
De nordiske omstøtelsesreglenes
funksjonalitet - seksjonsmøte

Referenten, lagstiftningsdirektör Mikko Könkkölä, Finland: Den samnordiska
föreningen av konkurslagstiftningen inleddes på 1950-talet och avslutades i slu-
tet av 60-talet, dvs. jämnt 30 år sedan. Föreningen ledde till att enhetlig lagstift-
ning i flera materiella frågor inom konkursrätten trädde i kraft i de nordiska län-
derna, visserligen vid olika tidpunkter. Särskilt reglerna om återvinning har haft
en viktig ställning. Till denna del har den nordiska tillämpningen fått sin största
territoriella utbredning. En till huvudsakliga delar enhällig lagstiftning trädde i
kraft åtminstone i Danmark, Norge, Sverige och Finland. I detta avseende har jag
saknat uppgifter om Island.

Man kan säga att de nordiska återvinningslagarna till sin betydelse och sin
harmoniseringsgrad kan jämföras med den traditionella civilrättsliga lagstiftning-
en, till exempel avtalslagen och köpslagen. Nu när det har förflutit 30 år sedan den
samnordiska föreningen avslutades, är tidpunkten lämplig för att se tillbaka på hur
denna lagstiftning fungerat, hur den uppfyllt de krav som ställts på den och hur
den format sig enligt den nya ekonomiska och juridiska strukturen. Mycket har
förändrats under de senaste trettio åren. En synvinkel på hur de nordiska återvin-
ningsreglerna fungerar får man genom att granska erfarenheterna i Finland, och
det är på dom jag baserat mitt föredrag. Situationen i Finland skiljer sig från situ-
ationen i de övriga nordiska länderna såtillvida att återvinningslagen trädde i kraft
mycket senare, men samtidigt mitt under djupaste lågkonjunktur och under en
period som kännetecknas av många lagstiftningsreformer.

Å andra sidan är det också skäl att se framåt. Kan den samnordiska lagstift-
ningen bestå sådan den är nu? Kan den överhuvudtaget mera revideras på sam-
nordisk grund under det att den europeiska integrationen fortskrider och den glo-
bala ekonomiska konkurrensen och de finansiella systemen och därmed harmo-
niseringskrav blir allt intensivare? Dessa är de utgångspunkter som valet av det
finska temat grundar sig på.

Jag skall nu framföra följande allmänt orienterade och högst personliga åsik-
ter, i vilka jag har försökt ta särskilt hänsyn till återvinningsreglernas inverkan på
näringsverksamheten. Min allmänna tes är följande: De nordiska återvinnings-
bestämmelserna kan på basis av erfarenheterna i Finland enligt min mening över-
lag anses vara lyckade. De objektiva återvinningsgrunderna som utformats med
tanke på typiskt uppseendeväckande transaktioner har gjort det möjligt för kon-
kursbon att på ett effektivt sätt lägga fram grunder för återvinning. Likaså har den
subjektiva återvinningen gjort det möjligt att ta fasta på den faktiska naturen av
en illojal åtgärd utan att ge den yttre juridiska formen av transaktionen avgörande
betydelse. Kraven på återvinningens effektivitet, samt å andra sidan på rätts-
säkerhet och omsättning, står i stort sett i acceptabel balans. Utgångspunkten är
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att risken för återvinning skall kunna förutses och att risken för återvinning vid
ärliga transaktioner inte får vara långvarig och inte ha för stränga verkningar. I
detta avseende har man i finsk rättspraxis gått ganska långt vid tillämpningen av
begreppet «avsevärd betalning». Man kan även ifrågasätta om den tre månader
långa tiden med risk för återvinning är för lång under nuvarande omständigheter.

De nordiska återvinningsreglerna har kunnat tillämpas på nya typer av och
ändrade juridiska strukturer utan att man behövt röra lagstiftningen. Mera bety-
dande tillämpningsproblem har framstått i samband till exempel med de ofta
förekommande återvinningssituationerna som ansluter sig till koncernbolag.
Dessa situationer regleras inte särskilt i lagen och behandlas knappas alls i före-
ningsdokumenten. Till denna del har rättsvetenskapen varit av stor betydelse.

Utgångspunkten är att det skall finnas samma möjligheter till återvinning i
olika insolvensförfaranden, också i sådana som är i sanering eller rekonstruk-
tionstyp. Skötseln av återvinningsärendena och betydelsen av dem kan nog avvi-
ka mycket ifrån varandra i olika typer av förfarande. En enhällig och effektiv til-
lämpning av återvinningsbestämmelserna samt en uppbyggnad av bestämmelser-
nas preventiva effekt förutsätter ett transparent konkursförfarande. Åtminstone i
lagberedningsskedet eller lagstiftningsskedet skulle tas hänsyn till det nära sam-
bandet mellan förmånsrättsordningen och återvinningssystemet.

Det största förändringsbehovet ansluter sig till ett behov av att förenhetliga
lagstiftningen som har sin grund i den ekonomiska och juridiska integrationen.
På lång sikt är det inte möjligt att staterna i den europeiska integrationen kan ha
återvinningsbestämmelser som skiljer mycket från varandra. Sedan jag skrev
referatet har den rättsliga integrationen gått vidare. I del 6 av min presentation
behandlas EU-konventionen om insolvensförfarande av år 1995, som sedermera
förföll. Det må nämnas att i EU-rådets arbetsgrupp behandlas för närvarande ett
förslag till förordning om insolvensförfarande vilken till sitt innehåll skulle mot-
svara nämnda konvention. Det finns hopp om att förordningen skulle kunna antas
redan under Finlands ordförandeskap. Godkännande av denna förordningen skul-
le påskynda harmoniseringen av materiella konkurser inom EU, men å andra
sidan splittra det nordiska regelverket eftersom Danmark står utanför civilrättsli-
ga samarbeten under den nya Amsterdamkonventionen.

Globalt sett är det också aktuellt med en reglering av gränsöverskridande
involvensförfaranden. Inom UNICITRAL godkändes en modellag om detta år
1997. I modellagen ingår det bland annat bestämmelser om samarbete mellan
domstolar och boförvaltare, och planerna går vidare än så. På UNICITRAL:s
32:a session i Wien våren 1999 beslutade man på förslag av Australien att se över
behovet av att utarbeta en modellag med tanke på de nationella konkurslagarna.
Bakgrunden till detta förslag är bland annat kriserna inom de asiatiska finanssy-
stemen, och bakom det står bland annat världsbanken och EMF. En sådan model-
lag skulle klart också utsträckas att gälla konkursrättens materiella bestämmelser,
bland annat de bestämmelser som gäller på återvinningen.
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Jag har gått nu ganska långt i tiden och i geografin, men den europeiska eller
mera globala harmonisering som oundvikligen står framfor oss, betyder inte att
nordiska länder skulle avstå från sin materiella reglering och ta emot till exem-
pel tyska, franska amerikanska eller japanska system. Tvärtom: Vad vi skulle
göra, är att se över vad är värdefullt i vår lagstiftning och försöka bekämpa före-
trädares antaganden också inom Europa och i hela världen.

Korreferenten, justitierådet Torgny Hastad, Sverige: Referenten har behandlat de
gemensamma nordiska återvinningsbestämmelserna. Det är ett utmärkt ämne för
en gemensam utvärdering.

Återvinningen bygger, som vi vet, på en subjektiv generell regel, komplette-
rad med objektiva regler för vissa särskilda transaktioner. I referatet anger refe-
renten att grundprinciperna är ändamålsenliga. Reglerna sägs rikta uppmärksam-
heten på gäldenärens betalningsförmåga när krediten ges, de minskar borgenä-
rernas påtryckningar mot gäldenären och därmed underlättas rekonstruktion.
Detta är en god beskrivning av återvinningsinstitutets allmänna syfte. Emellertid
är det svårt att fastställa i vad mån reglerna får dessa effekter och om effekterna
är beroende av att återvinningsreglerna i detalj ser ut som de i dag gör i Norden
eller om man med fördel skulle kunna jämka reglerna.

De reservationer som referenten har mot återvinningsbestämmelserna avser
att reglerna är obestämda i vissa avseenden. Där finns rekvisit som «otillbörligt»,
«avsevärd försämring», «ordinär» eller «sedvanlig». Detta leder till att man kan
undra om borgenärernas intresse av att kunna förutse om en rättshandling kom-
mer att återvinnas blir tillgodosedd i tillräcklig utsträckning. Referenten framför
dock inga ändringsförslag.

Jag tänker nu granska vissa centrala återvinningsbestämmelser och diskutera
om de bör ändras, antingen i lagstiftningen eller i rättstillämpningen, och jag
kommer framför allt att skjuta in mig på frågan om det går att förenkla reglerna.
För närvarande är deras tillämpning som nämnts svårförutsägbar. Det samman-
hänger inte bara med att reglerna är normativt utformade utan också med att
domstolarna i stor utsträckning försöker göra nyanserade helhetsbedömningar,
dvs. domstolen nämner i domskälen alla omständigheter som finns i målet och
klämmer sedan utan närmare precisering till med slutsatsen att en betalning inte
var ordinär (sedvanlig) el. dyl. Att detta sätt att skriva prejudikat inte ger så god
vägledning, visas av att strömmen av nya fall till domstolarna nästan är obe-
gränsad, och det verkar vara lika svårt att avgöra de nya målen som det var att
avgöra de tidigare.

Det sägs i referatet att reglerna underlättar förlikning, och det är säkert riktigt
att många fall förliks. Vi får inte glömma att detta är massärenden. Det finns
5000-10 000 konkurser per år bara i Sverige, och i varje konkurs kan det finnas
många transaktioner att granska från återvinningssynpunkt. Därför är det natur-
ligtvis angeläget med enkla regler. Att det oftast blir förlikning betyder dock inte
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nödvändigtvis att reglerna är lättillämpade. En förlikning kan också bero på att
de inblandade tycker att det är ett lotteri att gå till domstol. När Norden övergick
från subjektiva till objektiva återvinningsregler, var syftet att underlätta rättstil-
lämpningen, men enligt min mening har problemet bara ändrat karaktär. Tidigare
var det bevisbedömningar rörande medkontrahentens insikt som var problemet.
Nu har det blivit rättsfrågor: Att bedöma vad som är «avsevärd» eller «ordinär»
osv. Jag tror att reglerna blivit mer svårtillämpade än tidigare.

Vid en utvärdering av återvinningsbestämmelserna, eller vissa av dem, är det
naturligt att man börjar med att fråga sig vilket syfte bestämmelserna skall ha.
Härom råder allmän enighet. Syftet med återvinningsbestämmelserna är att
garantera att den fördelning som skulle äga rum i konkurs enligt förmånsrätts-
reglerna - normalt lika behandling - inte skall rubbas under den tid som närmast
föregår en konkurs. Gäldenären skall inte gynna några strax före konkursen, och
ingen borgenär skall tränga sig före i kön. Det innebär att den person som är
insolvent och som därmed förstår att han inte kan fullgöra till alla, inte skall fort-
sätta att fullgöra till somliga, utan han skall antingen gå i konkurs eller inleda en
betalningsinställelse och försöka få en rekonstruktion med tillgodoseende av alla
borgenärers intresse i enlighet med förmånsrättsordningen. Den borgenär som
inser att gäldenären är insolvent, skall sluta att försöka få betalt; i varje fall skall
han veta att hans rätt att behålla en mottagen betalning är beroende av att det inte
blir konkurs. Om gäldenären avviker från denna norm, är hans handlande enligt
det grundläggande syftet med återvinningsbestämmelserna i sig otillbörligt.
Egentligen borde det inte behövas någon ytterligare kvalifikation av beteendet
för att det skall bli återvinning.

Enligt den grundläggande subjektiva återvinningsregeln krävs det för återvin-
ning att gäldenären var insolvent och att borgenären kände eller borde ha känt till
att gäldenären var insolvent. Därmed har borgenären också känt eller bort känna
till att han blev gynnad när han fick en fullgörelse till sin förmån. Det är precis i
detta fall som återvinning skall äga rum, eftersom gäldenären inte borde ha full-
gjort och borgenären skulle ha hållit sig lugn eller åtminstone reserverat motta-
gen fullgörelse för konkursborgenärernas räkning. Men lagen kräver något ytter-
ligare, nämligen att gynnandet skall ha varit otillbörligt. Hur mycket skall man
lägga in i detta otillbörlighetskriterium? Referenten skriver att otillbörlighetsrek-
visitet är en nödvändig ventil som ger domstolarna en möjlighet att göra en hel-
hetsbedömning och beakta omsättningens behov. Enligt min uppfattning behövs
egentligen ingen otillbörlighetsbedömning. I vissa rättsfall kräver domstolarna
inte heller särskilt mycket utöver grundrekvisiten. Domstolarna konstaterar bara
att betalningen - eller vad det nu är fråga om - avser ett större belopp, eller i varje
fall inte ett mindre belopp, och redan därmed anses gynnandet otillbörligt.
Härmed får otillbörlighetsrekvisitet närmast ett karaktär av en undantagsregel:
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Bagateller får passera.1 Genom otillbörlighetsrekvisitet kan man också undanta
fall där gäldenären hade ett vällovligt syfte, exempelvis att hålla en rörelse i gång
av omtanke om sysselsättningen. Det finns dock rättsfall där domstolen noga frå-
gar efter särskilt kvalificerande omständigheter, som gör att gynnandet var otill-
börligt.2

Även om återvinningsinstitutet siktar på fall där gäldenären har varit insolvent
och borgenären har känt till eller bort känna till insolvensen, och därmed att han
blev gynnad, skulle reglerna bli ineffektiva om de formulerades på det sättet. För
att öka genomslagskraften inom kärnområdet, har vi därför tidigare presumerat
insolvens och ond tro vid inkongruenta rättshandlingar, dvs. när gäldenären
handlat på ett annat sätt än han enligt avtalet varit skyldig och göra; han har till
exempel betalat i förtid eller ställt pant som inte har varit betingad.

För tjugo år sedan togs ytterligare ett steg. Numera bygger våra gemensamma
nordiska regler delvis på en rent objektiv bedömning. Så fort det är fråga om
inkongruenta rättshandlingar (betalning i förtid, icke betingad pant), finns det
objektiva regler om att transaktionen skall gå tillbaka. Undantag görs för ordinä-
ra rättshandlingar, men detta undantag har ingen nämnvärd betydelse om rätts-
handlingen var inkongruent. Men det räcker inte med detta. Också vissa kongru-
enta rättshandlingar skall gå tillbaka på objektiva grunder. Har gäldenären beta-
lat förfallen gäld, skall betalningen gå tillbaka om den skett inom tre månader
före fristdagen, förutsatt dessutom att betalningen avsåg ett betydande belopp,
eller har avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning, men ändå inte var
ordinär. Vidare gäller att om någon överlämnat en pant med dröjsmål från pant-
avtalet, så skall pantsättningen gå tillbaka utan att det finns undantag för ordinä-
ra fall.

Utformningen av de objektiva reglerna kan diskuteras. Av tidsskäl går jag
direkt över till det viktigaste fallet, nämligen betalning av förfallen gäld. Före
objektiveringen av reglerna krävdes det att borgenären kände till att gäldenären
var insolvent, för att betalning av en förfallen skuld skulle återvinnas.
Begränsningen sker numera genom två normativa rekvisit: Dels skall betalning-
en ha haft en viss ekonomisk betydelse, dels får betalningen inte ha varit ordinär
eller sedvanlig.

Vad betyder nu den första begränsningen? Här har vi olika nordiska regler.
Enligt svensk rätt krävs för återvinning att gäldenärens ekonomiska ställning har
avsevärt försämrats. Detta är en företagsekonomisk absurditet. Om gäldenären
betalar en skuld, blir han visserligen av med en tillgång, men han blir också av
med en skuld, varför den ekonomiska ställningen är oförändrad. Ett bättre uttryck
finns i den finska lagtexten, som stadgar att gäldenären inte får ha avsevärt mins-

1 Se t.ex. NJA 1978 s. 194 och U 1983 s. 69H, U 1982 s. 29H, U 1982 s. 62H, U 1980 s. 249H,
U 1980 s. 388H m.fl. rättsfall nämnda hos Lennander, Återvinning i konkurs, 2. uppl. 1994 s. 154 f.
2 Se NJA 1987 s. 737, U 1972 s. 862 och U 1971 s. 694.
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kat tillgångarna. En annan variant finns i dansk-norsk lagtext, där det står att
«betalingsevnen» (betalningsförmågan) inte får ha minskat. Det förefaller som
om dansk-norska lagtexten lägger vikt vid att rörelsen skall kunna fortsättas. Det
centrala i en insolvenssituation är emellertid att betalningen inte avsevärt har för-
sämrat utdelningen till övriga borgenärer. Därför förefaller det som om den fin-
ska lagtexten har det mest träffande uttrycket, nämligen att tillgångarna inte får
ha minskat avsevärt.

När det gäller frågan om gäldenärens ekonomiska ställning eller hans till-
gångar eller hans betalningsförmåga har avsevärt försämrats, kan man antingen
beakta vid hur stor betalningen varit i absoluta tal eller göra en relativ bedöm-
ning. Eftersom det intressanta är hur betalningen har påverkat övriga borgenärers
utdelning, bör man framför allt fästa sig vid betalningens storlek i förhållande till
gäldenärens tillgångar vid betalningen. En betalning på många miljoner kronor
kan avsevärt försämra övriga borgenärers utdelning men behöver inte göra det,
och en liten betalning kan vara av stor betydelse i ett litet konkursbo. En pro-
centregel blir också lätt att tillämpa för domstolarna och ger ett gott underlag för
förlikningar. Det finns ansatser till en procentregel i Finland, där HD i ett rätts-
fall angivit att 16 % var avsevärd försämring.3 ISverige låter sig praxis förklaras
med att det går en gräns vid 10 % av tillgångarna, men Högsta domstolen har ald-
rig oreserverat velat skriva fast sig vid detta. Ibland har en helt ovidkommande
omständighet nämnts i domskälen som håller handlingsfriheten öppen.4 Även
skuldernas storlek och förekomsten av förmånsrätter har betydelse för hur en
betalning påverkar utdelningen i konkursen, men enkelheten i rättstillämpningen
talar för att man bortser från dessa faktorer.

Går vi över till ordinäritetsrekvisitet (sedvanlighetsrekvisitet), så kan det upp-
fattas på olika sätt. Det enklaste, och det som har visst stöd i lagförarbetena i
Sverige och Norge,5 är att man helt enkelt tittar på vad som normalt har före-
kommit, eller normalt förekommer, vid en rättshandling av det här slaget. I så fall
ger ordinäritetsrekvisitet indirekt samma godtrosskydd som tidigare fanns i åter-
vinningsreglerna. Om gäldenären exempelvis betalar före normal betalningstid
utan att det kan förklaras med att han vill vara säker på att betalningen hinner
fram i tid eller med att han skall få en kassarabatt, skulle betalningen anses vara
icke ordinär. Betalar gäldenären betydligt efter förfallotiden och betydligt senare
än vad han brukat göra, så är det inte ordinärt. Betalningen är inte heller ordinär
om den sker efter indrivningsåtgärder som går utöver vanliga betalningspåmin-
nelser.6

Ett annat sätt att se på ordinäritetsrekvisitet rekommenderas av bland andra

3 Se under punkten 3.4 i referatet, finska HD 1998:55.
4 Se NJA 1997 s. 115 respektive 1996 s. 282. I det förstnämnda fallet (se även finska HD 1994:139)
behandlas frågan om pantbelastade tillgångar skall räknas bort.
5 SOU 1970:75 s. 150 och NOU 1972: 20 s. 292.
6 Se NJA 1998 s. 728.
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Gertrud Lennander i Sverige. Hon hävdar att det avgörande bör vara om betal-
ningen skulle ha skett på samma sätt ifall gäldenären inte hade haft några betal-
ningssvårigheter eller, med andra ord, om betalningen efter en objektiv helhets-
bedömning förefaller ha påverkats av gäldenärens förestående konkurs.7 Den
svenska Högsta domstolen har många gånger citerat denna norm i inledningen av
sina domskäl.8 Genom denna formel införs ett orsaksrekvisit. Inom ramen för
detta kan hänsyn tas till omständigheter som har varit osynliga för borgenären.
Ifall domstolen dessutom kan beakta hur gäldenären på ett ansträngt, men för
borgenären osynligt, sätt omvandlade vissa tillgångar till likvida medel och på
det sättet lyckades betala,9 blir omsättningsskyddet ytterligare undergrävt. Även
på detta område finns en mängd fall där domstolarna gör en samlad helhetsbe-
dömning av alla anförda omständigheter.

Jag förordar att man bara beaktar hur det normalt brukar vara.10 Om någon har
nedamorterat en kassakredit med ett mycket större belopp än han tidigare brukat
göra, så är detta icke ordinärt, varvid den som mottar betalningen kan se att det
avviker från det normala. Om någon betalar långt senare än vad som var avtalat
eller som blivit etablerad praxis mellan parterna, är det inte ordinärt. Har någon
betalat sedan borgenären gjort kraftiga påtryckningar som överstiger vanliga
påminnelser, är borgenären själv medveten om att detta är ett extraordinärt fall.
Däremot borde man kunna avstå från återvinning i fall där man kan hitta några
udda, men för borgenären osynliga, omständigheter, som pekar på ett samband
med insolvens. Men lagtexten inrymmer även dessa fall.

Om vi slutligen går över till återvinning av säkerheter, så är återvinning opro-
blematisk när en pant lämnats fastän den inte varit betingad. En sådan pant stäl-
ler gäldenären knappast frivilligt, om han inte velat gynna borgenären. Det nor-
mala är att borgenären hotat med konkurs. Men det kan också hända att borge-
nären hotat med att dra in framtida leveranser. I dessa fall bör återvinning vara
möjlig utan ytterligare kvalifikationer, möjligen med undantag när helheten gör
att konkursborgenärerna inte haft någon nackdel av transaktionerna. Infördes ett
undantag för ordinära fall, skulle det knappast få någon praktisk betydelse när
panten inte var betingad.

Intressantare är fallet att säkerheten har varit betingad, men har överlämnats
med dröjsmål från skuldens uppkomst. Här finns det skillnader mellan de nor-
diska länderna. I Sverige, och såvitt jag vet Finland, blir det återvinning om över-
lämnandet skett inom tremånadersfristen, oavsett anledningen till dröjsmålet och
oavsett om förseningen har samband med insolvens. Det betyder exempelvis att
om någon har lånat pengar för att köpa ett produktionsmedel (en maskin eller en
lastbil) och pantsatt de framtida kundfordringar som skall tjänas in med produk-

7 Lennander, Återvinning i konkurs, 2. uppl. 1994 s. 241 f.
8Set.ex. NJA 1995 s, 688.
g Se NJA 1998 s. 759 (dissidenten).
10 Se NJA 1998 s. 728.
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tionsmedlet, så kan återvinning ske av de fordringar som tjänats in högst tre
månader före konkursen även om debitor cessus denuntierats vid den pantsäkra-
de skuldens uppkomst. Det saknar betydelse att det var ordinärt att intjänandet
skedde i efterhand.11 Motsvarande gäller vid factoring. Om framtida fakturaford
ringar mot tredje man pantsätts också fór factorns äldre fordringar hos pantsätta-
ren, blir pant sättningen av de framtida fakturafordringarna återvinningsbar, efter-
som denna säkerhet inte anses överlämnad förrän vid uppkomsten av de nya fak-
turafordringarna.12 Om inte en särlagstiftning nyligen skett i 5 kap 2 § i den sven-
ska lagen om handel med finansiella instrument, skulle en tilläggssäkerhet som
visserligen betingats från början, men överlämnats först när äldre säkerheter
sjunkit i värde eller när den pantsäkrade fordringen ökat i värde, ha varit åter-
vinningsbar, oavsett att överlämnandet av tilläggssäkerheten är ordinärt. Vid spe-
dition skulle återvinning ske i Sverige av nya varor, som säkrar skulder hänförli-
ga till transporten av andra varor som speditören lämnat ut, om det har varit ett
glapp mellan innehavet av de gamla och nya varorna.13

Här gäller andra regler i Danmark och Norge. I Danmark är denuntiationen
avgörande vid pantsättning av kontraktsrättigheter för att säkra inköpet av ett
produktionsmedel, även om de pantsatta rättigheterna intjänas senare.14 I spedi-
tionsförhållanden har dansk rätt godtagit dröjsmål mellan kravets uppkomst och
säkerhet i senare innehaft gods.15 I Norge finns en bestämmelse om att säkerhet i
enkla fordringar skall behandlas som betalning, vilket gör att ordinära fall und-
går återvinning.16

Man kan fråga sig varför Sverige och Finland har så hårda återvinningsregler
fastän panten varit betingad. Beror det på att den som en gång har nöjt sig med
att vara oprioriterad borgenär inte skall kunna fa sin ställning förbättrad under de
tre månader som närmast föregår konkursen? Detta kan inte vara förklaringen.
Om någon sålt en vara utan att begära pant, är han ju också osäkrad borgenär; får
han sedan betalt med dröjsmål från fordringens tillkomst, skall betalningen inte
återvinnas om betalningen var ordinär. Många gånger innehåller ett kreditavtal
att en gäldenär i vissa situationer - till exempel vid försämring av ställd säkerhet
- har valrätt mellan att amortera och att ställa en kompletterande säkerhet. Väljer
han amortering, undgår borgenären återvinning om betalningen anses ordinär,
medan inget motsvarande undantag finns i Sverige och Finland om gäldenären

11 Se NJA 1973 s. 635.
12 Se NJA 1987 s. 320.
13 Jf. NJA 1990s. 562.
14 U 1957 s. 194 och U 1994 s. 7.
15 U 1991 s. 518. Man kan också notera att Danmark och Norge har en mer tillåtande syn på kopplad
panträtt eller retentionsrätt (U 1959 s. 678 och Rt. 1973 s. 967) än i Sverige (NJA 1985 s. 205).
16 Lov om fordringshaveres dekningsrett (dekningsloven) 8. juni 1984 nr. 59 § 5-5 fjerde ledd.
Beträffande sakrättsligt skydd (rettsvern) i framtida kontraktsfordringar, se filmleiedommen Rt. 1963
s. 893.
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väljer att överlämna en pant. På denna punkt kunde den svensk-finska stånd-
punkten mjukas upp och nordisk rättsenhet skapas.

Frågan om sakrättsligt skydd och återvinning vid säkerhet i framtida for-
dringar är central vid internationell finansiering av stora bygg- och anläggnings-
projekt som Arlandabanan, Öresundsbron och Gardermobanan. Arbete på en
konvention i UNCITRAL:s regi pågår om säkerhet i framför allt sådana for-
dringar (Assignment of receivables), men det är för tidigt att säga vad som blir
resultatet.

Avslutningsvis kan jag instämma i vad refenten sagt om att nordisk rätt kom-
mer att påverkas av den internationella utvecklingen. Just därför är det särskilt
angeläget att vi i ett nordiskt forum diskuterar exempelvis återvinningsregler och
försöker komma fram till en gemensam syn på dessa. Då blir chanserna större att
vi i någon mån kan påverka de framtida internationella reglerna.

Justitierådet Göran Portin, Finland: När jag efter anstiftan av debattledaren
tänkte igenom problemet, så lydde frågan «Omstøtelsesreglene i relasjon til
moderne betalingsmidler og sikkerhetsarrangement». Idag på morgonen fick jag
givit mig i hand ett papper där det heter «Om de nordiska återvinningsreglernas
funktionalitet», vilka referenten och koreferenten har yttrat sig om. Kanske jag
far göra ett litet avsteg bakåt i tiden till den ursprungliga frågan.

Mitt minne av norsk litteratur var att «omstøtelse» var någonting vidsträcktare
än återvinning, men sedan jag kom så långt fram i tiden som till Augdahls all-
männa obligationsrätt, insåg jag att det kanske gällde återvinning. Frågan är allt-
så om i och för sig giltiga avtal och andra rättshandlingar - som alltså inte kan
angripas med stöd av avtalslagen eller andra ogiltighetsregler - när den ena par-
ten i avtalet blir insolvent och går i konkurs, blir föremål för skuldsanering eller
utsökning. Kan den insolventes borgenärer trots avtalet fa tillgång till värdet för
täckande av sina fordringar? Det är alltså det som är återvinning. Den finländska
lagen om återvinning till konkursbo anger som tidpunkt när rättshandlingen sker,
när betalning sker ifråga om kvittning, avyttring, säkerhet och liknande uttryck.
Lagen eller reglerna om återvinning reglerar alltså inte frågan om när detta har
skett. Fråga om betalning kan ju vara av intresse i många andra situationer. När
har betalaren möjlighet att ännu ångra sig? När har betalning skett i fall det inträf-
far en devalvering eller revalvering? Det är alltså regler som har betydelse utan-
för återvinningen.

Rimligen skall fråga om betalningstidpunkt avgöras i återvinningsfallen i kon-
formitet med andra fall där det blir aktuellt. Det är alltså inte återvinningsregler-
na som avgör när betalning har skett, när säkerhet har ställts. Det är andra regler
som avgör detta. I Finland finns det som referenten hänvisar till specialregler i en
lag om vissa villkor i värdepappers- och valutahandeln som betalningssystem. I
regler om clearing, nettning och annat modernt är en grundlinje att åtgärderna är
bindande mot konkursboet, om nettningen har följt clearinginstitutets fastställda
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regler och dessa är sedvanliga. Detta innebär att domstolarnas uppgift blir att
avgöra dels vad som är sedvanligt och, viktigare, vad får rimligen anses vara sed-
vanligt. En dålig sed kan ju icke godkännas. En närmare analys av den ursprung-
liga regeln i relation till moderna betalningsmedel, måste alltså analyseras i varje
situation, dvs. varje regelsystem skilt för sig. Som fakta förutsätts ingående kun-
skaper om bankteknik och liknande, ett område där jag är närmast analfabet. Så
här långt alltså om den rubrik som gällde i de papper som jag hade ännu igår
kväll.

Sedan något om det vidsträcktare området. Torgny Hastad nämnde att de elas-
tiska oklara reglerna leder till ständigt nya faror i återvinningsprocesser. Det är
säkerligen riktigt. Det finns också en annan sida: När konkurs hotar, vill man inte
förlora pengar. Man gör ett försök och så misslyckas det. Följande gång så har
kloka rådgivare ordnat det på ett annat sätt. Alltså denna stora mängd rättsfall i
återvinning betyder mycket ofta att de gamla reglerna tillämpas på ständigt nya
former av fakta.

Det sades också att Finlands Högsta domstol har fastställt en procentregel. Det
finns visst ett fall där man säger att 16 % var en betydande del av de fria till-
gångarna. För att man skall kunna tala om en verklig regel borde det komma till
ett rättsfall där det sägs att 15 % var inte avsevärt. Men jag tror att ett sådant rätts-
fall aldrig kommer att komma. Regeln - att 16 % har räckt - anger egentligen
inte någon gräns alls.

Slutligen om ny, icke avtalad, säkerhet i ett kontinuerligt affärsförhållande där
det icke har funnits säkerhet förr: Sådan säkerhet bör väl anses giltig för senare
skulder. Den täcker inte skulder som fanns när detta avtalades, men det finns väl
ingen rimlig orsak varför den inte skulle täcka nya leveranser.

Advokat Anne Birgitte Gammeljord, Danmark: Jeg vil gerne sige lidt om de dan-
ske omstødelsesregler og måske lidt om beløbsbegrænsningen, som blev nævnt
fra svensk side og fra finsk side med omkring en 16 % ved omstødelse af dispo-
sitioner, der har haft en særlig forringelse af skyldnerens betalingsevne, som vi
kalder det efter dansk ret. Sådan som retspraksis er i dag i Danmark, er der ikke
nogen fast procentgrænse. Vi hælder ofte til at læse Gertrud Lennander og hen-
des omstødelsesregler, når vi har behov for at frembringe en procentsats, og
Højesteret synes at have accepteret, at der kunne være en 25 %'s grænse selv om
bedømmelsen er relativ. Jeg har ikke kendskab til, at man er gået længere ned end
de 25 % fra danske domstoles side. Men som korreferenten sagde, er det fra
dansk side ofte en vurdering af de ekstraordinære omstændigheder, som bliver
bragt ind, når man skal se på beløbsbegrænsningen - om det har været en likvi-
ditetsudtømning eller likviditetsforringende disposition.

Fra dansk side synes jeg egentlig - i hvert fald som praktiker - at omstødel-
sesreglerne fungerer hensigtsmæssigt. Det er ofte muligt med kreditorer, der
måtte være blevet begunstiget i sidste øjeblik, at få en ordning også forligsmæs-
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sigt, altså uden for domstolene, på tilbagebetaling af et beløb, hvor man godt har
vidst, at der var et eller andet hos skyldneren, der ikke var, som det skulle være.

På den sikkerhedsmæssige side er det jo efter dansk ret sådan, at det er muligt
at stille sikkerhed for kommende gæld, for fremtidige forpligtelser. Det, der
måske ofte kan volde problemer, er en sondring af, hvad der er sikkerhedsstillelse
for fremtidige forpligtelser og for gamle forpligtelser. Der ser vi måske flere
sager i Danmark, også i forhold til pengeinstitutter og långivere.

Lagstiftningsdirektör Mikko Könkkölä, Finland: Justitierådet Göran Portin
anmärkte om teman för denna session, och man kan säga att mitt föredrag och
dess rubrik avviker delvis från vad som angivits i juristmötets ursprungliga pro-
gram, inte från det nya programmet. Det är rimligt att jag ger någon slags för-
klaring till denna avvikelse.

Först skulle jag konstatera att mitt föredrag baserar sig på temat som föreslogs
från finskt håll för juristmötet. Frågan om återvinningsreglernas förhållande till
moderna betalnings- och säkerhetsarrangemang hade kunnat granskas ur olika
synvinklar, till exempel återvinningsreglernas förhållanden till moderna betal-
ningsmetoder eller betalningsformer, såsom bankernas kontoöverföringssystem.
Viktiga civilrättsliga frågeställningar som hänför sig till dem, är framför allt
betalningens giltighet även i förhållande till tredje man, samt om betalningen
sker vid rätt tidpunkt och slutligen olika frågor som gäller ansvarsfördelningen
mellan parterna vid betalningsförmedling. I Finland trädde i kraft i förra veckan
en ny lag om betalningsöverföringar som reglerar i stort sett dessa frågor. De
baserar sig delvis på EU-direktiv om gränsöverskridande betalningar. Men det
ansluter sig inte nödvändigtvis några nya återvinningsrättsliga synpunkter till
dessa moderna betalningsmetoder, vilket nog är ett bestående som experterna
eventuellt kan bestrida. Till exempel frågan om återkallelse av debiteringar av en
kontoinnehavares konto med stöd av bestämmelserna om återvinning av betal-
ningen, borde vara en rätt traditionell fråga.

Ett annat tema som man kunde behandla under den i programmet nämnda
rubriken, är hur betalningssystemen, och systemen för avveckling av värdepap-
per för finansmarknaden, bland annat för att undvika risker, skyddes för verk-
ningar av insolvensförfarande som avser en deltagare i ett system och således
också mot återvinningskrav. I detta avseende har man i de nordiska länderna
redan under 90-talet utfärdat - visserligen till sitt innehåll inte helt enhetlig - lag-
stiftning, med vilken man säkerställt en bindande verkan av nettningen av olika
leverans- och betalningsförpliktelser, och skydd av säkerhet som getts för de för-
pliktelser som ett deltagande i systemet medför mot eventuella återvinningskrav.

Dessa frågor är dock inte nya i detta forum, eftersom det behandlades redan
under senaste juristmötet i Stockholm år 1996 av chefsjurist Hans Berggren i den
ingående presentation av nya finansiella instrument, normer och aktörer, och i
den därtill anslutna diskussion som korreferenten också deltog i.
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Frågan om att skydda finansmarknaden genom lagstiftningen mot system är
fortfarande aktuell. EG-direktivet om slutgiltig avveckling i system för överfö-
ringar av betalningar och värdepapper, det vill säga det så kallade final direkti-
vet, skall sättas i kraft senast den 11 december 1999. Implementeringsskyldig-
heten gäller också de stater som hör till europeiska samarbetsområdet. Detta
direktiv förutsätter att man ser till att överföringsuppdrag avseende betalningar
av värdepapper samt nettning är slutgiltigt bindande. Med direktivet skyddar man
också avvecklingssystemet mot borgenärernas återvinningskrav i anledning av
en deltagares insolvens, till den del dessa krav kan leda till återgång av nettning
eller återkallelse av överföringsuppdrag, och skyddar säkerheterna för verkning-
ar av att den som ställt säkerhet blir insolvent. Direktivet påverkar internationel-
la återvinningsbestämmelser och begränsar delvis tillämpningen av dem på betal-
nings- och avvecklingssystem. Det är inte endast fråga om återvinning, utan
också om nettningens hållbarhet i allmänhet i förhållande till civilrättsliga
grunder. Lagstiftningsfrågorna anslutande till direktivet har bereits i en nordisk
arbetsgrupp och de nationella lagstiftningsförslagen har blivit färdiga nyligen, till
exempel i Sverige i fjol. Därför, med hänsyn till det ursprungliga förslag och de
anmärkningar som ansluter sig, ansågs det inte fruktbart att i detta sammanhang
gå igenom och granska temat som nämndes i det ursprungliga programmet. Det
var den här förklaring som jag ville tillägga.

Justitierådet Torkel Gregow, Sverige: Referenten har angivit inledningsvis i det
skrivna refereratet att i Finland så har bestämmelserna påverkat aktörernas age-
rande. Jag ifrågasätter för svensk del om bestämmelserna har inverkat på hur bor-
genärer agerar. När man läser återvinningsmål far man det intrycket att det bara
är en del av fallen där återvinning aktualiserats, men det är också ganska natur-
ligt att borgenärer försöker kratsa kastanjerna ur elden och få betalt så mycket
som möjligt. Dessutom så vet inte en borgenär när det blir en konkursansökan,
och det är ju från den tiden som återvinningsfristerna räknas, så det kan ju dröja
mer än tre månader och då är ju borgenären räddad.

Jag instämmer i vad som har sagts av referenten och korreferenten om nack-
delen med bestämmelsernas allmänna utformning. Detta var väl ett sätt som är
typiskt för lite äldre lagstiftning - för lagstiftningen är faktiskt mer än 25 år nu i
Sverige. Man skriver bestämmelser som är i och för sig lämpliga, men som bere-
der parterna och domstolar mycket arbete. I Sverige har det varit mycket så här
tidigare, många rättsfall gäller de här allmänt hållna rekvisiten om «avsevärt för-
sämrat gäldenärens ekonomiska ställning» och om inte «betalningen likväl är
ordinär». Det kommer man aldrig att få rätsida på, i vart fall inte det senare,
genom rättsfall, utan det kommer att slås fast att i det ena fallet så var det avse-
värt eller inte avsevärt, ordinärt eller inte ordinärt. Men att slå fast den närmare
innebörden, det är nog en omöjlighet. Det vore en fördel om man kunde mera
konkretisera bestämmelserna.
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När det gäller rekvisitet «avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställ-
ning» så tror jag att det skulle vara en fördel om man bland annat genomföre
föreslag om avskaffande av förmånsrätten för skatter, som ju har varit väldigt
dominerande i Sverige, och även rensar ut andra förmånsrätter, så att de opriori-
terade borgenärerna kommer lite bättre till sin rätt. Man kan möjligen säga att det
har ingen betydelse för återvinningsreglerna, vare sig det som skall gå tillbaka
till skatteborgenären, staten eller skall fördelas mellan privata borgenärer.
Möjligen kommer det att fördelas mellan flera i fortsättningen, istället för att det
som idag ofta går till staten. I vart fall bör man fundera på det.

Jur. kand. Torbjörn Ingvarsson, Sverige: Jag hade tänkt att ta Torgny Håstads
förslag på allvar, om att försöka finna objektiva kriterier, och jag tror nog att det
kan finnas anledning att försöka hitta ett sätt att förenkla de regler som vi idag
har för återvinning. Men samtidigt tror jag att man i det sammanhanget kommer
att stöta på allmänna lagstiftningstekniska spörsmål av det slaget att den objekti-
verade regeln som kommer att anpassas efter det genomsnittliga eller samhälls-
ekonomiskt bästa - vi pratar här om procentsatser - kommer att medföra ett
behov av en subjektiv jämkningsregel, som i sin tur kommer att förefalla vara
ännu mer oförutsägbar och än mer beroende av subjektiva kriterier och domsto-
larnas dömande än de subjektiva rekvisit vi idag har i återvinningsbestämmel-
serna. En utav fördelarna med det nuvarande systemet är att vi vet var någonstans
den subjektiva bedömningen kommer in. Med en helt objektiv regel skulle vi
naturligtvis slippa den subjektiva bedömningen, men frågan är om vi accepterar
en så hård bedömning där vi bara ser till det allmänna samhällsekonomiska slut-
resultatet.

Justitierådet Torgny Hastad, Sverige: Justitierådet Göran Portin sade att det fin-
ska rättsfallet (HD 1998:55) om att betalning med 16 % av tillgångarna ansetts
utgöra en avsevärd försämring, inte innebär att 16 % utgör den nedre gränsen.
Om detta har jag ingen annan uppfattning. Jag ville bara framhålla att man i
Finland tycks ha baserat återvinningen på en procentsiffra. Det är klart att regeln
blir komplett först när man också har ett rättsfall som talar om vad som är för lite.
I Sverige stod vi nyligen inför den situationen. Vi hade tidigare haft ett rättsfall
där en betalning som uppgick till 12,2 % ansågs innebära en avsevärd försämring
och ledde till återvinning. I litteraturen hade flera rekommenderat 10 % som en
gräns. Sedan kom ett rättsfall där betalningen uppgick till 9,8 % av tillgångarna.
Detta var ett drömläge för den som ville skapa enkla regler. Högsta domstolen
nöjde sig emellertid inte med att i domskälen nämna betalningens storlek i för-
hållande till förmögenhetsmassan, utan tillfogade att betalningen utgjorde 2,2 %
av omsättningen och dessutom avsåg varuskulder som uppkommit löpande (vad
nu detta har med «avsevärd försämring» att göra?).17 Naturligtvis kan man som

17 NJA 1996 s. 282.
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Torkel Gregow tycka att procenttalet lika gärna kunde vara 20 eller 15 eller 8,
men det visar bara att det rör sig om en fullständigt godtycklig bedömning.
Poängen med ett bestämt procenttal är att ge domstolarna och konkursförvaltar-
na ett besked, som underlättar rättstillämpningen. Sedan finns också andra frågor
- om tillgångarna skall värderas brutto eller efter avdrag för pantgäld och för
fordringar säkrade med företagshypotek (panträtt i inbegrepp) - men det kan jag
inte ta upp här.

Vad gäller skatteförmånsrätten, så finns det framlagda kommittéförslag om
förmånsrättens avskaffande i Norge18 och Sverige19 (i Danmark och Finland är
skatteförmånsrätten avskaffad). Jag fick nyligen höra att en del svenska remiss-
instanser yttrat alt det går bra att avskaffa skatteförmånsrätten, bara förbudet i
Sverige mot återvining av skattebetalning behålls liksom regeln om att företrä-
daren för fämansaktiebolag skall vara personligen betalningsansvarig om skat-
terna inte betalas. Detta skulle naturligtvis leda till att skatterna, om likviditeten
tillåter, alltid kommer att betalas strax före konkursen, eftersom stälföreträdaren
därmed slipper sitt personliga betalningsansvar - betalningen kan ju inte återvin-
nas. I anslutning till vad Mikko Könkkölä skrev om sambandet mellan återvin-
ningsbestämmelser och förmånsrättsregler, vill jag betona att man i förmåns-
rättsreglerna skall ta ställning till vilken rätt en borgenär skall ha i en konkurs.
Sedan skall återvinningsreglerna se till att gäldenären inte kan påverka den för-
delningen under tiden närmast före konkursen. Ett avskaffande av skatteför-
månsrätten men ett bibehållande av återvinningsförbudet vid betalning av skatt,
vore alltså en dålig politisk kompromiss.

Vad gäller jämkningsregler, är jag skeptisk. I den mån det behövs ett skydd för
den godtroende omsättningen, bör skyddet tillgodoses genom att det inte blir
återvi ining alls, snarare än att borgenären befrias från återvinningens normala
rättsföljd - att lämna tillbaka det han fått - därför att han var i god tro. Det är av
det skälet som jag har försökt konstruera rekvisitet «ordinär» på det sättet att man
beaktar vad som framstår som normalt för en borgenär. Då minskar behovet av
en jämkningsregel, ty denna skulle väl främst tillgripas när borgenären i god tro
har förbrukat det mottagna.

Som nämnts diskuterade vi vid det förra nordiska juristmötet nya finansiella
instrument, och i det sammanhanget bland annat återvinningsregler. För egen del
har jag varit negativ till specialregler för vissa branscher, till exempel i handeln
med finansiella instrument. Problemet med tilläggssäkerheter när den ursprung-
ligen lämnade säkerheten minskat i värde, finns också i andra branscher, exem-
pelvis vid fastighetsbelåning. Ytterst handlar det bara om vilken marginal man
skall ha på säkerheten från början. En bred marginal innebär en kostnad, vilket
alla vill undvika. Men varför skall handeln med finansiella instrument befrias
från sakrättsliga kostnader, men inte andra branscher? När undantaget infördes i

18 NOU 1993:16.
19 SOU 1999:1.
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Sverige, framhöll den finansiella sektorn att Sverige måste anpassa sig till läget
utomlands, men de utländska reglerna klarlades aldrig.

Nu kan emellertid särbehandlingen av den finansiella sektorn komma att bli
avskaffad i Sverige. Där har nämligen Gertrud Lennander nyligen lagt fram ett
lagförslag som innebär att konkurslagens bestämmelse om återvinning av panter
och andra säkerheter får ett generellt undantag för ordinära fall.20 Undantaget
kommer knappast att fä någon betydelse om panten inte var betingad, men det
kommer att få betydelse vid lämnandet av tilläggssäkerhet när den ursprungliga
säkerheten har minskat i värde, förutsatt att det är frågan om en kreditgivare som
i sådant fall alltid begär kompletterande säkerhet. Om borgenären däremot är
selektiv och först bedömer gäldenärens solvens, bör undantaget inte bli tillämp-
ligt. Genomförs lagförslaget, kommer också panträtt i fordringar som tjänats in
strax före konkursen att i stor utsträckning bli undantagen från återvinning.

20 Ds 1998:40.


