbade att själv vidta åtgärder för att förekomma förlusten och att krav på ska-
destånd för ren förmögenhetsskada ofta medför dyrbara processer till ringa vinning för
samhället. Han medger dock att detta är hans egen subjektiva värdering och medger
också att förhållandena är alltför växlande för att möjliggöra en generell diskussion. 38

Sammanfattningsvis kan sägas att, även om något avtalsbrott inte föreligger, det i prin-
cip vore möjligt att ålägga en kortinnehavare skadeståndsansvar. En annan sak är om en
domstol skulle anse det skäligt.

8.2 Kausalitet och adekvans

Med kausalitet menas orsaksförhållande. Skadeståndsskyldighet för culpa förutsätter att
det culpösa handlandet har orsakat skadan. Om en händelse enligt naturens och sam-
hällets ordning kan leda till en annan, är den första en tillräcklig betingelse för den
andra. Om en händelse inte skulle ha inträffat utan en annan, tidigare händelse är den
sistnämnda en nödvändig betingelse för den förstnämnda. Ibland är det nödvändigt att
stärka kravet på orsakssamband och då kan detta göras genom ett krav på adekvans.
Skadan har då orsakats genom ett händelseförlopp som var någorlunda normalt och
påräkneligt.39 En kortinnehavares oaktsamhet kan, som samhället ser ut idag, enligt min
mening sägas vara en tillräcklig betingelse för en kontohållares ekonomiska skada för-
utsatt att några villkor om kortinnehavarens betalningsansvar inte finns avtalade. Vilka
handlingar som konstituerar ett oaktsamt beteende är något som jag valt att inte gå in på
i den här uppsatsen, men att t ex lämna ett kort fullt synligt på en offentlig plats är
onekligen ett oaktsamt beteende. Den oaktsammes beteende kan då sägas ha en så be-
stämmande inverkan på den obehörige personens beteende att tillgripa kortet och att
använda det för egen vinning, att grund för skadeståndsansvar föreligger. Att handling-
en överhuvud bedöms vara oaktsam, beror på att den medför en risk att en skada upp-
står. Om denna risk då är tillräckligt stor, föreligger också adekvans beträffande sam-
manhanget mellan vållande och skada. T ex är händelseförloppet, att en person som ser
kortet ligga antingen borttappat eller så pass obevakat att det går att stjäla och tillgodo-

                                                
36 Hellner, Skadeståndsrätt, s 78
37 Hellner, a a s 67, med hänvisning till Kleineman, Ren förmögenhetsskada
38 a a s 68
39 a a s 197 f
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gör sig kortet, definitivt normalt och påräkneligt. Kortinnehavaren skulle således vid ett
skadeståndsansvar inte bli ersättningsskyldig för någon slumpmässig följd av sina
handlingar.

Något som spelar in vid adekvansbedömningen är också om skadan ligger i ”farans
riktning”. Formuleringen beskriver ett sätt att bedöma hur sannolikheten för skada ska
öka för att ansvar ska åläggas. Om det rör sig om ett inomobligatoriskt eller utomobli-
gatoriskt skadeståndsansvar spelar i princip ingen roll för adekvansbedömningen. 40  Om
kraven på kausalitet och adekvans är uppfyllda får bedömas från fall till fall. Mellan-
kommande handlande av tredje man, vilket förvärrar skadesituationen så att skada upp-
står vilken annars inte skulle ha inträffat, utesluter inte adekvans. Hellner skriver att det
faktum att tredje mans handlande kan ådra honom skadeståndsskyldighet är likgiltigt
för adekvansbedömningen. Endast om tredje mans handlande är helt extraordinärt och
oväntat kan adekvans tänkas utesluten. 41 I det fall att en obehörig person kommer över
ett kontokort är han att likställa med tredje man. Den obehörige kan naturligtvis, liksom
kortinnehavaren, bli skadeståndsskyldig gentemot kortutgivaren, men detta spelar alltså
ingen roll för adekvansbedömningen avseende sambandet mellan kortinnehavarens
oaktsamhet och skadan. Fördelningen av ansvaret mellan de två vållande får ske i ett
senare led, vilket jag behandlar i avsnitt 8.4.

Vid åläggande av skadeståndsskyldighet för den obehörige rör det sig om ansvar för ren
förmögenhetsskada pga brott. För den obehörige blir alltså regeln i 2 kap 4 § SkL till-
lämplig. Om den obehörige personen är kriminellt belastad kan detta sägas vara en
konkurrerande skadeorsak till kortinnehavarens vållande. Det kan hända att kortutgiva-
ren hade lidit samma ekonomiska skada även om kortinnehavaren inte varit oaktsam,
om den obehörige, oberoende av kortinnehavarens oaktsamhet, planerat att stjäla kortet.
Av den anledningen kan inte kortinnehavarens oaktsamhet utgöra en nödvändig beting-
else. Det spelar dock ingen roll för möjligheten att ålägga kortinnehavaren skadstånds-
ansvar, så länge hans beteende utgör en tillräcklig betingelse för skadan.

8.3 Strikt ansvar

8.3.1 Inledning

Ansvaret för en betalnings rätta genomförande är normalt strikt. Det framgår av lagen
om ränta. För att återknyta till kapitel 5 är det, om fullmaktsläran skulle vara tillämplig
på förhållandet mellan en kortinnehavare och en obehörig användare, bara situationer
som ryms under A.1 och A.2 i schemat som kan leda till ett betalningsansvar för kort-
innehavaren. Frågan är då om det är rimligt att ålägga en kortinnehavare ett strikt ska-
deståndsansvar för obehöriga användanden av kontokort i andra situationer och i de fall
någon betalningsskyldighet inte finns avtalad. För att kunna ta ställning i den frågan
kommer jag kort att redogöra för hur det strikta ansvaret har använts inom skadestånds-
rätten.

8.3.2 Strikt ansvar enligt lag

Rent strikt ansvar är ansvar oberoende av någons vållande. Rätten till skadestånd upp-
står istället genom det sätt på vilket skadan har uppstått. Det finns ett antal lagar som
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föreskriver strikt ansvar för farlig verksamhet. Exempel är järnvägstrafiklagen och olje-
ansvarighetslagen. Ansvaret omfattar endast skador som står i samband med den för
verksamheten typiska faran. 42 Hellner menar att de praktiska konsekvenserna av skill-
naden, mellan strikt ansvar och ansvar beroende av vållande, är begränsade, sedda ur ett
vidare perspektiv än den domstols som har att slita en tvist om skadeståndsansvar.43 Ser
man till den skadevållandes situation stämmer detta någorlunda väl, eftersom en skada
torde förutsätta oaktsamhet eller uppsåt för att över huvud taget inträffa, bortsett från
fall av olyckshändelse eller force majeur. I de fall en tredje part är inblandad föreligger
en skillnad som medför praktiska konsekvenser om det strikta ansvaret även innefattar
skador som orsakats av den tredje mannen. Det kan tyckas orimligt att ålägga ett sådant
ansvar för tredje mans handlingar, så länge det inte rör sig om ett principalansvar. I
vissa lagar har undantag i det strikta ansvaret också gjorts för skador som orsakas av
tredje man och dessutom för force majeure.44

8.3.3 Strikt ansvar utan stöd av lag eller avtalsvillkor

Även utanför området för den stiftade rätten händer det att ett strikt ansvar åläggs.
Dansken Henry Ussing lade år 1914 fram en teori om att rent strikt ansvar bör åläggas
vid farlig verksamhet, även utan stöd av lag. Han lade därtill fram två förutsättningar
för att detta skulle kunna göras. Verksamheten ska för det första vara extraordinär, dvs
ovanlig, avvikande från vad som allmänt förekommer. För det andra ska faran vara sär-
egen, dvs högre och av annat slag än som förekommer genomsnittligt.45 Rent strikt an-
svar åläggs, som en följd av Ussings påverkan på den nordiska utvecklingen inom ska-
deståndsrätten, för farlig verksamhet. Utvecklingen har dock inte gått i riktning mot att
göra ett omfattande bruk av rent strikt ansvar utan stöd av lag. Rent strikt ansvar utan
stöd av lag har ålagts i några situationer, men dessa är fåtaliga. I NJA 1991 s 720 ålades
en innehavare av en fjärrvärmeanläggning skadestånd på grund av en skada genom ut-
släpp av hett vatten från anläggningen, orsakad av ett brott på en ledning. Intressant är
att verksamheten inte bedömdes som farlig. Argumenten för att ålägga rent strikt ansvar
ändå var bl a att skadorna kunde bli stora, att anläggningsinnehavaren i praktiken hade
en monopolställning och att skadan vanligen drabbar någon som står i kontraktsförhå l-
lande till den som driver anläggningen. Ansvaret för farlig verksamhet anses annars
tillhöra den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Det finns åtskilliga exempel på att
lagar som ålägger strikt ansvar inte gäller i kontraktsrelationer.46

Ett argument som framförs av Hellner och som motiverar existensen av rent strikt an-
svar är att ”Ju större risker en verksamhet bjuder, desto svårare blir det för den som
utövar verksamheten att behärska riskerna genom aktsamhet.”.  Vidare skriver Hellner
att ”Även om den ‘mänskliga faktorn’ ofta ger förklaringen till en olycka t ex genom
biltrafik eller lufttrafik, kan man inte förvänta så allmän aktsamhet, eller snarare så stor
skicklighet att undvika misstag och missgrepp, att svåra olyckor ständigt undviks”. Vis-
serligen kommer också ett ansvar för oaktsamhet vid farlig verksamhet att bli strängt,
eftersom risken för skada påverkar kravet på aktsamhet. Men helt kan man inte genom
aktsamhetskravet anpassa ansvaret efter de ökade riskerna. Därför kan åläggande av

                                                
42 a a s 175
43 a a s 169
44 a a s 175
45 Ussing, skyld og skade, Köbenhavn, 1914, hänvisning av Hellner, Skadeståndsrätt, s 170
46 Hellner, Skadeståndsrätt, s 176
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rent strikt ansvar uppfattas som ett fullföljande av tanken att ansvaret bör skärpas ju
större risken för skada blir.”47

8.3.4 Bör den ekonomiska risken ligga på kontohållaren?

Någon som utövar en verksamhet är kontohållaren. Det finns ett ekonomiskt argument
för det strikta ansvaret som går ut på att en verksamhet bör bära förlusten av de skador
som den orsakar såsom kostnader i verksamheten. Annars kan den drivas även om den
från samhällets synpunkt är olönsam. Det beror på att verksamheten kan fortsätta även
om intäkterna inte är så stora att de täcker alla de kostnader som den orsakar samhäl-
let.48 I vissa fall av obehörigt användande kunde det, pga kortsystemets uppbyggnad,
automatiskt bli kortinnehavaren som finge stå för förlusten, förutsatt att inte 34 § KKrL
funnits. Så vore fallet vid obehöriga uttag av kontanter i en automat, om den obehörige
person som gör uttaget ansågs ha passiv betalningslegitimation. De ”kostnader som
verksamheten orsakar samhället” skulle här vara kortinnehavarnas förluster. Frågan blir
då om ett kortutgivande företags intäkter genom räntor, avgifter etc täcker dessa fö r-
luster. Gör de inte det går verksamheten, ur samhällekonomisk synpunkt, back. Ett
tvång för företaget att bära kostnader för förluster skulle innebära en kontroll av att
verksamheten är samhällekonomiskt lönsam.

Argumentet passar dock bättre in på person- och sakskador än på rena förmögenhets-
skador som drabbar kortinnehavare, eftersom det då inte handlar om värden som för-
svinner. Istället sker en förmögenhetsöverföring till den obehörige användaren och
samhället i stort har inte gjort någon förlust. Den obehörige kan ju omsätta de överförda
värdena, vilket gagnar samhället. En förutsättning för att argumentet ska hålla är också
att verksamheten orsakar skadan. Kanske kan möjligheten för en obehörig person att
använda ett kontokort ses som en sådan brist i det tekniska system som hanterar korten
att skadan kan anses vara orsakad av företaget ifråga. Mest troligt är dock att inget sy-
stem kan vara perfekt intill fulländning och att det därför måste vara den enskilde kort-
innehavarens handlingar som utgör den felande länken. Hellner, som kritiserar det sam-
hällsekonomiska argumentet, menar att det tycks leda till att all verksamhet, även den
som inte är farlig, bör ha rent strikt ansvar.49 Det framgår härav att han är av samma
åsikt som många andra kunniga inom skadeståndsrätten, nämligen att ett strikt ansvar
endast bör åläggas för farliga verksamheter. Av den anledningen skulle argumentet
alltså inte kunna användas för att lägga risken för obehöriga användanden av kontokort
på kontohållaren. Som ett motargument har av skadeståndsteoretiker framhävts att det
vore för kostsamt att söka på varje verksamhet allokera de kostnader den orsakar. Det
är tillräckligt att göra detta beträffande de verksamheter som orsakar skador betydligt
över genomsnittet, således de farliga verksamheterna.50 Denna åsikt upprätthåller i och
för sig det samhällsekonomiska argumentet men fastställer att det ska röra sig om en
farlig verksamhet. För att kunna lägga den ekonomiska risken för förluster pga obehö-
riga användanden på kontohållaren måste det således till andra argument.

                                                
47 a a s 171
48 Hellner, Skadeståndsrätt, s 171
49 a a s s
50 a a s s
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8.3.5 Strikt ansvar enligt avtalsvillkor

Ett avtalsvillkor som anknyter till 34 § KKrL ålägger en kortinnehavare ett strikt ansvar
oberoende av vållande. 1 st 2 p utgör ett undantag. Orsaken till det strikta ansvaret är
dock en annan än den att en kortinnehavares verksamhet är farlig, på så vis att den för
andra medför större risker än vad som är normalt. Snarare är det så att kontohållare
utsätter sig själva för ekonomiska risker, pga att kortsystemen inte är helt säkra. Ta det
fall att en obehörig användare kommer över ett kontokort och gör uttag i en automat
med detta. Om då inget avtalsvillkor, som föreskriver en betalningsskyldighet för kort-
innehavaren finns, och förutsatt att den obehörige inte är legitimerad att ta emot betal-
ning från banken, och inte heller något skadeståndsansvar kan ådömas denne, stannar
förlusten hos kontohållaren. De avtalsvillkor som tillåts enligt 34 § är ett medel att fö r-
dela dessa risker för förluster. Det framstår som rättvist att användarna av det kortutgi-
vande företagets tjänster ska vara med och dela på kostnaderna för verksamheten.

Betalningsförpliktelsen kan åstadkommas genom villkor i kontoavtal genom vilka en
kortinnehavare har åtagit sig ett betalningsansvar för obehöriga användanden. I det fall
att en betalningsförpliktelse åligger kortinnehavaren, torde det inte vara något problem
för en dömande instans att ålägga densamme ett strikt ansvar för obehöriga användan-
den. Ansvaret för en betalningsförpliktelse är normalt strikt.

8.3.6 Kan kortinnehavare åläggas ett strikt ansvar även utan villkor om ett sådant?

Läget är dock oklart angående vad som gäller om någon betalningsskyldighet inte är
avtalad och det inte heller finns någon skadeståndsklausul i kontoavtalet. En möjlighet
för kontohållare att få ersättning genom ett strikt ansvar kan dock finnas eftersom det är
möjligt att ålägga ett strikt ansvar för uppfyllande av andra avtalsförpliktelser än betal-
ningsskyldighet, t ex förpliktelser att hantera kortet på ett speciellt sätt. Ett strikt ansvar
torde också vara möjligt att ålägga för uppfyllandet av allmänna avtalsrättsliga princ i-
per om vad som åligger en kontraktspart.

Något som kan göra bedömningen, av om en kortinnehavare kan åläggas ett strikt an-
svar, osäker är det faktum att strikt ansvar som inte är avtalat förekommer uteslutande
vid utövning av någon typ av verksamhet. Konsumentkreditlagen är som bekant till-
lämplig mellan konsumenter och näringsidkare och kortinnehavaren är således med
nödvändighet en konsument. En person som skaffat sig ett kontokort för att använda i
sin näringsverksamhet är inte en konsument i konsumentkreditlagens mening. 51 Det är
svårt att se hur en kortinnehavare kan sägas utöva verksamhet. Detta kan utgöra ett hin-
der för en domstol att utan stöd av lag eller avtalsvillkor ålägga en kortinnehavare ett
strikt ansvar. Se också Håkan Anderssons användning av termerna skadevållaren och
den skadelidande, jämfört med skadegöraren och den skadegörande verksamheten när
hans resonemang endast hänför sig till området för strikt ansvar.52

Något som talar för ett åläggande är att det i realiteten är en blandning av rättspolitiska
skäl av olika slag och rättstekniska skäl som ligger till grund för införandet av rent
strikt ansvar i svensk rätt. Kostnaderna för utredning av ansvarsfrågan och för en rätts-
lig bedömning minskas vid rent strikt ansvar.

                                                
51 Eriksson och Lambertz, Konsumentkrediter, s 40 f f
52 Andersson,  Skyddsändamål och adekvans, s 20
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Avgörande för bedömningen kan också vara om de dömande förknippar skadeståndsan-
svaret med moralen. Om så är så fallet är det lättare att ålägga ett skadeståndsansvar
pga vållande.

8.4 Fördelningen mellan de skadeståndsskyldiga

Det förekommer att två eller flera personer är kontohavare i ett och samma kontoavtal.
Vanligen torde dessa vara solidariskt ansvariga för belopp som påförs kontot.53 Det-
samma gäller ett eventuellt skadeståndsansvar. 6 kap 3 § SkL stadgar att ”skall två eller
flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet, i den mån ej annat
följer av att begränsning gäller i den skadeståndsskyldighet som åvilar någon av dem.”
Vid ansvar grundat på culpa, tas ingen hänsyn till större eller mindre grad av vållande.54

Begränsningar kan dock följa av adekvansöverväganden. Likaledes kan både den obe-
hörige och kortinnehavaren vara skadeståndsskyldiga gentemot kortutgivaren. Kortut-
givaren vänder sig naturligtvis i första hand mot kortinnehavaren, som är anträffbar.
Angående uppgörelsen mellan de skadeståndsskyldiga finns inget skrivet i 6 kap 3 §.
Före 1937 ansågs inte domstolarna böra stå till tjänst med att skipa rättvisa mellan ska-
deståndsskyldiga brottslingar. Om detta också skulle gälla culpöst, icke brottsligt
handlande ansågs som oklart. Oklarheten försvann dock genom rättspraxis. Enligt mo-
tiven till nuvarande SkL åsyftades ingen ändring i de principer som låg till grund för
äldre rätt. Det finns alltså i detta avseende ingen anledning att göra skillnad mellan
rättspraxis före och efter SkL. Fördelningen får ske efter vad som är skäligt. Om den
ene har handlat uppsåtligt och den andre oaktsamt, betraktas vanligen den förre som
huvudansvarig. 55

                                                
53 Prop 1976/77:123 s 192
54 Hellner, Skadeståndsrätt, s 243
55 a a s 247 f
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9. Skadeståndets funktion och ändamål

9.1 Inledning

Kapitlet bygger på Håkan Anderssons redogörelse för skadeståndsrättens funktions-
samband.56 Vid en bedömning av om ett skadestånd bör utgå, kan i det enskilda fallet
vägledning hämtas ur skadeståndsrättens funktioner och ändamål. Med funktioner avses
verkningarna, medan ändamålen är de bakomliggande värderingarna. Ändamålssyn-
punkterna gör sig gällande med olika styrka för olika skadeståndsfall och motiveringar-
na undergår förskjutningar från typfall till typfall. Skadeståndsrättens funktioner sam-
spelar även med andra områden inom ersättningsrätten.

9.2 Straffrättslig påverkan

Ett av de områden som samspelar med skadeståndsrättens funktioner är straffrätten. Det
straffrättsliga tänkandet kan uppenbart påverka tänkandet inom skadeståndsrätten. Ska-
deståndsrätten blev i Sverige separerad från straffrättens lagreglering först genom 1972
års skadeståndslag. Straffrätten har nära beröringspunkter med moraliserande betraktel-
sesätt genom att den riktar sig mot handlandet i allmänhet och inte mot den enskilda
skadan. Straff, bot och skadestånd har historiskt sett varit sanktionsmöjligheterna vid ett
oönskat handlande. Risken med denna påverkan från straffrätten är att för mycket upp-
märksamhet riktas mot skadevållarens perspektiv, handling och insikt istället för att
beakta den skadelidandes position.

9.3 Försäkringsrättslig påverkan

Även försäkringsrätten påverkar skadeståndsrätten. Vid en bestämning av ansvarets
gräns är det dock inte lämpligt att med hänvisning till att ansvarsförsäkring finns utdö-
ma skadestånd för alla inträffade skador. I så fall föreligger risken att, vid en konse-
kvent rättstillämpning, bakvägen införa en allriskförsäkring med oöverskådliga premie-
höjningar som följd. En helt annan sak är, att sedan ansvarets ramar väl givits, kan för-
säkringsförekomsten vara ett praktiskt argument i ett enskilt fall för att något rucka på
gränserna. Vid ett bestämmande av om en viss kortinnehavares skadeståndsskyldighet
bör jämkas, kan hänsyn tas till om personen i fråga är försäkrad eller ej. Det kan dock
göras först efter en bestämning av om det generellt sett är lämpligt att lägga risken för
obehöriga uttag på denne eller om det är kontohållaren som bör stå risken. Försäkring-
arnas största förtjänst är att se till att de fastställda skadestånden faktiskt betalas. Ge-
nom försäkringarna ges de skadelidande större chans att faktiskt erhålla ersättning.

9.4 Övergripande ändamål

I propositionen till skadeståndslagen anges ändamålen med det skadeståndsrättsliga
systemet vara en fördelning bland medborgarna av de ekonomiska förlusterna i anled-
ning av skadefall. Fördelningen ska tillgodose allmänt erkända krav på social rättvisa
och trygghet, rationellt utnyttjande av samhällets och enskildas ekonomiska resurser
samt främja strävandena att förebygga skador.57 Till grunderna för skadeståndet hör
vidare tankar om skuld och rättvisa, risker och trygghetsaspekter.

                                                
56 Andersson, Skyddsändamål och adekvans, s 314 f f
57 Prop 1972:5 s 83
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9.5 Reparation

Visserligen är det en tautologi att konstatera att skadeståndets funktion, i betydelsen
verkan, är ett ersättande. Som Andersson säger, ”Skadestånd är reparation.”.  Repara-
tionen anses ändå som det främsta argumentet för utdömande av skadestånd. Det beror
på tendensen att betrakta skadeståndets funktioner utifrån de fall där skada redan inträf-
fat. Något negativt har inträffat och man ser som reglernas uppgift att rätta till detta.
Reparationen kan ske antingen genom restitution eller genom behovstäckning. Restitu-
tion medför ett återställande av tillståndet som rådde före skadan. Behovstäckning kan
uppfyllas utan ett totalt återställande. Målet för skadeståndsrätten är att fastställa under
vilka förutsättningar reparation ska eller inte ska, inträda. Reparationens karaktär som
gottgörelse eller upprättelse, som är väsentlig vid ideella skador, blir inte av vikt vid en
bedömning av uppsatsfallet.

9.6 Prevention

Preventionens avskräckande funktion går ut på att den enskilde eller allmänheten på
grund av skadeståndshotet avhåller sig från för andra riskabla handlingar. Det finns
därtill en annan sida av preventionen som består i indirekt påverkan på medborgarna.
Denna påverkan kan bestå i att de genom regelbundenheten i rättskipningen bibringas
den uppfattningen att det är deras ”plikt” att förhålla sig så att de inte orsakar skador.
Författaren kallar denna funktion moralbildningspreventionen. Skadeståndssanktione-
ringen är en del av det som påverkar uppfattningen att det är rätt att handla så att skador
undviks. Preventionens moraliska inverkan kan dock diskuteras. En synpunkt som har
framförts är att eftersom de flesta skador inte tillfogas med flit eller genom klart slarv
skulle preventionens moraliska inverkan på aktsamheten vara tveksam. 58 Det viktiga är
dock att förekomsten av en skadeståndsrätt frammanar insikten att man kan bli ansvarig
för risker man på något sätt kan kontrollera.

En fråga är om existensen av ansvarsförsäkringar upphäver skadeståndets prevenerande
effekt. Ansvarsförsäkringarna är dock oftast försedda med villkor om självrisk och
möjlighet till premieändring med hänsyn till skadefall. Dess inverkan på preventionen
är kanske inte upphävande men i viss mån inskränkande.

Ekonomisk prevention handlar om att skapa ekonomiska motiv för att undvika skador.
Det sker genom en överflyttning av kostnader till de subjekt som har de bästa möjlig-
heterna att förekomma skador, eller kunna påverka andra i denna riktning. I uppsats-
fallet har kortinnehavaren definitivt en möjlighet att förekomma skadan. Det kan dock
påstås att även det kortutgivande företaget kan ha en sådan möjlighet genom skapandet
eller användandet av säkra system. Därtill är det kontohållaren som har möjligheten att
”påverka andra” till att agera på ett sätt som förebygger skador. Detta kan ske genom
avtalsklausuler som stipulerar betalningsskyldighet vid obehöriga användanden och
genom föreskrifter om hantering av korten. Det kan därför hävdas att företagen får
”skylla sig själva” om de förbiser att ta in sådana bestämmelser i sina avtal.

Att skadeståndet har en preventiv effekt torde det väl inte råda någon tvekan om. För att
komma till den slutsatsen behövs knappast några utvecklade teorier utan endast sunt
förnuft. Det gäller dock att inte utnyttja denna effekt alltför hårt. Andersson menar att
                                                
58 Conradi, Skadeståndsrätten och verkligheten, s 326 f, hänvisning av Andersson i Skyddsändamål och
adekvans, s 328
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en alltför omfattande avskräckning skulle verka förlamande på hela samhällslivet och
att intresset av att värna handlingsfriheten måste beaktas. Den preventiva effekten på en
enskild kortinnehavare, som riskerar att få bekosta en obehörig persons utnyttjande av
kortet, skulle kunna bli att kortinnehavaren inte vågar använda sitt kort. En bidragande
orsak till detta är den stränga aktsamhetsbedömning av kortinnehavares agerande som
gjorts hitintills, och som framgår av ARN: s avgöranden. Ett strikt skadeståndsansvar
skulle medföra till och med större konsekvenser för konsumenters vilja att använda
kontokort.

9.7 Övriga funktioner

9.7.1 Det rättighetsuppbyggande momentet

Reparationen är ett led i det regelverk som skyddar äganderätten och andra rättigheter.
Andersson har för denna funktion lånat Karlgrens benämning ”det rättighetsuppbyg-
gande momentet”. Författarens resonemang gäller reparationen som en nödvändig fö r-
utsättning för egendomsskydd men kan tillämpas även på kortutgivares rättigheter,
närmare bestämt rätten att kvarstå vid sin position som borgenär, eller som gäldenär då
gäldenären gjort en betalning av sin skuld. Författaren skriver att trygghet och repara-
tion innebär att den skadelidandes position inte ska försämras. Det betyder dock inte att
något nytt skydd ska tillskapas för positioner som tidigare inte var skyddade. Inte heller
ska individuellt skapade, särskilt utsatta positioner omfattas av den skadeståndsrättsliga
reparationen utan endast särskilt fördelaktiga lägen som den skadelidande satt sig i.
Med stöd av de två sistnämnda meningarna kan det hävdas att bedrivande av kreditgi-
vande verksamhet i sig är så riskfylld att något skydd mot förluster pga obehöriga uttag
inte bör medges genom en rätt till skadestånd.

9.7.2 Pulvrisering

Andersson anger även pulvrisering vara en av skadeståndets funktioner. Den fungerar
på så sätt att försäkringar tar över skadeståndsskyldigheten och förvandlar risken för
stor förlust till en jämn premie. Något som författaren inte tagit upp i sammanhanget är
att en pulvrisering torde kunna åstadkommas på andra sätt än genom att ålägga kortin-
nehavare skadeståndsansvar och på så sätt tvinga dem att teckna försäkringar. Om man
istället lägger kostnaden för förluster pga obehöriga användanden på kontohållare kan
de, för att få täckning för kostnaderna, höja avgifterna på sina tjänster. Om kortinneha-
varna som konsumenter är villiga att betala ett högre pris för säkerheten sker en pulvri-
sering. I slutändan handlar det alltså om en praktisk bedömning av hur höga avgifter
som är möjliga att ta ut utan att påverka efterfrågan. Än så länge har avgiftshöjningar
från bankernas sida lett till protester från konsumenter och deras organisationer. Det
kan också anföras som ett argument mot denna fördelning av kostnader, att det vore
orättvist eller omoraliskt att de kortinnehavare som verkligen iakttar aktsamhet vid sin
hantering av kontokorten skulle få betala för de förluster som orsakas av oaktsamma
kortinnehavare. Att alla kortinnehavare solidariskt skulle få vara med och betala för de
förluster som inte orsakats genom vållande framstår som rimligare. Som exempel på en
icke genom vållande orsakad förlust är att kortinnehavaren genom en ren olycka blir av
med sitt kort, som sedan upphittas av en obehörig person, som sedan använder detsam-
ma. Det framstår som en lämplig lösning att oaktsamma kortinnehavare skadeståndsvä-
gen får ersätta skador som uppstått genom obehörigt användande, medan icke vållade
skador får bäras som kostnader i de kortutgivande företagen, med möjligheten att ge-
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nom högre avgifter täcka dessa kostnader. Pulvrisering kan ses som ett hinder mot pre-
vention, men om skadevållaren lider ekonomisk förlust av sitt vållande kvarstår vid den
föreslagna lösningen den prevenerande effekten. Lösningen utesluter också ett strikt
ansvar för kortinnehavaren.

9.7.3 Överflyttning

Med överflyttningsfunktionen menas att skadan flyttas över från den skadelidande till
skadevållaren. Funktionen är dock inte självständig utan ligger redan i begreppet ska-
destånd. Andersson, och jag med honom, påpekar att placeringen av skadebärandet och
därmed riskplacerandet är en viktig fråga. Det normala är att en skadelidande får bära
sina skador själv. Funktionen hänger samman med övriga funktioner genom att man för
dessas uppnående måste finna den lämpligaste placeringen av ansvaret.

9.7.4 Praktisk genomförbarhet

För att skadeståndsrättens funktioner ska upprätthållas krävs det att skadeersättandet är
praktiskt genomförbart. Andersson skriver att om konsekvenserna av regleringen blir en
flod av skadeståndsanspråk uppnås varken praktikabilitet eller genomförbarhet. Enligt
honom kan inte alltför stora mängder av mål prövas. Av den anledningen ses det som
bättre att förebygga skador än att föra processer om skadestånd. Argumentet brukar
anföras för att utesluta rena förmögenhetsskador eftersom det annars skulle bli för
många processer och därmed för stor belastning på försäkringarna.

Finns det då i uppsatsfallet någon möjlighet för kontohållarna att förebygga skador?
Om det är möjligt att finna ett tekniskt helt säkert system där den mänskliga faktorn inte
kan ställa till problem är ytterst osäkert. Det sätt på vilket ett förebyggande kan åstad-
kommas är genom föreskrifter om handhavande av kortet, förbehållandet av rätten att
säga upp avtalet om kortinnehavaren bryter mot avtalsvillkoren samt genom föreskrifter
om betalningsskyldighet. Enda sättet för kontohållaren att förebygga skador pga obehö-
rigt användande är alltså att göra det avtalsvägen. Det är dock så att även om det finns
ett avtalsvillkor som ålägger en kortinnehavare betalningsskyldighet, så täcker inte
denna betalningsskyldighet hela det negativa kontraktsintresset. Den enda vägen för en
kontohållare att få ersättning för utgifter för administrativt arbete etc är att kräva kort-
innehavaren på skadestånd, eftersom 34 § KKrL sätter gränser för hur långt betalnings-
skyldigheten får gå. Det kan anföras att eftersom kortutgivaren ändå måste föra en pro-
cess angående de tillkommande förlusterna, kan i samma process lika gärna ersättning
för huvudskadan bedömas.
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10. Gemensamma drag för skadeståndsrätten och 34 § KKrL

10.1 Lagstiftarens vilja att begränsa ansvaret

Gemensamt för skadeståndsrätten och sådan konsumentskyddande lagstiftning som
KKrL, är en vilja från lagstiftarens sida att begränsa ersättningsskyldighetens ekono-
miska konsekvenser, för konsumenter respektive skadevållande. Det är, enligt Kleine-
man, denna strävan efter att skapa allmänna principer för ansvarsbegränsning, varige-
nom riskerna för orimligt stora skadeståndsanspråk kan motverkas, som faktiskt förkla-
rar tillkomsten av en spärregel vid rena förmögenhetsskador.59 Den spärregel som Klei-
neman syftar på är den begränsning till skador pga brottsliga handlingar, som enligt
SkL gäller för skadeståndsskyldighet vid rena förmögenhetsskador. 34 § KKrL är på
motsvarande vis tillkommen för att motverka riskerna för orimligt höga krav på betal-
ning. Detta kan tala mot att ålägga en kortinnehavare en längre gående skadestånds-
skyldighet än vad som motsvarar de gränser för betalningsskyldigheten som 34 § sätter.
Att beakta är dock att 34 § tillåter ett åläggande genom avtal av en betalningsskyldighet
utan att någon oaktsamhet förelegat kortinnehavaren. Av den anledningen kan det dis-
kuteras om det vore rimligt att ålägga en kortinnehavare ett skadeståndsansvar även i de
fall då denne iakttagit normal aktsamhet.

10.2 Skyddsändamål

Skador som faller utanför skyddsnormen, eller med ett annat ord skyddsändamålet, för
en skadeståndsregel ersätts inte. Principen tillämpas både i kontraktsförhållanden och i
utomobligatoriska förhållanden. Bakom normskyddsläran ligger rättspolitiska över-
väganden. En åsikt som framförts är, att förluster genom åtgärder som beror av det sätt
på vilket den skadelidande organiserar sin verksamhet, bör bäras av honom och inte
föranleda skadeståndsskyldighet.60 Någon speciell skadeståndsregel som ålägger en
kortinnehavare ansvar för obehöriga användanden av kontokort finns inte. Vid konstru-
erandet av 34 § KKrL är det dock troligt, även om det inte uttryckligen står något där-
om i förarbetena, att lagstiftaren använt skadeståndsrättsliga principer som förebild, när
han skulle fördela de ekonomiska följderna, av obehöriga uttag, mellan kortutgivare
och kortinnehavare. 34 § KKrL är i så fall bevis för att en kortutgivares ekonomiska
skada i anledning av obehöriga uttag omfattas av ett skyddsändamål. Detta skyddsän-
damål borde då gälla även i skadeståndsrättsligt hänseende. Andersson skriver dock att
skyddsändamål inte bara är att skydda den skadelidande, utan till viss del också att
skydda skadevållaren, som har ett skyddsvärt intresse att undantas från skadestånd för
vissa av den skadelidandes egna risker. Den skadelidande har då inte ett skyddsvärt
intresse att kunna övervältra dessa risker på skadevållaren.

10.3 Sammanfattning

Slutligen kan konstateras att det finns gemensamma drag mellan skadeståndsrätten och
34 § KKrL, men att det vid en skadeståndsrättslig bedömning tillkommer faktorer som
måste beaktas, vid avgörandet av i vilka fall en skadeståndsskyldighet bör åligga kort-
innehavare, och att det därför inte vore lämpligt att rakt av överföra 34 § KKrL: s grän-
ser, för möjligheten att avtala en betalningsskyldighet, till den skadeståndsrättsliga be-
dömningen av när ett skadeståndsansvar bör åligga kortinnehavaren.
                                                
59 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s 180
60 Hellner, Skadeståndsrätt, s 211 f
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11. Varför har inte skadeståndsfrågan prövats tidigare?

11.1 Inledning

Mig veterligen finns det inget fall där en kontohållare inför domstol yrkat på ska-
destånd, för skador som uppkommit pga obehöriga användanden, från en kortinnehava-
re. Vad detta beror på är svårt att uttala sig om, men en anledning torde vara existensen
av 34 § KKrL och möjligheten att avtala en betalningsskyldighet för kortinnehavaren,
intill de gränser som denna paragraf sätter. En annan möjlighet kan vara att ansvariga
på de kortutgivande företagen och bankerna helt enkelt inte tänkt på existensen av den-
na möjlighet. Frågan är förbisedd i doktrinen och av den anledningen kanske möjlighe-
ten att kräva skadestånd ansetts utesluten.

11.2 Exempel från doktrinen

Eriksson och Lambertz för, i sin kommentar till konsumentkreditlagen, en diskussion
om vad som gäller mellan parterna, om avtalet inte innehåller något alls om kontohava-
rens ansvar, eller om avtalets reglering av frågan är mindre preciserad än lagens. Som
ett exempel på ett avtalsvillkor, som skulle kunna föreskrivas mellan kortinnehavare
och kortutgivare, nämns det villkoret att ”kontohavaren är skyldig att handha konto-
kortet med all tillbörlig aktsamhet och svarar annars för de ekonomiska skadorna”. En-
ligt författarnas mening skulle ett sådant villkor innebära att kontohavaren blir betal-
ningsskyldig i enlighet med reglerna i 34 § KKrL. De menar att villkoret ifråga är vida-
re än lagens regel och att 34 § KKrL därför får en begränsande verkan. 61 Resonemanget
tycks mig underligt, då villkoret inte alls nämner att det rör sig om en betalningsskyl-
dighet. Tvärtom tyder uttrycket att, om kortinnehavaren inte hanterar sitt kort aktsamt,
han ”svarar för de ekonomiska skadorna”, på ett skadeståndsansvar för kortinnehava-
rens oaktsamma beteende.

Eriksson och Lambertz skriver vidare att ”Innehåller avtalet däremot inte något alls om
kontohavarens ansvar för kortet, är det däremot tveksamt om han över huvud taget kan
hållas ansvarig för obehöriga uttag.”. Det framgår inte av uttalandet om författarna me-
nar att det, förutom avsaknaden av ett uttryckligt stadgande om ansvarspåföljd, även
saknas bestämmelser om hur kortinnehavaren ska hantera sitt kort. Troligen menar de
det sistnämnda, eftersom de fortsätter med att hävda, att många konsumenter nog torde
utgå från att kontokort är så konstruerade att en obehörig inte över huvud taget har
möjlighet att åstadkomma en belastning på kontot. Att kortet måste hanteras med va r-
samhet, är då inte någon självklarhet.62 Mot detta kan anföras att vissa kortutgivande
företag i sina avtalsvillkor faktiskt tar in bestämmelser om hur kortinnehavaren ska
hantera kortet. Författarna skriver också att ”… kontohavaren blir ansvarig enligt be-
stämmelserna i paragrafen63endast om avtalet innehåller ett uttryckligt villkor om an-
svaret men att ett sådant villkor kan utformas på ett sätt som inte närmare preciserar
ansvaret.”. Det tycks som om författarna inte ens har tänkt på möjligheten av ett ska-
deståndsansvar för kortinnehavaren eller, om de har tänkt på den möjligheten, ändå
uteslutit den. Denna uteslutning har dock skett utan motivering. Den enda motivering
som kan tänkas är det uttalande författarna gör om paragrafens begränsande verkan.
                                                
61 Eriksson och Lambertz, Konsumentkrediter, s 323 f
62 a a s 324
63 min kursivering
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Kanske kan en tolkning av de ovan kursiverade orden leda till slutsatsen att författarna
inte ens tänkt på skadeståndsmöjligheten, eller att de medvetet uteslutit en diskussion
om dess existens. Jag vill för övrigt kritisera uttalandet, att många konsumenter nog
torde utgå från att kontokort är så konstruerade att en obehörig inte har möjlighet att
åstadkomma en belastning av kontot. Tvärtom har det på senare tid ofta förekommit
inslag i medierna om ARN: s inställning vad gäller bedömningen av om en kortinneha-
vare varit oaktsam eller ej när t ex ficktjuvar kommit åt dennes kort. Vidare har många
människor, som jag talat med, varit fullt medvetna om att kontokorten inte är ”säkra” i
den mening som åsyftas här. Jag kan även utgå från min egen erfarenhet i frågan och
mina egna förutsättningar, från tiden före det att jag började skriva på den här uppsat-
sen, om möjligheterna för en obehörig, som kommer över ett kontokort att använda
detsamma.

En annan författare som berört obehörig användning av kontokort är Håstad, som börjar
med att konstatera det faktum att, om inga avtalsvillkor om ansvar för kontohavaren
finns, skall, som lagen är formulerad, allmänna regler gälla. Vilka dessa allmänna reg-
ler är framgår inte. Han menar sedan att, eftersom dessa allmänna regler knappast är
förmånligare för kontohavaren än reglerna i 34 §, torde konsumentkreditlagens regler
bli tillämpliga även som utfyllande rätt.64 Att använda 34 § som utfyllande rätt tycks
mig vara en underlig lösning eftersom syftet bakom denna paragraf är att sätta gränser
för vad som kan avtalas med bindande verkan för konsumenten.

                                                
64 Håstad, Den nya köprätten, s 281
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12. Slutsats

I uppsatsen har jag sökt ett svar på frågan, om det, parallellt med eller utöver, den be-
talningsskyldighet som fastställs genom avtalsvillkor mellan kortutgivare och kortinne-
havare samt genom 34 § KKrL och som aktualiseras vid obehöriga användanden av
kontokort, finns ett skadeståndsansvar? Svaret på den frågan är, efter vad som fram-
kommit i uppsatsen, ja.

Ett kortutgivande företag eller bank är tillhandahållare av immateriella tjänster och står
i avtalsförhållanden till sina kunder. I avtalsförhållanden gäller inte spärregeln i 2 kap 4
§ SkL. Många av de skador som uppstår i kommersiella sammanhang ersätts på avtals-
rättsliga grunder. I den inomobligatoriska skadeståndsrätten utgör vållande, som inne-
fattar uppsåt och oaktsamhet, den normala ansvarsgrunden. Ett längre gående ansvar
kan dock åläggas genom avtal, t ex kan ett strikt ansvar föreskrivas. Eftersom jag i upp-
satsen försökt att finna ett svar på frågan vad som händer, om det i avtalet mellan
kortutgivare och kortinnehavare inte finns något ansvar föreskrivet över huvud taget,
har det varit nödvändigt att se vad som annars gäller inom den inomobligatoriska ska-
deståndsrätten.

Till hjälp för bedömningen av om ett skadeståndsansvar föreligger, finns i vissa fall
speciallagstiftning att tillgå. Jag har givit exempel på sådan speciallagstiftning i uppsat-
sen. Skadeståndsansvar följer i dessa fall direkt av reglerna och några avtalsvillkor som
anknyter till lagreglerna är därför normalt inte nödvändiga. Från de skadeståndsregler
som inkluderas i speciallagstiftningen kan en vidgning av ansvaret till närliggande situ-
ationer genom försiktiga analogier göras.65 Den speciallagstiftning som täcker förhå l-
landet mellan en kortutgivare och en kortinnehavare är KKrL. I KKrL finns inga ut-
tryckliga regler om skadeståndsansvar för obehöriga användanden. 34 § torde dock ge
uttryck för samma skyddsnorm som en motsvarande skadeståndsregel skulle göra. Det
finns heller ingenting som säger, att paragrafens begränsning av rätten att avtala om
betalningsskyldighet, utan vidare utesluter en skadeståndsskyldighet. Inte heller sätter
paragrafen gränser för i vilka fall det alls är möjligt att kräva skadestånd. Situationen
torde istället vara den att det föreligger ett skadeståndsansvar parallellt med betalnings-
skyldigheten enligt 34 § KKrL, men att ett avtalsvillkor, som anknyter till paragrafen,
har företräde framför de skadeståndsrättsliga reglerna, eftersom kortinnehavaren inte
ska behöva bli dubbelt ansvarig. Av den anledningen torde det även vara möjligt att
skadeståndsvägen kräva in ersättning för kostnader som inte ryms inom den betalnings-
skyldighet som avtalats inom 34 §: s gränser.

Den närmaste vägen för en dömande instans, att ålägga en oaktsam kortinnehavare ska-
deståndsansvaransvar för obehöriga användanden av kontokort, bör vara att göra en
analogisk tolkning av 34 § KKrL. En sådan analogisk tolkning ger dock ingen möjlig-
het att kräva in ersättning för extra kostnader. En sådan tolkning förutsätter också att
riskfördelningen i 34 § KKrL är rimlig i sig. Vid bedömningen av om ett skadestånds-
ansvar ska åläggas över huvud taget, måste  konsumentskyddande intressen vägas mot
ett upprätthållande av de kortutgivande företagens vilja att förse sina kunder med nuva-
rande service. För att åstadkomma en lämplig fördelning av riskerna är det nödvändigt
att även ta hänsyn till vilken av parterna som har möjlighet att förebygga skadans in-
träffande. Det är inte alltid som kortinnehavare med normal aktsamhet kan förhindra att

                                                
65 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s 575
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obehöriga kommer över kontokort. Ur både rättvisesynpunkt och trygghetssynpunkt
synes mig därför ett strikt ansvar för kortinnehavaren, intill de gränser som 34 § KKrL
sätter, tämligen strängt. Det finns förvisso en möjlighet att ta hänsyn till den ska-
deståndsskyldiges ekonomiska förhållanden genom jämkning, enligt 6 kap 2 § SkL. Att
förlita sig till jämkningsinstrumentet för bedömningen av i vilka situationer ett ska-
deståndsansvar ska föreligga är dock inte att rekommendera och därmed inte heller den
diskuterade analogiska tolkningen av 34 § KKrL.

Sammantaget framstår det istället som en lämplig lösning att oaktsamma kortinnehava-
re skadeståndsvägen får ersätta rena förmögenhetsskador, som uppstått genom obehö-
rigt användande. Icke vållade skador pga obehöriga användanden borde däremot bäras
som kostnader i de kortutgivande företagens verksamhet, med möjligheten att genom
högre avgifter täcka dessa kostnader för att uppnå en pulvriseringsfunktion. Detta förut-
sätter en bedömning från domstolarnas sida av om vållande föreligger.
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Bilaga, 34 § KKrL

Betalningsansvar vid förlust av kontokort, m.m.

34 § Ett avtalsvillkor som innebär att en kontohavare skall vara
betalningsskyldig för ett belopp som har påförts kontot genom att
ett kontokort har använts av någon obehörig person får göras gä l-
lande endast om kontohavaren eller någon annan som enligt konto-
avtalet är behörig att använda kontokortet har

1.  lämnat ifrån sig kortet till någon annan,
2.  genom grov oaktsamhet förlorat kortet, eller
3. på något annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte

snarast efter upptäckten anmält förlusten hos kreditgivaren.
Om ett belopp har påförts kontot på det sätt som sägs i första

stycket efter det att kreditgivaren har mottagit en anmälan om att
kontohavaren eller någon annan som enligt kontoavtalet är behörig
att använda kontokortet inte längre har detta i sin besittning, är
kontohavaren betalningsskyldig för beloppet endast om han har
förfarit svikligt.


