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Riksbanken välkomnar Finansdepartementets förslag till ändring i konkurslagen. För det 
finansiella systemets funktion och stabilitet är det viktigt att överföringar och nettningar i 
avvecklingssystem är bestående och inte kan åsidosättas av konkursförvaltare om en 
deltagare i ett sådant system går i konkurs. Att den så kallade återgångsregeln upphävs 
bedöms säkerställa att överföringar och nettningar blir bestående om en svensk deltagare i 
ett system går i konkurs. Riksbanken anser dock också att en uttrycklig bestämmelse 
motsvarande artikel 3.1 andra stycket finalitydirektivet bör införas i svensk rätt. Eftersom 
det är oklart om den svenska konkurslagens godtrosregel (3 kap. 2 § första stycket) är 
tillämplig på utländska företag råder det osäkerhet vad som gäller när utländska deltagare 
inför överföringsuppdrag i systemet efter att insolvensförfarandet inletts mot dem. Svensk 
lag måste därför tydliggöra att en bestämmelse motsvarande artikel 3.1 andra stycket 
finalitydirektivet eller konkurslagens godtrosregel – anpassad till internationella 
förhållanden – blir tillämplig i dessa situationer. 
 
Riksbanken välkomnar att återgångsregeln upphävs 
Riksbanken välkomnar Finansdepartementets förslag till ändring i konkurslagen. För det 
finansiella systemets funktion och stabilitet är det viktigt att överföringar och nettningar i 
avvecklingssystem är bestående och inte kan åsidosättas av konkursförvaltare om en 
deltagare i ett sådant system går i konkurs. Att den så kallade återgångsregeln upphävs 
bedöms säkerställa att överföringar och nettningar blir bestående om en svensk deltagare i 
ett avvecklingssystem går i konkurs. Riksbanken ansluter sig i den delen till de motiv som 
framförs i promemorian. Banken vill därutöver framhålla följande. 
Finalitydirektivet har stora förtjänster när det gäller att minska rättsliga risker och skadliga 
spridningseffekter som kan uppstå som en följd av generellt tillämpliga obeståndsregler 
om återgång av betalningstransaktioner. Direktivet har dock en olycklig begränsning som 
kan minska dess effektivitet på ett avgörande sätt. Det reglerar nämligen enbart 
transaktionerna i ett avvecklingssystem utan hänsyn tagen till de allmänna civilrättsliga 
regler som kan vara tillämpliga i övrigt mellan parterna i en överföringstransaktion. Denna 
begränsning kommer till uttryck i direktivets ingress där det anges att ingenting i direktivet 
hindrar en deltagare eller tredje man från att göra gällande någon rätt eller något krav som 
följer av den underliggande transaktionen, som de kan ha beträffande återvinning eller 
återgång enligt lag, med avseende på ett överföringsuppdrag som förts in i ett system så 
länge detta inte leder till återgång av nettning eller återkallelse av överföringsuppdraget i 
systemet (ingressmening 13 finalitydirektivet, se även prop. 1999/2000:18 s. 104 ang 
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begreppet överföringsuppdrag). Detta innebär att en deltagares konkursförvaltare alltid 
kan vända sig direkt mot en betalningsmottagande bank och kräva återgång enligt 
konkurslagens återgångsregel, trots att återgång av överföringsuppdraget inte kan ske 
enligt 13 § andra stycket lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på 
finansmarknaden  (nedan benämnd avvecklingslagen). Den sistnämnda regeln är alltså inte 
till särskilt stor hjälp för det stabilitetsintresse som finalitydirektivet och avvecklingslagen 
vill skydda eftersom en konkursförvaltare ofta kan tillämpa konkurslagens återgångsregel 
på betalningstransaktioner, trots att dessa inte kan återgå enligt avvecklingslagen. En sådan 
återgång kan få allvarliga destabiliserande konsekvenser i de fall betalningsmottagaren är 
en betalningsförmedlare och det överförda beloppet skickas vidare till den slutliga 
betalningsmottagaren, varvid den betalningsförmedlande banken kan bli 
återbetalningsskyldig enligt konkurslagens återgångsregel utan att för egen del kunna 
återkräva det förmedlade överföringsbeloppet från den slutliga mottagaren av beloppet. 
Riksbanken tillstyrker därför att konkurslagens återgångsregel avskaffas och att någon 
återgångsmöjlighet inte längre kommer att finnas, oavsett om ett återgångskrav skulle ha 
involverat ett godkänt avvecklingssystem eller inte. 
 
Riksbanken efterlyser en bestämmelse motsvarande art 3.1 stycke 2 
Det är dock fortfarande problematiskt att förslaget inte innehåller en uttrycklig 
återgångsspärr motsvarande artikel 3.1 stycke 2 i finalitydirektivet, något som har betydelse 
för internationella förhållanden. I tidigare lagstiftningsärenden har det inte ansetts 
nödvändigt att införa någon sådan uttrycklig reglering eftersom man har ansett att 
tillämpning av den så kallade godtrosregeln i 3 kap 2 § konkurslagen ger ett bättre (längre) 
skydd för överföringar i avvecklingssystem. Det har vidare ansetts att finalitydirektivets 
bestämmelse är en minimireglering och direktivet inte hindrar att medlemsländerna har 
regler som innebär att effekterna av ett insolvensförfarandet inträffar senare. Problemet 
med denna slutsats är att även om konkurslagens godtrosregel skulle anses vara tillämplig 
med stöd av 12 § avvecklingslagen kommer tillämpningsproblem att uppstå i förhållande 
till utländska systemdeltagare.  Problemen kan illustreras med följande exempel. 
Om en utländsk bank som är deltagare i ett svenskt avvecklingssystem blir föremål för ett 
insolvensförfarande kommer enligt huvudregeln den utländska insolvensrätten att tillämpas 
på förfarandet. Av 12 § avvecklingslagen jämfört med 5 § samma lag följer att svensk rätt 
dock ska tillämpas på den utländska bankens rättigheter och skyldigheter i systemet. Om 
en konkursförvaltare i den utländska bankens konkurs vill kräva återgång av en transaktion 
som införts i systemet efter att det utländska konkursbeslutet meddelats, är det oklart om 
den svenska konkurslagens godtrosregel skulle anses tillämplig. Även om konkurslagens 
godtrosregel är tillämplig uppstår frågan hur tidsfristen enligt godtrosregeln ska räknas, 
med tanke på att den utländska konkursen inte annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. 
Inte heller kan man vara säker på att godtrosregeln kommer att kunna tillämpas om det 
utländska obeståndsförfarandet inte anses likställt med konkurs. Denna problematik 
diskuteras över huvud taget inte i den remitterade promemorian.  
Mot bakgrund av vad som anförts anser Riksbanken att en uttrycklig bestämmelse 
motsvarande artikel 3.1 andra stycket finalitydirektivet bör införas i svensk rätt. Alternativt 
bör en bestämmelse införas som gör att konkurslagens godtrosregel – anpassad för 
internationella förhållanden – blir tillämplig som återgångsspärr även i förhållande till 
utländska deltagare som är föremål för ett kollektivt obeståndsförfarande. 
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Kasper Roszbach efter föredragning av 
Anna Wilbe. 
 
 
Kasper Roszbach 
 Anna Wilbe 
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