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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Handeln över Internet omsätter redan idag stora belopp och förväntas expandera

kraftigt i framtiden. Kontokortsföretaget Visa uppskattar att den globala

omsättningen inom internethandeln under 1998 uppgick till 121,3 miljarder svenska

kronor och förutsäger en tillväxt av denna handel med 67 % per år under de

närmaste fem åren. 1

Internationellt sker de flesta betalningar vid internethandel med hjälp av något

kontokortsbaserat betalningssystem som även det bygger på användning av Internet.

Betalning mot postförskott eller faktura är dock fortfarande vanligast vid handel på

Internet i Sverige.2 Svenska bankers ovilja, fram till nyligen, att acceptera någon

form av kontokortsbetalning över Internet och kortinnehavares oro för bristande

säkerhet vid användning av kontokortsbaserade betalningssystem på Internet3 är

troliga orsaker. Utvecklingen på säkerhetsområdet, bekvämlighet och tidsbesparing

är dock starka skäl som talar för att kontokortsbaserade betalningssystem, och andra

elektroniska betalningssystem, på Internet snart kommer att få ett genombrott även

här.

Lagstiftningen vad gäller betalning är överhuvudtaget inte särskilt omfångsrik och

den är inte heller anpassad till elektroniska betalningar utan till betalningar med

sedlar och mynt. När rättsverkningarna, av en betalning som görs med hjälp av ett

kontokortsbaserat betalningssystem på Internet, inträder, är således inte fastlagt. När

rättsverkningarna av en betalning inträder har betydelse för möjligheten att avgöra

en rad frågor i samband med betalning. När föreligger betalningsdröjsmål? Hur

länge kan återkallelse av betalning ske? När uppnås skydd för betalningsmottagaren

gentemot betalarens övriga borgenärer?

                                                
1 ”Visa spår tillväxt”, paywatch.sisu.se
2 ”Säkra köp på Internet”, www.betalning.com
3 Med ett kontokortsbaserat betalningssystem på Internet avser jag ett kontokortsbaserat
betalningssystem där informationsöverföring sker via Internet.
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1.2 Problemformulering

Den huvudsakliga frågeställning som jag avser att behandla i denna uppsats är: När

skall rättshandlingen betalning anses ha kommit till stånd, vid en betalning som

sker med användande av ett kontokortsbaserat betalningssystem på Internet?

1.3 Syfte

Mitt syfte med denna uppsats är att utreda när rättshandlingen betalning skall anses

ha kommit till stånd vid en betalning som sker med användande av ett

kontokortsbaserat betalningssystem på Internet.

1.4 Metod

Eftersom lagstiftningen vad gäller betalning är mycket begränsad och ej anpassad

till den typ av betalning som behandlas i denna uppsats, har jag för att uppnå mitt

syfte därför utgått från de fåtaliga rättsfall av intresse som jag kunnat finna och den

inte särskilt omfattande doktrinen.

Till grund för uppsatsen har jag framför allt lagt Ingrid Arnesdotters generella

modell för vad betalning egentligen är, såsom denna presenteras i boken ”Moderna

betalningsmetoder”. Jag applicerar i uppsatsen denna modell på en betalning som

utförs med hjälp av ett kontkortsbaserat betalningssystem på Internet och fastställer

genom ett lämplighets- och rättviseresonemang när rättshandlingen betalning vid en

sådan betalning skall anses ha kommit till stånd.

Det främsta skälet för mitt val att använda mig av Arnesdotters generella modell  för

vad en betalning verkligen är, är  just att den är generell. Modellen är generell  i den

meningen att den inte är beroende av vilket betalningssystem eller vilket

betalningsmedel som används, vilket jag finner mycket lämpligt med hänsyn till

denna uppsats ämne. Jag ser flera fördelar, såväl stilistiska som logiska, med att

använda en modell som är anpassad till moderna betalningsmetoder i motsats till att

utgå från de fåtaliga rättskällor som överhuvudtaget finns på området betalning och
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försöka uttänja betydelsen av ord och uttryck som inte är anpassade till moderna

betalningsmetoder. Arnesdotters modell beskriver även utförligt själva

betalningsutförandet/-processen och en kontokortsbetalning på Internet är i

huvudsak en metod för att utföra en betalning, det vill säga en betalningsprocess.

Åskådliggörandet av betalningsprocessen är således ytterligare ett starkt skäl för

mitt val av Arnesdotters modell.

Vilken metod ligger då bakom modellen? Arnesdotters synsätt är rättsrealistiskt.

Hon ser inte juridiken som ett slutet system utan ”som ett tolkningsmönster, som

läggs över en juridiken förutan existerande verklighet”. 4 Utgångspunkten för

Arnesdotters modell är den rättsliga maktposition som borgenären har vid betalning

med sedlar och mynt. Arnesdotter undersöker ”dels beskaffenheten hos den rättsliga

maktposition borgenären erhåller genom att gäldenären är skyldig att – då betalning

sker med sedlar och mynt – leverera dessa sedlar och mynt i borgenärens bostad etc,

dels vilka ändamål som främjas genom att borgenären ges en sådan maktposition,

dels och vad som krävs för att borgenären skall uppnå samma maktposition i

förhållande till det faktiskt använda betalningsmedlet då detta är något annat än just

sedlar och mynt”. 5

1.5 Avgränsningar

På Internet finns en mängd olika kontokortsbaserade betalningssystem. Jag

inskränker mig till att behandla kontokortsbetalning över Internet genom

översändande av kontokortsinformation med hjälp av www-formulär och

kontokortsbetalning över Internet med hjälp av SET6. Övriga system är av marginell

betydelse i Sverige. Vidare behandlar jag främst så kallade öppna kontokortssystem,

det vill säga system med generellt giltiga kontokort, detta i motsats till slutna

kontkortssystem med selektiva kontokort vilka är knutna till en viss butik eller

grupp av butiker.7 Avgränsningen till öppna kontokortssystem har främst betydelse

för terminologin och utesluter ej att framställningen kan gälla för kontokortssystem

                                                
4 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 14
5 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 15 f
6 Secure Electronic Transaction
7 Björkholm, Johnsson, ”Betalning med kontokort”, s 14
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i allmänhet. I denna uppsats utgår jag från vad som gäller enligt svensk rätt,

lagvalsproblematiken lämnar jag således därhän.

1.6 Målgrupp

Jag vänder mig med denna uppsats till juridiskt skolade personer, varför

grundläggande juridiska begrepp och sammanhang ej kommer att förklaras.
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2 Vad är Internet?

2.1 Inledning

Även om Internet idag är ett begrepp som de flesta kanske har en uppfattning om,

ger jag här en kort översikt och klargör vissa begrepp för att möjliggöra en bättre

förståelse av den fortsatta framställningen. Förklaringar till de internettermer som

används ges i bilaga 1 och i stor utsträckning även i fotnoter.

2.2 Historik

Internet har sitt ursprung i ett datornätverk skapat av den amerikanska

försvarsmakten. År 1969 kopplades datorerna vid fyra universitet i USA samman

och syftet var att skapa en militär kommunikationskanal som inte var beroende av

en enskild datorcentral och som därför var svårare för en eventuell fiende att slå ut.8

Andra och kanske viktigare orsaker till sammankopplingen var de ekonomiska

vinster och vetenskapliga framsteg som kunde göras genom att samordna de dyra

datorresurser som fanns spridda över USA. 9 De akademiska användarna dominerade

snart helt över de militära.10

Det ursprungliga protokollet11 på Internet var NCP (Network Control Protocol)

vilket förutsatte att alla datorer i anslutna nätverk var anpassade till detta. År 1983

lanserades ett helt öppet protokoll12, TCP/IP (Transmission Control

Protocol/Internet Protocol), som officiellt protokoll vilket banade väg för den

närmast obegränsade tillväxt som följt,13 från de fyra ursprungliga servrarna14 1969

till 43 230 000 i januari 1999.15 1983 infördes även det praktiskt viktiga DNS

                                                
8 ”Ett smultronställe för Internetblåbär”, www.acc.umu.se/help/smultron/meny.htm
9 Carlén-Wendels, ”Nätjuridik, Lag och rätt på Internet”, s 23
10 ”Ett smultronställe för Internetblåbär”, www.acc.umu.se/help/smultron/meny.htm
11 Ett protokoll är ett språk eller en mall som styr kommunikation mellan datorer.
12 Att ett protokoll är öppet innebär att det är fritt att använda.
13 Carlén-Wendels, ”Nätjuridik, Lag och rätt på Internet”, s 24
14 En server är en dator som tillhandahåller gemensamma servicefunktioner i ett datornät.
15 ”Hobbes’ Internet Timeline”, www.isoc.org/zakon/Internet/History/HIT.html
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(Domain Name System). Detta system kan identifiera IP-adresser16, som består av

siffror, med domänadresser17, som består av bokstavsnamn och som därför är

enklare att komma ihåg. 18

WWW (world wide web) togs fram 1989-1992 på grund av de tilltagande

svårigheterna att hålla reda på alla adresser på Internet. Grundidén var att man

skulle kunna förflytta sig mellan dokument med hjälp av hypertextlänkar. Inom

dokument hade sådana länkar funnits länge, men det nya var att länka, det vill säga

skapa en koppling, mellan dokument och mellan datorer. Samtidigt skapades

transportprotokollet HTTP (HyperText Transfer Protocol) och ett nytt

sidbeskrivningsspråk, HTML (HyperText Markup Language). WWW är för många

synonymt med Internet och kan tillskrivas den stora utbredning som Internet har

fått.19

År 1993 kom den första webbläsaren20 Mosaic (kända efterföljare är till exempel

Netscape Navigator och MS Explorer). Webbläsare gör Internet attraktivt och

lättanvänt, vilket har lett till att Internet uppmärksammats av massmedia, vilket i sin

tur har lett till den ökade populariteten. I och med den stora populariteten har

Internet blivit intressant för affärsverksamhet och företag har nu tagit över

universitetens tidigare dominans.21

2.3 Teknik

Internet kan beskrivas som ett medium för överföring av data, på samma sätt som

det internationella telefonnätverket är ett medium för överföring av röster (och

andra signaler).22 Internet är ett helt öppet nätverk. I princip vilken dator eller vilket

nätverk som helst, som kan hantera TCP/IP, kan anslutas till Internet. Det finns

ingen organisation som sköter eller äger Internet. Däremot finns det

                                                
16 En IP-adress är en adress till en viss dator ansluten till Internet.
17 En domänadress är en adress till en viss dator ansluten till Internet.
18 Carlén-Wendels, ”Nätjuridik, Lag och rätt på Internet”, s 24
19 Carlén-Wendels, ”Nätjuridik, Lag och rätt på Internet”, s 25
20 En webbläsare är ett datorprogram som hämtar och visar information på www.
21 ”Ett smultronställe för Internetblåbär”, www.acc.umu.se/help/smultron/meny.htm
22 Winberg, ”Elektroniska betalningssystem på Internet”, s 18
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standardiseringsorganisationer som löser gemensamma frågor, som till exempel

protokollutveckling och adresstilldelning.23

Fysiskt är Internet inte ett utan flera datornätverk sammanhållna av protokollen

TCP/IP. Protokollen tillåter nätverken att kommunicera med varandra och att (med

hjälp av adressystem) hitta anslutna datorer. Kärnan är några högkapacitetsnätverk i

USA, men över åren har flera tusen andra nätverk över hela världen antagit

Internetprotokoll och anslutit sig till Internet, så att det idag är i princip omöjligt att

identifiera de fysiska gränserna. Anslutningar till Internet görs inte bara från datorer

utan också från telefoner, tv-apparater och annat. Internet kan egentligen endast

beskrivas som de protokoll och adressystem som binder komponenterna samman. 24

Internets infrastruktur består i stort av routrar (datorer som designats för att ta emot

och skicka data), serverdatorer (som lagrar program och data) och ledningar

(telekommunikationsförbindelser som binder samman serverdatorer och routrar).25

Ett meddelande sänds över Internet genom att den avsändande datorn, med hjälp av

TCP, bryter ned meddelandet i delmeddelanden, så kallade paket, ger paketen

kontrollsummor och adresser och skickar iväg dem över Internet. Den mottagande

datorn kontrollerar summorna och paketen kvitteras till avsändaren som vid behov

sänder om felaktiga eller försvunna paket, varefter de sätts ihop i sin ursprungliga

följd. Transporten av paketen mellan datorerna sköter IP. Varje paket kan ta sig

fram från avsändaren till mottagaren på egen hand.26 Vägen är oförutsebar,

identiteten hos de olika nätverken som kommer att utgöra vägen kan inte bestämmas

i förväg, utan den bestäms successivt från router till router. IP ”växlar” paketen runt

glapp och blockeringar, vilket innebär att om en viss dator är nere, en förbindelse

bruten eller hårt belastad, söker IP en annan väg. 27

                                                
23 Carlén-Wendels, ”Nätjuridik, Lag och rätt på Internet”, s 24, 26
24 Smith, ”Internet Law and Regulation”, s 1
25 Smith, ”Internet Law and Regulation”, s 3 f
26 Paket som härrör från samma meddelande behöver alltså inte ta samma väg.
27 Carlén-Wendels, ”Nätjuridik, Lag och rätt på Internet”, s 24
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Applikationer designade att fungera med Internetprotokoll förser användarna med

hjälpmedel. Välkända applikationer är e-post, filöverföring och www. 28 WWW är

en samlingsbeteckning på sådana datorer som kan kommunicera med hjälp av

underprotokollet HTTP.29 WWW förenar dokument med varandra över Internet

genom hypertextlänkar, vilka tillåter användaren att hoppa från en webbsida till en

annan. Genom att klicka på en länk i ett dokument kan användaren ta sig till en

annan del av samma dokument, ett annat dokument på samma dator eller till ett

dokument på en annan dator. Detta är möjligt på grund av adressystemet på Internet

(som gör varje dator unikt identifierbar), HTTP, HTML och andra protokoll och

dokumentformat som ligger till grund för www, vilka tillsammans skapar en unik

webbadress (URL, Uniform Resource Locator) för varje dokument på www. 30

                                                
28 Smith, ”Internet Law and Regulation”, s 3
29 Carlén-Wendels, ”Nätjuridik, Lag och rätt på Internet”, s 26
30 Smith, ”Internet Law and Regulation”, s 5 f
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3 Vad är betalning?

3.1 Inledning

Lagreglerna vad gäller betalning är fåtaliga och huvudsakligen inriktade på

betalning med sedlar och mynt. Doktrinen på området är också begränsad och till

stor del även den underförstått inriktad på betalning med sedlar och mynt.

Ingrid Arnesdotter är en av de få svenska nutida författare som ingående undersöker

betalning. I boken ”Moderna betalningsmetoder” bygger Arnesdotter upp en

generell modell för vad betalning egentligen är. Modellen är generell i den

meningen att den ej är beroende av vilket betalningssätt eller vilket betalningsmedel

som används,31 vilket är lämpligt med hänsyn till denna uppsats ämne och jag avser

därför att lägga modellen till grund för min analys av, när rättshandlingen betalning

skall anses ha kommit till stånd vid användning av kontokortsbaserade

betalningssystem på Internet. Jag beskriver här Arnesdotters modell32 och ger även

några andra författares syn på betalning.

3.2 Betalning

Ordet betalning har flera betydelser. Arnesdotter skiljer på betalning i betydelsen

gäldenären befrias från sin skuld och borgenären får sin fordran infriad, vilken hon

benämner rättshandlingen betalning, och i betydelsen de rent faktiska åtgärderna,

det vill säga gäldenären erlägger ”den avtalade prestationen” och borgenären

erhåller ”den avtalade prestationen”, vilken hon benämner betalningstransaktionen.

Sambandet mellan betalningstransaktionen och betalningsrättshandlingen är, att en

fullbordad betalningstransaktion även innebär att en betalningsrättshandling kommit

till stånd.33

                                                
31 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 13
32 För en utförligare redogörelse för modellen hänvisas till, Arnesdotter, ”Moderna
betalningsmetoder”.
33 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 19 f
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Kvittning utgör enligt Arnesdotter inte betalning, utan är en rättshandling där ett

fordrings-/skuldförhållande upplöses genom att borgenären befrias från egen skuld

och inte genom att borgenären erhåller avtalad prestation. 34 Enligt Arnesdotter utgör

inte heller infriandet av ett oförbindande gåvolöfte en betalningsrättshandling, men

hon påpekar att infriandet sker genom samma slags faktiska åtgärder som de med

vilka betalning genomförs.35

Lehrberg delar inte Arnesdotters uppfattning, utan anser att det även i fallet

infriande av ett oförbindande gåvolöfte är fråga om betalning, ”eftersom de för

rättshandlingen betalning karaktäristiska rättsverkningarna inträder”. 36 Utredningen

om elektroniska pengar ger dock i sitt slutbetänkande uttryck för samma syn som

Arnesdotter och jag är beredd att hålla med. I och för sig överförs vid infriandet av

ett oförbindande gåvolöfte betalningsmedel med full äganderätt, men någon fordran

har aldrig förelegat.37 Betalning är en uppfyllelserättshandling,38 det vill säga en

rättshandling som företas för att uppfylla en förpliktelse, och vad beträffar ett

oförbindande gåvolöfte föreligger de facto ingen förpliktelse att uppfylla, utan ett

eventuellt infriande är beroende av fri vilja. Lehrberg anser även att Arnesdotters

distinktion mellan betalningsrättshandlingen och betalningstransaktionen är

onödig. 39

Arnesdotter delar även in betalningsrättshandlingen, efter dess rättsverkningar, i

infriande betalning, befriande betalning och rättidig betalning.40 Med uttrycket

infriande betalning avser Arnesdotter en betalningstransaktion, som lett till att

borgenären erhållit den avtalade prestationen. Det moment i transaktionen, som

medför att fordringen infrias benämner hon infrielsepunkten och den tidpunkt, då

infrielsepunkten uppnås infrielsetidpunkten. På motsvarande sätt använder hon

uttrycken befriande betalning, befrielsepunkt och befrielsetidpunkt. Med befriande

betalning avser hon, att gäldenären uppnått, att borgenären i fortsättningen helt

                                                
34 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 39, se även SOU 1998:122, s 19
35 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 19
36 Lehrberg, ”Moderna betalningsformer”, s 15, not 2
37 SOU 1998:122, s 19
38 Lehrberg använder själv termen. Se t ex ”Moderna betalningsformer”, s 14.
39 Lehrberg, ”Moderna betalningsformer”, s 20, not 4
40 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 21
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saknar rätt mot gäldenären i anledning av fordringen. Med rättidig betalning avser

Arnesdotter en betalning, som leder till att gäldenären är fri från dröjsmålspåföljder

och med dröjsmålspunkten det moment i betalningstransaktionen som måste ha

genomförts i rätt tid.41

Lehrberg anser att Arnesdotters ”distinktioner blir onödiga om man betraktar

betalningen som en rättshandling med vissa specifika rättsverkningar - principiellt

oavhängiga av betalningens infriande respektive befriande verkan men av

avgörande betydelse för när dessa inträder - vilka inträder när rättshandlingen som

sådan får verkningar (eller när den blir oåterkallelig)”.42 Jag anser dock liksom

Walin, att det är lämpligt att som Arnesdotter gör knyta betalningens rättsverkningar

till skilda tidpunkter, särskilt med tanke på att moderna betalningssystem genomför

en betalning i etapper.43 Beroende på till vilka transaktionsmoment infrielsepunkten,

befrielsepunkten och dröjsmålspunkten enligt Arnesdotters modell knyts, kan risken

för förseningar i betalningstransaktionen och risken för att betalningstransaktionen

överhuvudtaget aldrig fullbordas fördelas mellan borgenär och gäldenär.44 En sådan

fördelning finner jag svårgenomförbar med hjälp av Lehrbergs ”uppdelning” av en

betalning som fullgjord, definitivt skyddad mot återkallelse och sakrättsligt

skyddad.45 Dessa distinktioner rör ju överhuvudtaget inte betalningstransaktionen.

Det är uppenbart att Lehrbergs och Arnesdotters uppfattningar om vad som

konstituerar en betalning går isär. Vad orsakar då dessa meningsskiljaktigheter?46

För Lehrberg är en betalning helt enkelt lika med överförande av betalningsmedel.

Allt faktiskt handlande som leder till att en betalningsmottagare erhåller

betalningsmedel med äganderätt utgör rättshandlingen betalning. Detta förklarar

varför Lehrberg anser att Arnesdotters distinktion mellan betalningsrättshandlingen

och betalningstransaktionen är onödig. För Arnesdotter däremot kan faktiskt

handlande som leder till att en betalningsmottagare erhåller betalningsmedel med

                                                
41 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 25
42 Lehrberg, ”Moderna betalningsformer”, s 20, not 4
43 Walin, ”Lagen om skuldebrev”, s 52
44 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 24-26
45 Lehrberg, ”Moderna betalningsformer”, s 19 f
46 Följande resonemang baserar jag i huvudsak på de synpunkter som kommit fram under
diskussioner med min handledare, Ingrid Arnesdotter.
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äganderätt utgöra flera slags rättshandlingar, varav betalning är ett exempel och

uppfyllande av ett oförbindande gåvolöfte är ett annat.

Att döma av Lehrbergs yttrande, att de för betalningen karaktäristiska

rättsverkningarna inträder även i fallet infriande av ett oförbindande gåvolöfte, utgår

Lehrberg förmodligen från tanken att det primära vid betalning är att

betalningsmottagaren erhållit betalningsmedel med ovillkorlig äganderätt, medan

det för honom saknar betydelse varför betalaren försatt betalningsmottagaren i

denna rättsställning. Arnesdotter däremot ser betalarens grund för sitt handlande

som det primära, det vill säga uppfyllandet av en förpliktelse, medan

betalningsmottagarens erhållande av betalningsmedel med ovillkorlig äganderätt, är

vad som krävs för att en betalning skall ha skett, vilket dock ej utesluter att

betalningsmottagarens erhållande kan innebära att någon annan rättshandling än

betalning föreligger.

För Lehrberg är betalning ett uppnått tillstånd och inte, som betalning är för

Arnesdotter, en pågående process. Lehrbergs uppdelning av en betalning som

fullgjord, definitivt skyddad mot återkallelse och sakrättsligt skyddad utgår inte

heller från någon tanke på riskfördelning, såsom Arnesdotters uppdelning i

infriande, befriande och rättidig betalning gör. Lehrberg menar att definitivt skydd

mot återkallelse alltid uppstår vid ett visst moment oberoende av om det är fråga om

pliktuppfyllelse, gåva etc. Betalningens infriande respektive befriande verkan är inte

enligt Lehrberg de rättsverkningar som gör handlingen betalning till en

betalningsrättshandling. En betalning kan enligt Lehrberg ha dessa verkningar, men

de krävs inte för att det skall röra sig om betalning.

För att fortsätta beskrivningen av Arnesdotters modell, så använder hon sig vidare

av termen betalningsmedel i betydelsen det som skall presteras och

betalningsinstrument i betydelsen de hjälpmedel som gäldenären begagnar för att

kunna tillföra borgenären betalningsmedlen. Arnesdotter förtydligar att
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betalningsinstrument är sådant som gör det möjligt att disponera över

betalningsmedel och anger kontokort som exempel på ett betalningsinstrument.47

Konsekvensen av Arnesdotters distinktion mellan betalningsmedel och

betalningsinstrument blir, att borgenären inte har fått sin fordran infriad genom att

gäldenären försett honom med ett betalningsinstrument. Hon understryker dock att

det därmed inte är uteslutet att gäldenären skulle kunna befria sig från sin skuld

genom att överlämna ett betalningsinstrument till borgenären. ”Förhållandet att

borgenären genom tillgången till betalningsinstrumentet själv kan slutföra

betalningstransaktionen skulle kunna motivera, att faran för detta slutförande helt

eller delvis överflyttas på borgenären.”48

3.3 Betalningsmedel

Vad är egentligen pengar? Vad innebär uttrycket kronor? Vilka är, med

Arnesdotters terminologi, betalningsmedlen? För att kunna besvara frågan när

rättshandlingen betalning skall anses ha kommit till stånd, måste det stå helt klart

vad det är som skall presteras. Arnesdotter utgår från fallet att ”parterna inte har

tagit någon uttrycklig ställning till med vad betalning skall ske” och att ”inget annat

är utsagt än att gäldenären skall prestera A kronor”.49

Utgångspunkten är stadgandet i lag (1988:1385) om Sveriges riksbank 5 § 2 st att

sedlar och mynt utgivna av riksbanken är lagligt betalningsmedel och förklaringen i

motiven50 att innebörden härav är, att var och en därför är skyldig att ta emot sedlar

och mynt som betalning.51 Arnesdotter påpekar dock att det är tydligt att gäldenären

inte alltid måste betala med sedlar och mynt och frågar sig då vad som förutom

sedlar och mynt utgör betalningsmedel? Hon anser det inte vara tillräckligt att

                                                
47 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 26 f
48 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 27
49 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 29
50 SOU 1986:22, s 249
51 Genom Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 35.
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konstatera att kortfristiga bankfordringar sedan länge rent faktiskt accepterats som

betalningsmedel.52

Arnesdotter utgår från vad som krävs för att borgenären skall ha erhållit den

avtalade prestationen, det vill säga vad som krävs för att rättshandlingen betalning

skall ha kommit till stånd, när prestationen utgörs av sedlar och mynt. Hon

konstaterar att sedlar och mynt, som är fysiska ting, skall ha kommit i borgenärens

besittning med äganderätt för denne. Enligt Arnesdotter är det dock inte

meningsfullt att tala om besittning till betalningsmedel som inte är fysiska ting.

Genom att istället fastställa vilket ändamål besittningen är avsedd att tjäna, kan man

också fastställa vad som krävs för att uppnå detsamma vid betalning, då

prestationen utgörs av betalningsmedel som inte är fysiska ting, till exempel

fordringar mot penninginstitut.53

Arnesdotter uppfattar förpliktelsen att prestera ”A kronor” som en förpliktelse, vars

innehåll är bestämt med avseende på såväl kvantitet (mängd) som kvalitet

(sort/slag), det vill säga hon ser ”kronor” inte enbart som en måttenhet utan också

som en kvalitativ bestämning – ”nämligen egendom som kan fullgöra pengars

funktion inte bara som värdemätare utan också som bytesmedel”. 54  Hon sluter sig

till att det är ”besittningens inverkan på möjligheterna att utöva penningmakt, det

vill säga den ”ekonomiska makt” som innehavet av ”pengar” ger, som ligger bakom

kravet på besittning, då betalningsmedlet pengar utgörs av sedlar och mynt”. 55

Arnesdotter sammanfattar sina slutsatser i att ”skyldigheten att infria en fordran om

A kronor är en skyldighet att tillföra borgenären de ekonomiska möjligheter som

innehavet av allmänt accepterade bytesmedel till ett värde av A kronor innesluter,

det vill säga borgenären skall försättas i en viss bestämd maktposition”. Arnesdotter

anger att ”prototypen för denna maktposition utgörs av den position som följer med

innehavet av sedlar och mynt och i den mån innehavet av något annat ger upphov

till en maktposition med samma karaktäristiska, som de som kännetecknar denna

                                                
52 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 36
53 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 36
54 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 26, 37
55 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 38
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prototyp, är detta andra också betalningsmedel”. Hon konstaterar att vad som är

betalningsmedel förändras över tid och rum.56

Enligt Arnesdotter måste man, ”för att kunna avgöra vad som krävs för att innehav

av andra betalningsmedel än sedlar och mynt skall vara likvärdigt med innehav av

just sedlar och mynt, börja med att analysera vad som utmärker det innehav av

sedlar och mynt, som rättsordningen kräver för att borgenären skall anses ha fått sin

fordran infriad. Därefter måste man fastställa vilka av dessa kännetecken som är

relevanta. I vad mån är kännetecknet nödvändigt för att borgenären skall ha fått en

minst lika skyddad position avseende sin rätt till betalningsmedlet som till sin rätt

till det han avstått ifrån i utbyte mot betalningsmedlet”. 57

Svaret på Arnesdotters fråga, ”Vilka är betalningsmedlen?”, blir med tillämpning av

de slutsatser hon dragit: ”giltiga sedlar och mynt samt andra allmänt accepterade

bytesmedel”. Hon anger ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden som

bestämmande för vad som vid en viss tidpunkt utgör allmänt accepterade

bytesmedel och menar att vad dessa utgörs av ej kan fastställas teoretiskt, utan att

man istället får utgå från vad som rent faktiskt har tilldelats denna egenskap i det

samhälle och under den tid frågan avser. Genom att tillämpa den metoden med

avseende på nutida förhållanden i länder med ett väl fungerande banksystem,

kommer Arnesdotter fram till att ”sådana fordringar mot penninginstitut som är

förfallna till betalning vid anfordran och som inte måste infrias i sin helhet vid ett

och samma tillfälle samt inte är knutna till något fordringsbevis” utgör allmänt

accepterade bytesmedel. 58

Enligt gällande rätt har, i fall där valet av betalningsmedel inte är uttryckligen

reglerat i avtal eller lag, gäldenären rätt att välja att betala med sedlar och mynt eller

genom att förskaffa borgenären en fordran mot ett penninginstitut via kreditering av

ett borgenären tillhörigt konto hos institutet.59 Valrätten grundas enligt Arnesdotter

på att sådana fordringar utgör allmänt accepterade bytesmedel och inte på, de annars

                                                
56 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 39
57 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 39
58 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 40
59 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 57
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vanliga motiveringarna inom den juridiska litteraturen, att borgenären genom att

hålla ett konto tillgängligt för betalning samtycker till sådan betalning eller att sådan

betalning utgör handelsbruk.60 Arnesdotter framhåller att samtliga dessa

förklaringsmodeller i och för sig ger faktiska förhållanden rättslig relevans, men att

skillnaden ligger i att hennes modell lägger tyngdpunkten på prestationsobjektet,

inte på prestationssättet.61

3.4 Infrielse

Arnesdotter utgår, för att fastställa infrielsepunktens läge, åter igen från vad som

gäller vid en betalningstransaktion som består i överlämnande av sedlar och mynt

till borgenären och konstaterar att det står klart att infrielsepunkten nås i och med att

borgenären fått sedlarna och mynten i sin besittning med ovillkorlig äganderätt. Hon

tar fasta på vad som karaktäriserar den rättsliga maktposition som följer med

besittning och ovillkorlig äganderätt till sedlar och mynt, för att göra en generell

beskrivning av den position som en borgenär skall ha erhållit för att infrielsepunkten

skall ha uppnåtts. ”En fordran, som enbart bestämts såsom ”A kronor”, har infriats

i och med att borgenären fått ovillkorlig och sakrättsligt skyddad äganderätt till,

och faktisk möjlighet att disponera över, egendom som utgör ett allmänt accepterat

bytesmedel.”62

3.5 Befrielse och dröjsmål

Arnesdotter beskriver valet av befrielse- och dröjsmålspunkt som en fråga om

riskfördelning. Hur infrielse-, befrielse- och dröjsmålspunkterna förhåller sig till

varandra bestämmer hur de risker, som är förbundna med betalningstransaktionen,

fördelas mellan gäldenär och borgenär.63 Arnesdotter påpekar att de risker som skall

fördelas inte innefattar sådana risker som uppkommer genom händelser som vållats

                                                
60 Se t ex Ds 1993:56, s 76, SOU 1998:122, s 29 f.
61 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 58
62 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 60
63 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 63
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av gäldenären eller borgenären. Den som vållat en risk bär också ansvaret för den. 64

Normalfallet är, med hänsyn till Arnesdotters definition av de tre punkterna och

svensk rätts grundläggande ståndpunkt att avtal skall hållas, att de tre punkterna

sammanfaller i en enda punkt. Eftersom Arnesdotter bestämt infrielsepunktens läge

till ”det moment i betalningstransaktionen som medför att borgenären får ovillkorlig

och sakrättsligt skyddad äganderätt till, och faktisk möjlighet att disponera över,

egendom som utgör ett allmänt accepterat bytesmedel”, blir konsekvensen av att de

tre punkterna sammanfaller, att gäldenären alltid får bära risken för att

betalningstransaktionen för sent eller aldrig når detta moment, undantaget de fall där

borgenären är vållande.65

3.6 Återkallelse

Återkallelse av betalning kan, när det rör sig om betalning genom överlämnande av

sedlar och mynt till borgenären, innebära såväl återkallelse av betalningsmedlet,

betalningstransaktionen som betalningsrättshandlingen. 66 Arnesdotter framhåller att

det vid betalningsförmedling ”ofta inte finns några under överföring varande

betalningsmedel att återkalla”, utan att det som betalaren kan återkalla är ”det som

startade betalningstransaktionens genomförande, det vill säga det uppdrag som

givits betalarens penninginstitut”. Återkallelse av betalning vid

betalningsförmedling innebär således återkallelse av betalningstransaktionen och

betalningsrättshandlingen. Hur länge betalningen kan återkallas beror av hur länge

betalningsuppdraget kan återkallas. Arnesdotter identifierar tre omständigheter som

i sin tur avgör hur länge betalningsuppdraget kan återkallas: 1) hur länge betalarens

institut är skyldigt att hejda betalningstransaktionen, 2) hur länge institutet är

skyldigt att försöka hejda betalningstransaktionen samt 3) hur länge institutet har

faktisk möjlighet att hejda betalningstransaktionen. 67

Vidare konstaterar Arnesdotter att den punkt som innebär att

betalningstransaktionens slutförande aldrig kan hejdas, det vill säga den punkt där

                                                
64 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 68
65 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 69
66 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 87
67 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 88 f
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betalningsmottagaren fått en sakrättsligt skyddad och ovillkorlig äganderätt till

betalningsmedlen, ej behöver sammanfalla med infrielsepunkten. Vid betalning

genom kreditering av konto uppnås återkallelserättens upphörandepunkt när

betalningsmottagaren får en ovillkorlig fordran mot det kontohållande institutet,

vilket institut enligt Arnesdotter ”mycket väl kan ha blivit ovillkorligt bundet mot

betalningsmottagaren utan att ännu ha ställt beloppet till dennes disposition”,

infrielsepunkten har alltså inte uppnåtts.68 Arnesdotter anser att återkallelserätten

kan upphöra tidigare än vid den punkt där återkallelse ej längre är möjlig, detta med

hänsyn till den olägenhet som kan drabba andra uppdragsgivare om ett

penninginstitut vore tvunget att utnyttja alla tekniska möjligheter för att verkställa

en återkallelse.69

Återkallelse av betalning hos betalningsmottagaren är, enligt Arnesdotters

uppfattning, inte möjlig. Betalning är en uppfyllelserättshandling och Arnesdotter

sätter den berättigades rätt till korrekt prestation före den förpliktades frihet att välja

mellan pliktuppfyllelse eller pliktförsummelseansvar.70

3.7 Betalning via konton

Kontokortsystem är, som namnet antyder, ett kontobaserat betalningssystem. Vad

innebär då betalning via konton? Arnesdotter fastslår att betalning via konton, så

kallad bokbetalning, inte är en fråga om transport i bemärkelsen förflyttning av

sedlar och mynt71 och att ett konto därför inte heller utgör något slags

förvaringsutrymme.72 Det borgenären erhåller vid en betalning via konton är en

fordran mot ett penninginstitut och inte något materiellt som kan förvaras.73

Arnesdotter talar om materiella respektive immateriella ”pengar”, det vill säga

sedlar och mynt respektive fordringar mot penninginstitut. Hon påpekar att denna

                                                
68 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 89 f
69 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 91
70 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 92
71 Arnesdotter ställer sig dock öppen till transport i betydelsen överföring av viss rättighet eller av
information. Se Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 103.
72 Jmf SOU 1995:69, s 174, där det typiska för en betaltjänst anges vara ”att den går ut på att flytta
pengar, d v s genomföra en betalning” och att ”betaltjänsten syftar till att utgöra en slags
transporttjänst” och där ett konto beskrivs som ett ”placeringsutrymme”.
73 Se även, Lehrberg, ”Moderna betalningsformer”, s 27, för en liknande syn.
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skillnad sällan åskådliggörs i språkbruket, inte ens i det juridiska, tvärtom likställs

ofta bokbetalning med betalning med sedlar och mynt, genom uttryck som

exempelvis ”sätta in pengar på kontot”. 74

Liksom betalning är konto ett uttryck med flera betydelser. Arnesdotter skiljer på

konto i betydelsen ”hela det rättsförhållande som uppkommer då avtal om konto

träffas”, vilken hon benämner kontoavtal, ”enbart den pekuniära delen av

rättsförhållandet”, det vill säga rättsförhållandet vad gäller kontoinnehavarens

tillgodohavande hos banken i anledning av kontoavtalet, vilken hon benämner

kontoförhållandet samt ”den plats i bankens bokföring där alla förändringar hos den

pekuniära delen av rättsförhållandet löpande noteras”, vilken hon benämner

bokföringskontot .75

Lehrberg gör inte denna uppdelning av kontobegreppet på olika betydelser och

vänder sig mot betaltjänstutredningens beskrivning av begreppet som utgående

”från den betydelse som följer av bokföringslagen” och avseende ”en avräkning

som fortlöpande avspeglar de ekonomiska förhållandena mellan kontohavaren och

kontohållaren”. 76 Han anser att ett bankkonto i grunden är något helt annat,

nämligen ett avtalsförhållande och att redovisningen för kontot endast visar ”ett

saldo som hänför sig till det specifika avräkningsförhållande som det aktuella kontot

representerar”. 77 Jag använder mig av Arnesdotters distinktioner eftersom jag anser

att de erbjuder en klar begreppsapparat.

Den juridiska karaktären av ett tillgodohavande hos ett penninginstitut beskrivs i

doktrinen som deposition såväl som försträckning (utlåning av pengar) och även

som surrogation. Arnesdotter anser att beskrivningen av kontoförhållandet som

deposition förstärker den felaktiga bilden av ett konto som något rumsligt, som en

förvaringsplats för pengar och inte som det det egentligen är, nämligen ett

bokföringskonto avseende penningskuld. Hon förklarar att när någon överlämnar

sedlar och mynt till ett penninginstitut med order om att beloppet skall gottskrivas

                                                
74 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 102 f
75 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 105 f
76 SOU 1995:69, s 307
77 Lehrberg, ”Moderna betalningsformer”, s 25, not 6
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en viss persons konto, så blir sedlarna och mynten bankens egendom och bokförs

som bankens egna kassamedel. Banken blir i gengäld skyldig kontoinnehavaren

motsvarande belopp och denna skuld bokförs på det särskilda konto som utvisar

bankens skuld till just denna kontoinnehavare. Arnesdotter uppfattar således

kontoförhållandet som ett fordrings-/skuldförhållande.78

Arnesdotter anser att kontoförhållandet utgörs av just ett fordrings-/skuldförhållande

och inte av flera självständiga fordrings-/skuldförhållanden. Det föreligger endast en

fordran/skuld vars storlek motsvarar kontots saldo vid varje tidpunkt.79 Hon

motiverar sitt ställningstagande med att en fordrans identitet inte förändras i och

med ett gäldenärs- eller borgenärsbyte och inte heller genom att fordringen minskar

i storlek. En vid fordringens uppkomst förutsatt skuldökning leder inte heller till

någon förändring. Enligt Arnesdotter gäller även, i normalfallet, samma regler för

kontobehållningen i dess helhet, till exempel vad avser ränteberäkningen, och finns

det olikheter anger Arnesdotter dessa vara relaterade till beloppsgränser och inte till

några specificerade fordringar.80

Arnesdotter framhåller att en notering på ett bokföringskonto är en bokföringsåtgärd

som endast avbildar/speglar redan inträffade förändringar i kontoförhållandet. Det

är inte krediteringen/debiteringen i sig som skapar förändringen. Hon påpekar dock

att bokföringsåtgärder kan ha rättslig relevans, till exempel för att fastställa

infrielsepunkten. 81 Hon fortsätter med att konstatera, att tidpunkten för

bokföringsåtgärderna hos kontohållaren (penninginstitut) för betalningsmottagarens

konto har tillmätts stor betydelse för när betalning anses ha skett i den svenska

rättspraxis som finns angående betalning via konton. 82

                                                
78 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 109 f
79 Hult anser att det rör sig om flera fordringar som det är juridiskt möjligt att särskilja, men att det
saknas anledning att göra ett sådant särskiljande. Hult, ”Om kommissionärsavtalet”, s 220-223
80 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 111 f
81 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 113
82 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 114
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4 Kontokort

4.1 Inledning

Kontokortsbetalningssystemet har på en relativt kort tid blivit ett mycket populärt

betalningsinstrument. Korttekniken fick sitt genombrott först i början på 1960-

talet.83 Internationella nätverk, som Visa, MasterCard, Diners Club och American

Express, till vilka de flesta kontokort är anslutna gör det möjligt att använda korten

över nästan hela världen. 84 Jag ger här en beskrivning av kontokort och deras

användning, dels allmänt och dels specifikt vad gäller Internet.

4.2 Allmänt om kontokort

Ett kontokort är ett betalningsinstrument, det vill säga ett hjälpmedel som

gäldenären/betalaren, begagnar sig av för att kunna tillföra borgenären/

betalningsmottagaren, betalningsmedlen. 85 Kontokortet är i första hand ett bevis på

att kortinnehavaren, den på kortet namngivna personen, är kontohavare eller har

dispositionsrätt till ett konto hos ett penninginstitut/kortutgivaren, vars namn också i

regel framgår av kortet.86 Själva kortet fungerar som legitimationsmedel vid

disposition av kontot. I Sverige krävs dock ytterligare identifikationssmedel, såsom

ID-kort eller PIN87-kod, i de flesta fall när kontokort används för

betalningsändamål. 88

Det finns i Sverige idag över 14 miljoner kontokort, i en rad av olika korttyper.89

Utifrån de betalningsvillkor som är knutna till kontokort kan en huvuduppdelning

av korttyperna göras i debetkort/bankkort, betalkort och kreditkort. Debetkort är den

gemensamma beteckningen för kort där kortinnehavarens tillgodohavande på ett

                                                
83 Krutrök, ”Generell information om kontokort i Sverige”, s 7
84 Krutrök, ”Generell information om kontokort i Sverige”, s 3
85 Se ovan avsnitt 3.2.
86 SOU 1995:69, s 104
87 Personal Identification Number
88 Winberg, ”Elektroniska betalningssystem på Internet”, s 28
89 Krutrök, ”Generell information om kontokort i Sverige”, s 1
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konto debiteras. Är kontohållaren en bank kallas debetkortet bankkort. Betalkort90

benämns sådana kort där kortinnehavaren beviljas anstånd, upp till 45 dagar, med

betalning. Kontohållaren fakturerar kortinnehavaren för betalning i sin helhet av det

belopp som påförts kontot under en viss period och ränta debiteras i allmänhet inte.

Kreditkort benämns slutligen kort som medger att kortinnehavaren skuldsätter sig

upp till en viss förutbestämd kreditgräns. Betalning av skulden kan ske i periodiska

avbetalningar och ränta debiteras som regel. Det är vanligt att flera funktioner

kombineras i ett kort, ibland knutet till ett och samma konto. Exempel på detta är

kombinerade debet-/kreditkort och betal-/kreditkort.91

Ett kontokort kan ha generell giltighet och i princip gälla i alla butiker som

accepterar kort. Sådana system benämns öppna kontokortssystem (till exempel

bankkorten). Ett kontokort kan även vara selektivt och bara gälla i en butik eller viss

grupp av butiker. Sådana system benämns slutna kontokortssystem (till exempel

bensinkorten).92 Jag behandlar främst de öppna kontokortssystemen. 93

Kontokortssystem bygger i sin enklaste form på avtalsförhållanden mellan tre

parter: kortutgivare, kortinnehavare och säljföretag (betalningsmottagare). I

kortsystem där flera kortutgivare ingår finns även inlösare som en fjärde part.

Kortutgivaren är ofta en bank. Kortutgivaren bestämmer villkoren för kortets och

tillhörande kontos utnyttjande. Kortutgivaren har avtal med kortinnehavare,

säljföretag och inlösare. Kortinnehavaren är vanligtvis en fysisk person, men kan

även vara en juridisk person, som ingått avtal med en kortutgivare om att använda

ett visst kontokort för betalningsändamål. Säljföretaget är en näringsidkare som

slutit avtal med en kortutgivare eller inlösare om att acceptera kontokort vid

betalning. Inlösaren har avtal med kortutgivare och säljföretag. En inlösare kan

representera flera olika kortsystem och ansluter säljföretaget till ett eller flera av

dessa. Inlösaren betalar säljföretaget för genomförda kortköp och får i sin tur betalt

                                                
90 Termen används ibland för att ange att ett kort kan användas vid genomförandet av betalningar i
motsats till uttagskort som enbart kan användas för uttag av kontanter i uttagsautomater. Se t ex
Lehrberg, ”Moderna betalningsformer”, s 32.
91 SOU 1995:69, s 104 f
92 Björkholm, Johnsson, ”Betalning med kontokort”, s 14
93 Se ovan avsnitt 1.5.
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av kortutgivaren, som i sin tur belastar kortinnehavarens konto.94 I stort sett alla

banker och kortutgivare är inlösare.95

Betalning med hjälp av kontokort utgör en form av bokbetalning, det vill säga en

betalning via konton. 96 Bokbetalningar kan delas in i två grupper utgående från vem

av betalaren eller betalningsmottagaren som hos kontohållaren initierar

betalningstransaktionen. En kredittransferering initieras av betalaren och innebär att

denne vill kreditera betalningsmottagarens konto, medan en debettransferering

initieras av betalningsmottagaren och innebär att denne vill debitera betalarens

konto.97

Betalning med användande av betalningsanvisning tillhör gruppen

debettransfereringar och en kontokortsbetalning kan beskrivas utgående från en

betalningsanvisningskonstruktion. ”En anvisning innebär en anmaning av en person,

anvisaren, till en annan, utbetalaren, att betala en tredje, mottagaren, samt subsidiärt,

där utbetalaren inte betalar, en betalningsutfästelse av anvisaren”. 98 Genom en

betalningsanvisning kan en gäldenär utnyttja sin fordran mot en tredje person för att

betala sin skuld till borgenären. 99 När ett kontokort används vid betalning anvisas

betalningsmottagaren (säljföretaget) av betalaren (kortinnehavaren) att söka

betalning hos utbetalaren (kortutgivaren/inlösaren). Kortinnehavaren presenterar

                                                
94 SOU 1995:69, s 106-108
95 Krutrök, ”Generell information om kontokort i Sverige”, s 4
96 Se ovan avsnitt 3.7
97 Ds 1993:56, s 26
98 Tiberg, Lennhammer, ”Skuldebrev, växel och check”, s 104
99 Ds 1993:56, s 32
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ta emot kort vid betalning.
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kontokortet  för säljföretaget, vilket utgör ett bevis på att kortinnehavaren har en

fordran mot kortutgivaren. Genom att godkänna och skriva under den, med hjälp av

kontokortet, framställda notan, ställer kortinnehavaren ut en betalningsanvisning

som säljföretaget kan förete för kortutgivaren/inlösaren och på så sätt få betalt.

Tiberg påpekar dock att beskrivningen av kontokortsbetalning utifrån modellen

betalningsanvisning måste kompletteras med avtalsförhållandet mellan säljföretaget

och kortutgivaren/inlösaren. Kortutgivaren/inlösaren har i avtalet förbundit sig

gentemot säljföretaget att betala säljföretaget mot uppvisande av kontokortsnotor

som uppfyller avtalets krav och genom detta på förhand accepterat alla sådana

kontokortsnotor och ådragit sig primäransvar för deras inlösen. Kortinnehavaren har

dock i allmänhet, i likhet med anvisningssituationen, ett regressansvar vad gäller

betalning om kortutgivaren av någon orsak skulle vägra inlösen. 100

Figur 4.2: Anvisning och kontokort.

De formella regler som skall uppfyllas för att betalningsanvisningen, det vill säga

kontokortsnotan, skall vara giltig, kan sägas bestå i fyra typer av kontroller:

äkthetskontroll, giltighetskontroll, spärrkontroll samt behörighetskontroll.

Äkthetskontrollen består i dels en kontroll av kortets utseende101, dels en kontroll av

innehållet på kortets magnetremsa. Såväl utseende som magnetremsans innehåll kan

dock kopieras och manipuleras. Giltighetskontrollen innebär att kortets senaste

giltighetsdatum, vilket dels finns präglat på kortet, dels kan avläsas från kortets

magnetremsa, kontrolleras. Anmäler en kortinnehavare förlust av ett kort spärrar

                                                
100 Tiberg, Lennhammer, ”Skuldebrev, växel och check”, s 142
101 I ett manuellt system är detta den enda kontrollen.
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kortutgivaren kortet genom att införa en spärrkod i kortregistret och tar som regel

över risken från kortinnehavaren för obehöriga transaktioner från det att anmälan

skett. Säljföretag är skyldiga att utföra spärrkontroll och får inte ta emot ett spärrat

kort i betalningssyfte. Behörighetskontroll innebär att säljföretag är skyldiga att

kontrollera att den som presenterar kortet är den rättmätige innehavaren av kortet.

Internationell praxis är att jämföra namnteckningen på kontokortsnotan med

namnteckningen på kontokortet, men i Sverige gäller sedan 1985 ett

branschåtagande som innebär att kontroll av godkänd legitimationshandling skall

ske förutom i vissa undantagsfall. Undantagen gäller till exempel inköp upp till 200

kronor, inköp av köpare som är väl känd hos säljföretaget och vid användning av

PIN-kod.102

Över ett visst transaktionsbelopp, så kallad ”floor limit”103, fordrar inlösaren/

kortutgivaren även att säljföretaget skall begära auktorisation, det vill säga ett

godkännande från inlösaren/kortutgivaren av att betalning med angivet belopp får

göras med aktuellt kort. Auktorisationen avser den finansiella risken och innebär att

säljföretaget är garanterat betalning från inlösaren/kortutgivaren under förutsättning

att övriga formella regler uppfyllts.104

Auktorisation sker numera oftast med hjälp av betalningsterminal105 samtidigt med

övriga kontroller. Finns det täckning på kontot för det belopp för vilket

auktorisation har begärts, får säljföretaget ett för transaktionen unikt

auktorisationsnummer som en bekräftelse på auktorisationen. Auktorisationsnumret

utgör även en möjlighet för inlösaren/kortutgivaren att kontrollera att auktorisation

har lämnats. I och med auktorisationen sker en preliminärbokning av aktuellt belopp

på kortinnehavarens konto under en viss tid. Debitering av kontot sker däremot först

när säljföretaget redovisar debiteringsunderlaget för inlösaren/kortutgivaren. 106

Säljföretaget är garanterat betalning från inlösaren/kortutgivaren förutsatt att

                                                
102 SOU 1995:69, s 116-118
103 Vilket belopp som utgör ”floor limit” varierar för olika inlösare, kortutgivare och säljföretag och
är även  beroende av transaktionstyp.
104 SOU 1995:69, s 120 f
105 Auktorisation kan även ske via telefon.
105 Auktorisation och redovisning kan ske samtidigt och då debiteras även kontoinnehavarens konto
(bokföringskontot) direkt, utan någon preliminärbokning.
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redovisning sker inom preliminärbokningens giltighetstid. Sker redovisning efter

denna tid och kortinnehavaren förbrukat tillgodohavandet på kontot, kan

inlösaren/kortutgivaren vägra betalning. Säljföretagets fordran mot kortinnehavaren

kvarstår dock, men säljföretaget får söka betalning av kortinnehavaren på egen

hand.107

Hur en betalning med hjälp av kontokort går till beror, förutom på korttyp och

köpesumma, till stor del på vilken utrustning säljföretaget använder för att

genomföra kontroller och översända debiteringsunderlag, det vill säga information

om köpet, till inlösare/kortutgivare. För denna uppsats saknar debiteringsunderlag i

form av manuellt gjorda kontokortsavdrag betydelse, eftersom det fysiska

kontokortet aldrig presenteras för säljföretaget vid en kontokortsbetalning via

Internet, varför säljföretaget omöjligt kan göra ett avdrag av kontokortet. Jag

kommer därför enbart behandla de idag dominerande elektroniska

debiteringsunderlagen. Elektroniska debiteringsunderlag skapas genom att

kontokortet dras genom en betalningsterminal som läser av informationen på kortets

magnetremsa. I ett så kallat tvåtransaktionssystem sker endast spärr- och

täckningskontroll i samband med själva köpet, medan debiteringsunderlag lagras i

säljföretagets terminal för att vid tillfälle överföras till inlösare/kortutgivare. I ett så

kallat entransaktionssystem överförs däremot debiteringsunderlaget direkt i

samband med köpet, samtidigt som spärr- och täckningskontroll utförs och

debitering av kortinnehavarens konto och kreditering av säljföretagets konto sker

omgående.108

En betalning med hjälp av kontokort i ett tvåtransaktionssystem kan gå till på

följande sätt.109 Kortinnehavaren/kunden har ett kontokort utgivet av kortutgivaren

S-banken. Säljföretaget/butiken har konto i A-banken och inlösenavtal med A-

inlösaren.

1) Den butiksanställde får kontokortet av kunden och kontrollerar att kortet ser

                                                                                                                                        

107 SOU 1995:69, s 120 f
108 Ds 1993:56, s 57 f
109 Exemplet är baserat på SOU 1995:69, s 121 f.
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äkta ut och att namnteckningen på kortets baksida inte är manipulerad.

2) Den butiksanställde drar kortet genom betalningsterminalen som läser av kortets

magnetremsa, vilket innehåller information om kortnumret. Kortnumret

identifierar typ av kort, kortutgivare och tillhörande konto, och kortets

giltighetstid.

3) Den butiksanställde slår in aktuell köpesumma på terminalen eller också

överförs köpesumman automatiskt från kassaapparaten.

4) Terminalen bygger upp den information som skall överföras för auktorisation av

betalningen. Kortnumret, kortets giltighetstid, köpesumman, butikens

redovisningsnummer och terminalens nummer i A-inlösarens system.

Terminalen skriver samtidigt ut de första raderna på kontokortsnotan.

5) Terminalen ringer upp A-inlösarens dator via en vanlig telefonförbindelse och

överför informationen.

6) A-inlösarens dator kontrollerar att terminalen är äkta, att terminalens nummer

finns i A-inlösarens register och att all information kommit fram korrekt.

7) A-inlösarens dator etablerar därefter via en fast dataförbindelse kontakt med S-

bankens datasystem.

8) S-bankens datasystem kontrollerar att kortet är utgivet och inte spärrat samt att

det bakomliggande kontot inte är spärrat och har ett saldo som täcker

köpesumman.

9) S-bankens datasystem skickar, om allt är i sin ordning, ett auktorisationsnummer

via A-inlösaren ut till terminalen i butiken.

10) Terminalen skriver färdigt kontokortsnotan med auktorisationsnumret som

bekräftelse på att betalningen godkänts av S-banken.

11) Terminalen lagrar informationen om köpet, debiteringsunderlaget i terminalens

minne.

12) Den butiksanställde river av kontokortsnotan i två exemplar, kontrollerar

kortinnehavarens identitet mot ID-handling och antecknar legitimationsnummer

på notan samt lämnar notan till kunden för underskrift. Genom underskriften

godkänner kunden att köpesumman debiteras dennes konto och krediteras

butikens konto.

13) Kunden får notakopian medan den butiksanställde behåller originalnotan med

underskriften.
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Det som har skett är en kontroll, en auktorisation och en preliminärbokning på

kortinnehavarens konto. Sedan butiken stängt ringer terminalen upp A-inlösaren för

att översända alla dagens lagrade debiteringsunderlag med en slutuppgift om

totalbelopp och antal kortköp. A-inlösaren krediterar säljföretagets konto i A-

banken och får i sin tur betalt av kortutgivaren S-banken som debiterar

kortinnehavarens konto. I ett tvåtransaktionssystem kan säljföretaget normalt

disponera betalningen på sitt konto två dagar efter köpet.

Reklamerar kortinnehavaren en kontokortsbetalning återdebiteras säljföretaget om

det saknar godkännande av kortinnehavaren genom underskrift av kontokortsnota

eller ej kan visa att det genomfört ålagda kontroller.110

4.3 Kontokortsbaserade betalningssystem på Internet

4.3.1 Inledning

Kontokort är det enda brett accepterade betalningssystemet på Internet.111

Kontokortsbetalningssystemet är ett beprövat, etablerat och internationellt

betalningssystem som till stor del bygger på elektroniskt överförd information,

vilket gör det mycket väl lämpat för Internet utan att några större förändringar

krävs. På Internet finns flera betalningssystem som bygger på kontokort. Jag

kommer att behandla kontokortsbetalning över Internet genom översändande av

kortnummer och giltighetstid, krypterat eller okrypterat via www-formulär112 och

kontokortsbetalning över Internet med hjälp av SET113-protokollet. Översändande

av kortnummer med eller utan kryptering är absolut vanligast internationellt i

nuläget och SET förväntas bli standard för kontokortsbetalningar över Internet i

framtiden. Min beskrivning av systemen utgår från vad jag avser att utreda, varför

någon uttömmande teknisk redogörelse ej kommer att ges.

                                                
110 Björkholm, Jonsson, ”Betalning med kontokort”, s 56 f, 71
111 Smith, ”Internet Law and Regulation”, s 228
112 Kontokortsinformation kan även översändas via e-post.
113 Secure Electronic Transaction
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4.3.2 WWW-formulär

Ett www-formulär är helt enkelt en webbsida som utgörs av ett formulär där en

kund hos ett Internetsäljföretag fyller i vad denne vill köpa, leveransadress med

mera. När betalning sker med användande av kontokort fyller kunden i kortnummer

och giltighetstid för det kort denne vill använda och sänder det tillsammans med

övriga uppgifter om köpet till säljföretaget. Säljföretaget kan sedan begära

auktorisation och genomförande av kontokortsbetalningen med hjälp av dessa

uppgifter på samma sätt som vid en kontokortsbetalning utanför Internet. Inga

ytterligare parter än kortinnehavare, säljföretag, inlösare och kortutgivare

tillkommer.

Figur 4.3: Hur rutinerna för kommunikationen, vad gäller till exempel bekräftelser, mellan

kortinnehavare och säljföretag ser ut är upp till parterna.

Fördelen med detta system är enkelheten. De flesta webbläsare kan hantera www-

formulär. Inga speciella program krävs vilket innebär att en kortinnehavare i princip

kan använda sig av vilken dator som helst för att utföra denna typ av

kontokortsbetalning. Den stora nackdelen är dock den bristande säkerheten. Att

sända kontokortsinformation okrypterad, det vill säga i läsbar form, över ett öppet

nätverk som Internet innebär en stor risk för obehörig avlyssning. De flesta stora

webbläsare, som till exempel Netscape Navigator och Microsoft Internet Explorer,

ger numera möjlighet att sända information i krypterad, det vill säga i oläsbar, form,

vilket avsevärt minskar risken att någon obehörig kan ta del av informationen. 114

Kvarstår gör dock riskerna med den obefintliga identifieringen av inblandade parter.

Möjligheter till identifiering på Internet finns visserligen genom digitala certifikat

                                                
114 Möjligheten att någon ”knäcker” krypteringen finns naturligtvis, men risken att någon får tag på
kontokortsinformation utanför Internet torde vara större då detta ter sig avsevärt enklare.

Kortinnehavare Säljföretag
 WWW-formulär

Kontokortsnummer
Giltighetstid
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och signaturer115, men det är min erfarenhet att sådana system mycket sällan

används vid denna typ av kontokortsbetalning. Kortinnehavaren kan ej identifiera

vem denne sänder kontokortsinformation till och tar därmed en risk att

informationen missbrukas. Säljföretaget kan ej identifiera att det verkligen är

kortinnehavaren som sänder kontokortsinformation och tar därmed en risk att

kortinnehavaren reklamerar kontokortsbetalningen med återdebitering av

säljföretaget som följd. Kortutgivaren/Inlösaren riskerar att tvingas återkreditera

kortinnehavaren utan att kunna återdebitera säljföretaget.

I dagsläget tillåter inte svenska banker säljföretag att ta emot kontokortsbetalning

över Internet genom att kortinnehavare sänder kontokortsnummer och giltighetstid

krypterat eller okrypterat via www-formulär. De svenska bankerna motiverar

ställningstagandet med den bristande säkerheten. Kortbedrägerier kopplade till

Internethandel utgör 30-40% av det totala antalet kortreklamationer, vilket innebär

stora utredningskostnader för bankerna och negativ publicitet för de lönsamma

kontokorten. Ett svenskt säljföretag kan ändå ta emot den här typen av

kontokortsbetalning, men det kräver avtal med en utländsk bank. Generellt är det

däremot ovanligt att svenska banker begränsar kortinnehavares möjligheter att

utföra en kontokortsbetalning på detta sätt.116

4.3.3 SET – Secure Electronic Transaction

SET är en metod för säkra kontokortsbetalningar över öppna nätverk som

Internet.117 SET specificerar hur kommunikationen mellan kortinnehavare,

säljföretag och inlösare skall gå till. Stark kryptering, digitala signaturer och

certifikat säkerställer att information inte avlyssnas eller förändras och att

inblandade parter är de som de utger sig för att vara. För att SET skall kunna

användas vid en kontokortsbetalning måste såväl kortinnehavare som säljföretag

                                                
115 Digitala certifikat används för att styrka identiteten av en avsändare av ett digitalt meddelande och
digitala signaturer används för att signera digitala meddelanden.
115 SET Secure Electronic Transaction Specification, Book 1: Business Description, s i
116 Jag baserar uppgifterna i detta stycke på mina rundringningar till svenska banker och på deras
kontokortsavtal gentemot säljföretag och kortinnehavare.
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vara anslutna till systemet, detta eftersom SET kräver särskilda program, digitala

certifikat och signaturer samt krypterings- och dekrypteringsmöjligheter.

En kontokortsbetalning med SET kan delas in i tre faser: köpfas, auktorisationsfas

och betalningsfas. Köpfasen startar med att kortinnehavarens SET-program sänder

en initieringsbegäran till säljföretagets SET-program med information om vilken

typ av kontokort som kortinnehavaren vill använda. Säljföretagets SET-program

svarar med att skicka ett initieringssvar som innehåller ett transaktionsID, ett unikt

nummer som i fortsättningen medföljer alla meddelanden. Kortinnehavarens SET-

program sänder sedan en köpbegäran till säljföretagets SET-program. Köpbegäran

innehåller orderinformation, det vill säga uppgifter som rör kortinnehavarens

beställning, och betalningsinformation, det vill säga kontokortsuppgifter.

Säljföretagets SET-program behandlar orderinformationen men får aldrig del av

betalningsinformationen. 118

Auktorisationsfasen innebär att betalningsinformationen tillsammans med

säljföretagets uppgift om köpesumman slussas vidare av säljföretagets SET-

program i en auktorisationsbegäran till inlösarens betalnings-gateway. Inlösarens

betalnings-gateway sänder auktorisationsbegäran vidare till kortutgivaren via

samma nätverk som vid en kontokortsbetalning utanför Internet. Kortutgivaren

svarar inlösarens betalnings-gateway på auktorisationsbegäran. Inlösarens

betalnings-gateway sänder auktorisationssvaret över Internet till säljföretagets SET-

program som lagrar auktorisationssvaret och sänder ett köpsvar till

kortinnehavarens SET-program. 119

Precis som vid en kontokortsbetalning utanför Internet sker vanligtvis inte

auktorisation av betalningen och debitering av kortinnehavarens konto samtidigt.

Betalningsfasen inleds då säljföretagets SET-program sänder en betalningsbegäran

till inlösarens betalnings-gateway som svarar med ett betalningssvar som lagras av

säljföretagets SET-program. Kreditering av säljföretagets konto, debitering av

                                                                                                                                        

118 SET Secure Electronic Transaction Specification, Book 1: Business Description, s 56-62
119 SET Secure Electronic Transaction Specification, Book 1: Business Description, s 64-67
118 SET Secure Electronic Transaction Specification, Book 1: Business Description, s 69-72
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kortinnehavarens konto och kortutgivarens betalning till inlösaren sker på samma

sätt och via samma nätverk som vid en kontokortsbetalning utanför Internet.120

Figur 4.4: Överblick av SET-kommunikation.

Under alla faser sänds parternas certifikat och digitala signaturer med de krypterade

meddelandena. Parternas SET-program kontrollerar kontinuerligt giltigheten av

certifikat och signaturer och att information överförs korrekt och att parternas

                                                
118 SET Secure Electronic Transaction Specification, Book 1: Business Description, s 69-72

Köpfas

Initieringsbegäran

Aukorisationsbegäran

Köpsvar

Köpbegäran

Initieringssvar

Auktorisationssvar

Betalningsbegäran

Betalningssvar

  Betalningsfas

   Auktorisationsfas

Kortinnehavare Säljföretag

Betalnings-gateway



37

information överensstämmer med varandra. TransaktionsID länkar meddelanden

som hör till en viss kontokortsbetalning samman och gör dem möjliga att spåra.

Den stora fördelen med SET är den höga säkerheten, all information krypteras och

alla parter identifieras. En kontokortsbetalning med hjälp av SET över Internet är i

många delar säkrare än en kontokortsbetalning utanför Internet. Säljföretaget får till

exempel aldrig del av kontokortsinformationen. Nackdelen är systemets

komplexitet. SET kan bara användas av anslutna till systemet och kräver särskilda

program, vilket är en begränsning. En kortinnehavare kan till exempel bara utföra

en kontokortsbetalning med hjälp av SET från den dator där denne installerat sitt

SET-program. 121 SET kräver även ytterligare en part, en så kallad certifikatutfärdare

som är betrodd av övriga parter att utfärda certifikat.

= Kommunikation på Internet.  = Kommunikation utanför Internet.

Figur 4.5: SET-systemets parter.

SET utvecklas av de stora internationella kontokortsnätverken Visa och MasterCard

i samarbete med IT122-företag som Netscape, Microsoft, IBM och VeriSign. SET är

en helt öppen specifikation, vilket innebär att det är fritt att utveckla

                                                
121 Framtida webbaserade SET-program, motsvarande dagens webbaserade e-post-program, skulle
lösa detta problem.
122 informationsteknik
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betalningssystem och program som bygger på SET. 123 SET har fått omdömen som

krångligt och dyrt och SET har lidit av en hel del fördröjningar och barnsjukdomar,

till exempel inkompatibilitetsproblem. SET är det enda kontokortsbetalnings-

systemet på Internet som svenska banker accepterar i dagsläget.

                                                
123 SET Secure Electronic Transaction Specification, Book 1: Business Description, s i
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5 Rättshandlingen betalning

5.1 Inledning

I kapitel 4 har jag beskrivit de parts- och avtalsförhållanden som ligger bakom en

kontokortsbetalning samt själva betalningstransaktionen, det vill säga de rent

faktiska åtgärderna med vilka en kontokortsbetalning genomförs. När skall då

rättshandlingen betalning anses ha kommit till stånd vid en kontokortsbetalning över

Internet med hjälp av www-formulär eller SET? När skall infriande, befriande samt

rättidig betalning anses ha kommit till stånd? Hur skall riskerna förknippade med

betalningstransaktionens genomförande fördelas mellan betalaren/kortinnehavaren

och betalningsmottagaren/säljföretaget, det vill säga till vilka moment i respektive

betalningstransaktion skall infrielsepunkten, befrielsepunkten och dröjsmålspunkten

knytas?

Med Arnesdotters generella modell för vad betalning är som grund avser jag att,124

genom tillämpning av ett lämplighets- och rättviseresonemang, i det följande

fastställa när rättshandlingen betalning skall anses ha kommit till stånd vid en

betalning med hjälp av de kontokortsbaserade betalningssystemen www-formulär

och SET på Internet.

5.2 Infriande betalning

5.2.1 Inledning

En infriande betalning innebär att borgenären har erhållit den avtalade prestationen,

det vill säga borgenären har fått sin fordran infriad. Infrielsepunkten, det vill säga

det moment i transaktionen som medför att fordringen infrias, uppnås i och med att

borgenären fått ovillkorlig och sakrättsligt skyddad äganderätt till, och faktisk

möjlighet att disponera över, egendom som utgör ett allmänt accepterat

                                                
124 Arnesdotters modell beskrivs i kapitel 3.
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bytesmedel.125

Det allmänt accepterade bytesmedlet, det vill säga betalningsmedlet, utgörs vid

betalning via konton, som kontkortsbetalning är, av fordringar mot penninginstitut,

förfallna till betalning vid anfordran, vilka inte måste infrias i sin helhet vid ett och

samma tillfälle samt inte är knutna till något fordringsbevis.126 Vilket

transaktionsmoment utgör då infrielsepunkten? När uppnås ovillkorlig och

sakrättsligt skyddad äganderätt till, och faktisk möjlighet att disponera över en

sådan fordran mot ett penninginstitut?

Enligt Arnesdotter skall betalningsmottagaren ha såväl rättslig som faktisk

möjlighet att disponera över fordringen. Rättslig möjlighet att disponera över en

fordringsökning enligt ett kontoförhållande får kontoinnehavaren när kontohållaren

blir ovillkorligt bunden gentemot denne. Hon konstaterar att för att

kontoinnehavaren också rent faktiskt skall kunna disponera över fordringsökningen

krävs inte bara att kontohållaren är skyldig att ställa aktuellt belopp till

kontoinnehavarens disposition, utan även att denne verkligen har gjort det.127

Arnesdotter anser att kontohållaren normalt blir bunden mot kontoinnehavaren i och

med att bokföringskontot krediteras. Hon konstaterar vidare att kontoinnehavaren

vanligtvis också kan disponera fordringsökningen i och med denna

bokföringsåtgärd. Infrielsetidpunkten sammanfaller därmed med

bokföringstidpunkten. 128 I och med att betalningsmottagarens kontohållare blir

bunden mot betalningsmottagaren kan betalningen normalt inte heller återkallas och

betalningsmottagaren har även vunnit skydd mot betalarens borgenärer.129

Att borgenären, vid en betalning via konton, fått sin fordran infriad i och med

krediteringen av dennes bokföringskonto är den överlag vanligaste uppfattningen i

doktrinen. 130  Detta gäller oavsett om uppfattningen stöds av ett resonemang om

                                                
125 Se ovan avsnitt 3.2 och 3.4.
126 Se ovan avsnitt 3.3.
127 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 164 f
128 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 174
129 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 181-183
130 Se Lehrberg, ”Moderna betalningsformer”, s 77 f.
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avtalsgrundande rättsfakta, som hos Arnesdotter,131 eller av ett mer allmänt

resonemang om vad som är ändamålsenligt.

Även i den svenska rättspraxis som finns angående betalning via konton anses

bokföringen hos betalningsmottagarens kontohållare innebära att betalning har

skett.132 Motiveringarna till varför bokföringen är avgörande går dock isär.

Exempelvis fäste Högsta domstolen I NJA 1982 s 366 vikt vid att betalaren i och

med bokföringen förlorar möjligheten att återkalla betalningsuppdraget och därmed

rådigheten över beloppet, medan möjligheten att i efterhand kunna bedöma när

betalning skett och att föra bevisning därom hade störst betydelse för utgången i

NJA 1988 s 312.

I svensk rättspraxis har det givits uttryck för att den avgörande tidpunkten för när

bokföringen skall anses ske, skall vara när kontohållaren avslutar sina

bokföringsåtgärder för dagen. 133 Denna ståndpunkt har i doktrinen kritiserats som

föråldrad av såväl Arnesdotter134 som Lehrberg135. Jag instämmer helt i deras åsikt

att den avgörande tidpunkten borde vara när kontohållarens bokföringsåtgärd

registreras i kontohållarens dator så att betalningsmottagaren rent faktiskt kan

disponera över aktuellt belopp. Detta är rimligt på grund av att, som Lehrberg

påpekar, den tekniska utvecklingen (till exempel telefonbank och Internetbank, min

kommentar) gör det möjligt för en kontoinnehavare att omedelbart informera sig om

och därmed också utnyttja en kreditering.136

5.2.2 WWW-formulär

Jag kan inte se att något annat transaktionsmoment skulle utgöra infrielsepunkten

vid en kontokortsbetalning över Internet med hjälp av www-formulär, än vid en

betalning via konton som sker på annat sätt. Betalningsmottagaren får inte

ovillkorlig och sakrättsligt skyddad äganderätt till, och faktisk möjlighet att

                                                
131 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 173
132 Se NJA 1982 s 366, 1988 s 312, 1992 s 782, 1995 s 25 och 1998 s 23.
133 Se NJA 1988 s 312 och 1998 s 23.
134 Se Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 115, 117 f.
135 Se Lehrberg, ”Moderna betalningsformer”, s 85 f.
136 Lehrberg, ”Moderna betalningsformer”, s 96 f
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disponera över betalningen, det vill säga fordringsökningen mot dennes

kontohållare, vid något tidigare transaktionsmoment vid denna typ av betalning.

WWW-formulär är endast ett medel som betalaren använder för att förse

betalningsmottagaren med ett betalningsinstrument, i det här fallet

kontokortsinformation. Det faktum att det är betalningsmottagaren som initierar

betalningen gör inte heller att betalningsmottagaren får sin fordran infriad vid ett

tidigare transaktionsmoment. Först i och med krediteringen av

betalningsmottagarens konto hos dennes kontohållare får betalningsmottagaren

såväl rättslig som faktisk möjlighet att disponera över betalningen.

Slutsatsen blir att infriande betalning vid kontokortsbetalning med hjälp av www-

formulär normalt får anses ha kommit till stånd när betalningsmottagarens, det vill

säga säljföretagets, konto hos säljföretagets kontohållare krediteras. Förutsättningen

för att detta transaktionsmoment verkligen skall utgöra infrielsepunkten är dock att

betalaren, det vill säga kortinnehavaren inte reklamerar betalningen. Krediteringen

av säljföretagets konto är vid en kontokortsbetalning, genom säljföretagets avtal

med inlösaren/kortutgivaren, villkorad av att säljföretaget kan visa att det genomfört

ålagda kontroller och har kortinnehavarens godkännande av kontokortsbetalningen,

i form av dennes underskrift på aktuell kontokortsnota. Säljföretaget har vid en

kontokortsbetalning med hjälp av www-formulär endast tillgång till

kontokortsnummer och giltighetstid vilket innebär att säljföretaget återdebiteras

betalningen vid en betalningsreklamation, helt enkelt på grund av avtalsbrott.137

Definitiv infriande betalning har således inte kommit till stånd vid denna typ av

betalning förrän kortinnehavaren ej längre har möjlighet att reklamera en med

användande av dennes kontokort utförd betalning, alternativt säljföretaget ej längre

har skyldighet att kunna förete en giltig kontokortsnota vid risk att betalningen

annars återdebiteras. Före denna tidpunkt är inte säljföretagets äganderätt till

betalningen ovillkorlig.

                                                
137 Se ovan avsnitt 4.3.2.
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5.2.3 SET

Inte heller när en kontokortsbetalning över Internet genomförs med hjälp av SET får

betalningsmottagaren ovillkorlig och sakrättsligt skyddad äganderätt till, och faktisk

möjlighet att disponera över betalningen, det vill säga fordringsökningen mot

dennes kontohållare, vid något tidigare transaktionsmoment än krediteringen av

dennes konto. Vid användande av SET är dock säljföretaget, genom avtal med

inlösaren, garanterat betalning på samma sätt som vid en avtalsenligt genomförd

kontokortsbetalning utanför Internet.138 Detta får till följd att säljföretaget ej riskerar

att få betalningen återdebiterad vid en eventuell betalningsreklamation, åtminstone

ej på grund av att betalningen ej genomförts i enlighet med avtal.

Slutsatsen blir att infriande betalning, vid en kontokortsbetalning med hjälp av SET,

får anses ha kommit till stånd när säljföretagets konto hos dennes kontohållare

krediteras med betalningens belopp.

5.3 Befriande betalning

5.3.1 Inledning

En befriande betalning innebär att gäldenären uppnått, att borgenären i

fortsättningen helt saknar rätt mot gäldenären i anledning av fordringen.

Befrielsepunkten, det vill säga det moment i transaktionen som medför att

borgenären i fortsättningen helt saknar rätt mot gäldenären i anledning av

fordringen, sammanfaller normalt med infrielsepunkten. 139 Om befrielsepunkten

knyts till ett tidigare transaktionsmoment än infrielsepunkten, innebär det att

gäldenären blir befriad från sin skuld innan borgenären har fått sin fordran infriad,

det vill säga innan borgenären fått ovillkorlig och sakrättsligt skyddad äganderätt

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

accepterat

                                                
138 Se ovan avsnitt 4.2.
139 Se ovan avsnitt 3.2 och 3.5.
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bytesmedel. Borgenären får då bära risken för att betalningstransaktionen aldrig

fullbordas.140

Jag anser, liksom Arnesdotter, att det är rimligt att borgenären vid en betalning med

hjälp av betalningsinstrument får ta ett betydande ansvar för betalnings-

transaktionens genomförande. Detta motiveras av att borgenären i hög grad råder

över transaktionen i och med att denne fått betalningsinstrumentet i sin besittning. 141

Skäl att knyta befrielsepunkten till ett tidigare transaktionsmoment än

infrielsepunkten finns enligt Arnesdotter när det föreligger risk för att betalningens

belopp går förlorat för betalaren om betalningstransaktionen aldrig fullbordas.

Sådan förlust vid en kontokortsbetalning kan endast uppkomma om kortutgivaren

har rätt att behålla det belopp som kortinnehavaren godtagit att få sitt konto belastat

med, trots att kontokortsbetalningen inte slutförts eller kortutgivaren på grund av

obestånd inte förmår infria en återbetalningsskyldighet.142  Arnesdotter anger att

grunden för att borgenären bör bära denna typ av risk efter det att denne fått

betalningsinstrumentet i sin besittning är att borgenären kan minimera risken genom

att lösa in betalningsinstrumentet snarast möjligt. Jag instämmer fullständigt med

Arnesdotter att detta motiverar att borgenären görs ansvarig och att befrielsepunkten

bör knytas till det transaktionsmoment då betalningsinstrumentet kommit

borgenären tillhanda, om inte borgenären kan visa att denne saknade möjlighet att

lösa in betalningsinstrumentet i sådan tid att skada kunde ha undvikits.143

En kontokortsbetalning beskrivs ovan i avsnitt 4.2 utgående från en

anvisningskonstruktion och det anges att en kortinnehavare i allmänhet har ett

regressansvar vad gäller betalning, om inlösaren/kortutgivaren av någon orsak

skulle vägra inlösen. Regressansvaret är anvisarens ansvar för bristande betalning av

en accepterad anvisning,144 vilket vid en kontokortsbetalning utgörs av

kortinnehavarens ansvar för bristande betalning av en auktoriserad

kontkortsbetalning.

                                                
140 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 25
141 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 81, se ovan avsnitt 3.2.
142 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 82
143 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 83
142 Tiberg, Lennhammer, ”Skuldebrev, växel och check”, s 106
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Kortinnehavarens regressansvar aktualiseras till exempel om säljföretaget inte

redovisar debiteringsunderlaget inom giltighetstiden för preliminärbokningen av

kortinnehavarens konto efter auktorisationen, och inlösaren/kortutgivaren sedan

vägrar inlösen eftersom kortinnehavaren inte längre har täckning på kontot.145

Kortinnehavaren har då inte blivit befriad från sin skuld, betalningens belopp har

inte gått förlorat för kortinnehavaren och det finns ingen anledning att knyta

befrielsepunkten till något tidigare transaktionsmoment än infrielsepunkten. Om

däremot inlösaren/kortutgivaren vägrar inlösen på grund av att

inlösaren/kortutgivaren kommit på obestånd och kortinnehavarens

kontotillgodohavande därmed gått förlorat för kortinnehavaren, anser jag att

säljföretaget får bära förlusten av betalningens belopp, såvida säljföretaget inte kan

visa att förlusten inte kunnat undvikas genom att redovisningen av

debiteringsunderlaget skett tidigare.

Jag drar här en parallell till situationen vid betalning med check, en typisk

anvisning. Enligt 57 § checklagen (1932:130) kan en checkborgenär, om checken

förlorat sin giltighet, vända sig till utställaren och föra talan i ett skuldfordringsmål,

eftersom utställaren annars gör en obehörig vinst.146 En betalare som förlorat

betalningens belopp gör ingen obehörig vinst, varför regressansvar ej bör föreligga.

Att befrielsepunkten, vad gäller risken att betalningens belopp går förlorat, uppnås i

och med att betalningsinstrumentet kommit borgenären tillhanda och borgenären

enligt en subjektiv bedömning fått möjlighet att lösa in instrumentet,147 synes mig

vid kontokortsbetalning såväl mest effektivt som rättvist. Det är säljföretaget som

har möjligheten att påverka betalningstransaktionen efter att av kortinnehavaren ha

försetts med betalningsinstrumentet. Borde inte säljföretaget till och med kunna

anses vara, om inte direkt så åtminstone indirekt, vållande till att betalningens

belopp gått förlorat? Risker som vållats av endera parten skall överhuvudtaget inte

fördelas, utan den som vållar en risk bär också ansvaret för den. 148 Det är i vilket

                                                                                                                                        

145 Se ovan avsnitt 4.2.
146 Tiberg, Lennhammer, ”Skuldebrev, växel och check”, s 132
147 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 83
148 Se ovan avsnitt 3.5.
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fall inte rimligt att kortinnehavaren skall tvingas att, så att säga, betala två gånger på

grund av att säljföretaget underlåtit att begära inlösen när tillfälle gavs.

5.3.2 WWW-formulär

Betalningsinstrumentet vid en kontokortsbetalning med hjälp av www-formulär

utgörs av de uppgifter om kontokortsnummer och giltighetstid som kortinnehavaren

sänder till säljföretaget över Internet.149

Befriande betalning, med avseende på risken att betalningens belopp går förlorat för

kortinnehavaren om betalningstransaktionen aldrig fullbordas, bör därmed vid

denna typ av kontokortsbetalning anses ha kommit till stånd i och med att

kontokortsuppgifterna kommit säljföretaget till handa.150 Efter denna punkt är det

säljföretaget som kan påverka transaktionen.

Det faktum att säljföretaget återdebiteras betalningens belopp om kortinnehavaren

reklamerar betalningen saknar vad gäller befriande betalning, till skillnad från

infriande betalning, betydelse. Om kortinnehavaren ej är gäldenären, uppkommer

inte frågan om gäldenären betalat med befriande verkan, eftersom denne ju inte har

betalat överhuvudtaget. Kortinnehavaren som betalat ofrivilligt på grund av att

gäldenären utnyttjat dennes kortuppgifter är ju inte gäldenär. Om kortinnehavaren är

gäldenär, men reklamerar betalningen för att utnyttja systemet, så har denne ändå

inte betalat med befriande verkan i och med att säljföretaget får del av

kontokortsuppgifterna eftersom befrielsepunktens placering, vid det

transaktionsmoment som innebär att säljföretaget får del av kontokortsuppgifterna,

är villkorad till sådana fall där risk föreligger att betalningens belopp går förlorat.

Betalningens belopp går inte förlorat vid en reklamerad betalning med

återdebitering av säljföretaget som följd. Betalningen har erlagts av någon som

hävdar att denne inte är gäldenär och säljföretaget har fortfarande en fordran mot en

i och för sig svåridentifierad gäldenär.

                                                
149 Se ovan avsnitt 4.3.2.
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I de fall där betalningens belopp inte går förlorat för kortinnehavaren om

betalningstransaktionen aldrig fullbordas, sammanfaller befrielsepunkten med

infrielsepunkten enligt huvudregeln att gäldenären ej blir befriad från sin skuld

förrän borgenären fått sin fordran infriad.151 Till exempel om säljföretaget aldrig

begär någon auktorisation och därmed inte någon preliminärbokning sker och

kortinnehavaren använder betalningsmedlen, eller om säljföretaget ej begär inlösen

inom giltighetstiden för preliminärbokningen och kortinnehavaren använder

betalningsmedlen. Befriande betalning har då skett när säljföretagets konto hos

dennes kontohållare krediteras och befriande betalning är då villkorad på samma

sätt som infriande betalning av att kortinnehavaren ej reklamerar

kontokortsbetalningen. 152

5.3.3 SET

Betalningsinstrumentet vid en kontokortsbetalning med hjälp av SET utgörs av

betalningsinformationen, det vill säga kontokortsuppgifterna som kortinnehavaren

sänder till säljföretaget i sin köpbegäran. 153

Befriande betalning, med avseende på risken att betalningens belopp går förlorat för

kortinnehavaren om betalningstransaktionen aldrig fullbordas, bör vid denna typ av

kontokortsbetalning anses ha kommit till stånd i och med att kortinnehavarens

köpbegäran kommer säljföretaget till handa. Efter denna punkt är det säljföretaget

som kan påverka transaktionen. I de fall där betalningens belopp inte går förlorat för

kortinnehavaren om betalningstransaktionen aldrig fullbordas, till exempel om

säljföretaget vägras inlösen på grund av att kortinnehavaren spenderat

betalningsmedlen på kontot, sammanfaller befrielsepunkten med infrielsepunkten.

Befriande betalning har då skett i och med att säljföretagets konto hos dennes

kontohållare krediterats med betalningens belopp.154

                                                                                                                                        
150 Kortinnehavaren bör kräva en bekräftelse på att säljföretaget fått kontokortsuppgifterna till handa
för att i efterhand kunna fastställa befrielsepunkten. Se ovan avsnitt 4.3.2.
151 Se ovan avsnitt 3.5.
152 Se ovan avsnitt 5.2.2.
153 Se ovan avsnitt 4.3.3.
154 Se ovan avsnitt 5.2.3.
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5.4 Rättidig betalning

5.4.1 Inledning

En rättidig betalning innebär att gäldenären är fri från dröjsmålspåföljder.

Dröjsmålspunkten, det vill säga det moment i betalningstransaktionen som skall ha

genomförts i rätt tid, sammanfaller normalt med befrielsepunkten och

infrielsepunkten. 155 Genom att knyta dröjsmålspunkten till ett tidigare

transaktionsmoment, kan risken för att betalningstransaktionen blir försenad efter

detta moment överföras från gäldenären till borgenären. 156

Vid betalning med hjälp av ett betalningsinstrument är det som konstaterats

borgenären som i princip kan påverka betalningstransaktionens genomförande efter

det att denne fått betalningsinstrumentet i sin besittning. 157 Enligt Arnesdotter är det

”inte osannolikt att gällande rätts ståndpunkt är att ansvaret för dröjsmål övergår till

borgenären när betalningsinstrumentet kommit honom till handa och han, enligt en

objektiv bedömning, har möjlighet att lösa in instrumentet”. 158 Arnesdotter påpekar

också att dröjsmålspunkten rimligen inte kan knytas till ett senare

transaktionsmoment än befrielsepunkten, eftersom gäldenären annars skulle kunna

vara i dröjsmål med att betala samma skuld som denne är befriad från. 159

5.4.2 WWW-formulär

En kontokortsbetalning används mycket sällan för att reglera en skuld i efterhand,

och en kontokortsbetalning med hjälp av www-formulär är inget undantag, varför

frågan om rättidig betalning sällan uppkommer vid denna typ av betalning.

Vid en kontokortsbetalning med hjälp av www-formulär kan säljföretaget avvakta

med att leverera aktuell vara eller tjänst till dess att säljföretaget fått

                                                
155 Se ovan avsnitt 3.2 och 3.5.
156 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 24
157 Se ovan avsnitt 5.3.
158 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 81
159 Arnesdotter, ”Moderna betalningsmetoder”, s 25 f
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kontokortsbetalningen auktoriserad, eller till och med till dess att säljföretaget fått

kontokortsbetalningen inlöst, vilket garanterar att kortinnehavaren har täckning för

betalningens belopp.160 Att säljföretaget levererar måste enligt min mening därför

innebära att det godkänner kortinnehavarens medverkan till betalning.

Efter det att kortinnehavaren har försett säljföretaget med betalningsinstrumentet, i

det här fallet kontokortsinformationen på www-formuläret, kan inte kortinnehavaren

påverka transaktionen utan det är upp till säljföretaget att lösa in betalningen vid

den tidpunkt det självt finner lämpligt. Eftersom det är säljföretaget som styr när

detta får betalt, är det ej rimligt att kortinnehavaren skall kunna komma i dröjsmål.

Vad skall då gälla i fallet att kortinnehavaren ej har betalningens belopp tillgängligt

på kontot när säljföretaget begär inlösen? Genom att säljföretaget begär

auktorisation av betalningen preliminärbokas betalningens belopp under viss tid

vilket garanterar att nämnda belopp finns till förfogande under denna tid.161 Jag

anser att det är upp till säljföretaget att verkligen begära auktorisation och att sedan

även begära inlösen under tiden som preliminärbokningen varar. Det är inte rimligt

att kortinnehavaren skall kunna komma i dröjsmål på grund av att säljföretaget inte

utnyttjar kontokortsystemets möjligheter. Båda parter har i lika hög grad valt

kontokortssystemet som betalningssätt. Därför bör kortinnehavaren inte heller

komma i dröjsmål vid tekniska fel, som till exempel skulle kunna orsaka att

preliminärbokningen av betalningsbeloppet uteblir trots att säljföretaget begärt

auktorisation. Att kortinnehavaren inte skall komma i dröjsmål på grund av att det

saknas betalningsmedel på dennes konto då säljföretaget begär inlösen, innebär

dock inte att kortinnehavaren därmed är befriad från sin betalningsskyldighet, detta

eftersom (om) betalningens belopp ej gått förlorat för denne.162

Slutsatsen blir att rättidig betalning, vid en kontokortsbetalning med hjälp av www-

formulär, får anses ha kommit till stånd i och med att säljföretaget fått

                                                
160 Dock med reservation för att kortinnehavaren reklamerar betalningen. Se ovan avsnitt 4.3.2.
161 Se ovan avsnitt 4.2.
162 Se ovan avsnitt 5.3.2.
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betalningsinstrumentet, det vill säga kontokortsuppgifterna på www-formuläret,163

till handa.

5.4.3 SET

Inte heller en kontokortsbetalning med hjälp av SET används normalt för att reglera

en skuld i efterhand och liksom vid en kontokortsbetalning med hjälp av www-

formulär kan säljföretaget avvakta med leverans till dess att kontokortsbetalningen

blivit auktoriserad eller till och med inlöst. I och med att säljföretaget levererar

måste det därför anses godkänna kortinnehavarens medverkan till betalning.

Vid en kontokortsbetalning med hjälp av SET sker det mesta automatiskt.164 Detta

aktualiserar frågan om tekniska fel, vilka till exempel skulle kunna leda till att

kortinnehavaren kan använda betalningsmedlen på aktuellt konto trots att

säljföretaget fått kontokortsbetalningen auktoriserad, i större utsträckning än frågan

om säljföretagets underlåtenhet att överhuvudtaget begära auktorisation eller att

inom tiden för preliminärbokningen av betalningens belopp på kortinnehavarens

konto begära inlösen av detsamma. Eftersom parterna i lika hög grad valt att

använda sig av kontokortssystemet och av SET anser jag inte att kortinnehavaren

skall bära ett större ansvar för tekniska fel och kunna komma i dröjsmål på grund av

att det saknas betalningsmedel på dennes konto då inlösen av betalningen skall ske.

Att kortinnehavaren inte kommer i dröjsmål i detta fall innebär dock inte, liksom

vid användning av www-formulär, att denne blir befriad från sin skuld, detta

eftersom (om) betalningens belopp inte gått förlorat för denne.165

Slutsatsen blir att rättidig betalning, vid en kontokortsbetalning med hjälp av SET,

får anses ha kommit till stånd när säljföretaget fått betalningsinstrumentet, vilket

utgörs av betalningsinformationen, det vill säga kontokortsuppgifterna, i

kortinnehavarens köpbegäran, 166 till handa.

                                                
163 Se ovan avsnitt 4.3.2.
164 Se ovan avsnitt 4.3.3.
165 Se ovan avsnitt 5.3.3
166 Se ovan avsnitt 4.3.3
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5.5 Avslutande synpunkter

Det kan konstateras att de kontokortsbaserade betalningssystemen www-formulär

och SET främst är medel för att överföra kontokortsinformation från kortinnehavare

till säljföretag (i fallet med SET även från säljföretag till inlösare) över Internet.

Kortinnehavaren/betalaren förser säljföretaget/betalningsmottagaren med ett

betalningsinstrument som denne sedan använder för att få betalning. Att

kortinnehavaren, vid en kontokortsbetalning med hjälp av www-formulär och SET,

förser säljföretaget med betalningsinstrumentet genom att sända information över

Internet är den stora skillnaden jämfört med kontokortsbetalningssytemet utanför

Internet, där kortinnehavaren istället förser säljföretaget med betalningsinstrumentet

genom att förete det fysiska kontokortet.

Internet väcker flera intressanta frågor, inte minst juridiska, och ännu saknas i

många fall självklara svar.
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Bilaga 1: Internettermer167

autentisering kontroll av uppgiven identitet till exempel vid inloggning, vid
kommunikation mellan två system eller vid utväxling av meddelande mellan
användare

DNS (Domain Name System) möjliggör användning av bokstavsadresser
(domänadress) istället för de sifferadresser (IP-adress) som Internets routrar
använder. Systemet består fysiskt av ett stort antal DNS-servrar som översätter
domänadresser till IP-adresser.

domänadress bokstavsadress till en viss dator ansluten till Internet

e-post överföring av meddelande med hjälp av datorer där meddelandet kan läsas
vid valfri tidpunkt

förstasida, ingångssida webbsida som tjänar som huvudingång till viss webbplats

gateway (nätsluss) skapar förbindelse mellan nätverk med olika uppbyggnad och
struktur, översätter protokoll

HTML (HyperText Markup Language) sidbeskrivningsspråk som används för att
skapa www-dokument

HTTP (HyperText Transfer Protocol) ett kommunikationsprotokoll som används
för överföring av www-dokument

Internet det internationella datornät som har den största utbredningen och som
bygger på protokollen TCP/IP

Internetleverantör (ISP, Internet Service Provider) företag eller institution som
tillhandahåller Internettjänster, till exempel anslutningsmöjlighet och e-postfunktion

IP-adress sifferadress till en viss dator ansluten till Internet

länk (hypertextlänk) koppling från en viss plats på en webbsida till en annan plats
på samma eller på annan webbsida

meddelandeverifiering kontroll av att ett meddelande inte ändrats sedan det
lämnade avsändaren

modem (modulator/demodulator) omvandlar digitala signaler till analoga signaler
och omvänt

protokoll språk eller mall som styr kommunikation mellan datorer

router dator som dirigerar, väljer väg för och vidarebefordrar, data i ett datornät

server, serverdator dator med ett eller flera serverprogram

server, serverprogram datorprogram som tillhandahåller gemensamma
servicefunktioner i att datornät, till exempel datalagring och e-postkommunikation

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) samlingsbeteckning för
de protokoll som används på Internet

                                                
167 Internettermerna är hämtade från ”Svenska datatermgruppens ordlista version 14”,
www.nada.kth.se/dataterm, Carlén-Wendels, ”Nätjuridik, Lag och rätt på Internet” och Hedemalm,
”Nätverk från grunden”.
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webbadress (URL, Uniform Resource Locator) adress inom www, normalt till en
webbsida

webbläsare  (webbrowser) datorprogram för hämtning och visning av information
på www

webbplats (website) sidor på www som logiskt hör ihop och som härrör från en viss
avsändare

webbsida den mängd information på en webbplats som man kan nå utan att behöva
gå vidare via en länk

www (world wide web) funktion på Internet som använder protokollet HTTP, vilket
medger att man enkelt  kan hämta sammanlänkad information i form av text, bild
och ljud
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