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Sammanfattning

Köpet är en av de vanligaste rättshandlingarna, varje dag ingår de flesta personer någon 
sorts köpavtal, oavsett om det gäller att handla i en mataffär eller att sluta stora avtal 
mellan företag. När två parter ingår ett köpavtal med varandra förbinder de sig att utföra 
vissa prestationer och att stå för sådana kostnader som kan uppkomma ifall de bryter 
mot avtalet. Köprätten regleras nationellt men med visst inslag av internationella 
bestämmelser i form av konventioner och fördrag. Det här examensarbetet är en 
komparativ studie mellan de bestämmelser som gäller i Sverige och i Tyskland 
avseende de skyldigheter och rättigheter som parterna i ett köpavtal har. Efter att ha 
jämfört lagstiftningen i de båda länderna kan slutsatsen dras att många regler liknar 
varandra i de båda rättsordningarna. Detta grundar sig troligen på det faktum att 
köprätten i många länder är påverkad av internationella konventioner och fördrag. 





Innehåll

1. Inledning................................................................................................................... 1

1.1 Syfte ....................................................................................................................... 1

1.2 Metod.................................................................................................................. 1

1.3 Avgränsning ........................................................................................................ 2

1.4 Disposition .......................................................................................................... 2

1.5 Förkortningar....................................................................................................... 2

2. Sverige...................................................................................................................... 3

2.1 Allmänt om svensk köprätt .................................................................................. 3

2.1.1 Köplagen....................................................................................................... 3

2.1.2 Konsumentköplagen...................................................................................... 4

2.1.3 Avtalets ingående.......................................................................................... 5

2.2 Säljaren ............................................................................................................... 6

2.2.1 Avlämnandet................................................................................................. 6

2.2.2 Fel i varan ..................................................................................................... 8

2.2.3 Säljarens avtalsbrott .................................................................................... 10

2.2.3.1 Dröjsmål .................................................................................................. 10

2.3 Köparen............................................................................................................. 11

2.3.1 Betalningen................................................................................................. 12

2.3.2 Medverkansskyldighet................................................................................. 13

2.3.3 Köparens avtalsbrott.................................................................................... 14

2.4 Riskövergången................................................................................................. 15

3. Tyskland ................................................................................................................. 16

3.1 Allmänt om tysk köprätt .................................................................................... 16

3.1.1 Handelsköp ................................................................................................. 17

3.1.2 Konsumentköp ............................................................................................ 17

3.1.3 Avtalets ingående........................................................................................ 18

3.2 Säljaren ............................................................................................................. 18

3.2.1 Avlämnandet............................................................................................... 18

3.2.2 Fel i varan ................................................................................................... 19

3.2.3 Säljarens avtalsbrott .................................................................................... 22

3.3 Köparen............................................................................................................. 25



3.3.1 Betalningen................................................................................................. 25

3.3.2 Medverkansskyldighet................................................................................. 26

3.3.3 Köparens avtalsbrott.................................................................................... 27

3.4 Riskövergången................................................................................................. 28

4. Jämförelse............................................................................................................... 30

4.1 Allmänt ............................................................................................................. 30

4.1.1 Avtalets ingående........................................................................................ 30

4.2 Säljaren ............................................................................................................. 30

4.2.1 Avlämnandet............................................................................................... 31

4.2.2 Fel i varan ................................................................................................... 32

4.2.3 Påföljder vid fel i vara ................................................................................. 32

4.3 Köparen............................................................................................................. 32

4.3.1 Betalningen................................................................................................. 33

4.3.2 Medverkansskyldighet................................................................................. 34

4.3.3 Köparens avtalsbrott.................................................................................... 34

4.4 Riskövergången................................................................................................. 35

5. Analys av jämförelsen............................................................................................. 36

6. Källförteckning ....................................................................................................... 38



1

1. Inledning

Inom köprätten regleras avtalsparternas skyldigheter och rättigheter genom lag samt såsom de 
bestämts genom avtalet eller annars av sedvänja eller omständigheterna i övrigt. Vid köp 
utgörs avtalsparterna av en säljare och en köpare. Säljarens uppgift är att sälja en vara till 
köparen som i sin tur har att betala för den köpta varan. Skulle någon utav parterna begå 
avtalsbrott genom att inte prestera i enlighet med avtalet gäller att motparten kan göra vissa 
bestämda påföljder gällande.

Regleringen avseende köp är nationell även om inslag från den internationella rätten 
förekommer. Hur stora skillnader och likheter föreligger mellan olika staters reglering på 
detta område? För att få svar på denna fråga kan en jämförelse mellan olika staters 
rättsreglering på området göras. 

I det här examensarbetet görs en jämförelse mellan svensk och tysk rätt. Tyskland är idag 
Sverige största handelspartner. Sveriges varuimport från Tyskland utgör knappt 18 procent av 
hela den svenska importen. Den svenska varuexporten till Tyskland utgör även den en stor 
del, närmare 11 procent, av Sveriges totala export. Flera svenska företag har även nått stora 
framgångar i Tyskland och innehar en marknadsledande position. Det finns idag cirka 700 
svenska dotterbolag i Tyskland medan det i Sverige finns omkring 800 tyska dotterbolag.1 Det 
kan därmed vara bra att känna till både de svenska och de tyska regler som gäller säljarens 
och köparens skyldigheter och rättigheter. 

1.1 Syfte

Syftet med denna D-uppsats på det rättsvetenskapliga programmet vid Luleå Tekniska 
Universitet har varit att finna de skillnader och/eller likheter som finns i två olika rättssystem 
inom ämnesvalet ”säljarens och köparens skyldigheter och rättigheter i Sverige och i 
Tyskland”. 

1.2 Metod

Uppsatsen är utformad som en komparativ studie mellan svensk och tysk rätt. Metoden som 
har använts vid författandet har följaktligen varit att undersöka vilka bestämmelser som finns i 
de olika rättssystemen och därefter finna likheter och skillnader i de båda rättsordningarnas 
normer. 

För att utreda rättsläget har en traditionell juridisk metod använts. I den del av uppsatsen som 
berör den svenska regleringen har lagregler, praxis, förarbeten och även doktrin studerats. Då 
den tyska rättskulturen inte ser likadan ut som den svenska har störst vikt lagts vid lagtext och 
lagkommentarer för att utreda rättsläget i Tyskland, även här har viss doktrin tjänat som källa.

                                                            
1Sveriges ambassad i Berlin, http://www.swedenabroad.com/Page____25551.aspx
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1.3 Avgränsning

Köprätten är ett omfattande rättsområde, därför har uppsatsen avgränsats till att omfatta de 
skyldigheter och rättigheter som tillkommer säljaren och köparen vid köp. Uppsatsen är även 
avgränsad till att gälla endast de nationella bestämmelserna avseende ämnesvalet i Sverige 
och i Tyskland. Internationell köprätt har lämnats utanför avgränsningen, detsamma gäller 
sådana standardavtal som förekommer inom köprätten. Uppsatsen avgränsas även mot 
avbetalningsköp, kreditköp, leasing, kommission och köp genom handelsagenter.

1.4 Disposition

Då uppsatsen syftar till att utreda rättsläget inom två olika rättssystem har jag valt att först 
redogöra för de båda ländernas system och regler var för sig för att mot slutet av uppsatsen 
jämföra dessa. 

För att underlätta för läsaren och för att ge uppsatsen en klar struktur har min ambition varit 
att så långt som möjligt använda samma rubriker uppsatsen igenom. Min förhoppning är att 
detta skall göra det lättare för läsaren att uppmärksamma likheter och skillnader samt att 
denne på ett enkelt vis skall kunna hitta tillbaka till relevanta rubriker under läsningens gång. 

Uppsatsen syftar till att redogöra för de skyldigheter och rättigheter som tillkommer säljare 
och köpare vid köp. Eftersom den enes skyldighet i viss mån utgör den andres rättigheter 
saknar uppsatsen avsnitt avseende rättigheter. De rättigheter en köpare har framkommer 
således under säljarens avtalsbrott och de rättigheter en säljare har framkommer på motsatt vis 
under köparens avtalsbrott. 

1.5 Förkortningar

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (ung. privaträttslagen, civilrättslagen)

CISG – United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

HGB – Handelsgesetzbuch (ung. handelslagen)

KKL – Konsumentköplagen (1990:932)

KöpL – Köplagen (1990:931)
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2. Sverige

Nedan följer en redogörelse för hur lagstiftningen på det köprättsliga området ser ut i Sverige 
och hur köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter regleras i det svenska 
rättssystemet. 

2.1 Allmänt om svensk köprätt

Den svenska köprätten finns reglerad i Köplagen (1990:931), hädanefter KöpL, och i 
Konsumentköplagen (1990:932), hädanefter KKL. I dessa lagar finns bestämmelser om 
köparens och säljarens skyldigheter och rättigheter vid köp. Uppdelningen mellan en lag som 
rör vanliga köp och en som rör konsumentköp har sin grund i konsumentens behov av ett 
starkare skydd gentemot säljaren vid köp. 

Den huvudregel som gäller enligt KöpL är att både säljare och köpare skall uppfylla avtalet in 
natura och således skall inte någon ersättning betalas istället för fullgörelse av avtalet.2 Det är 
inte tillåtet för parterna att istället för sin prestation utge en ersättning till motparten. Parterna 
skall prestera i enlighet med vad som har bestämts i avtalet.

2.1.1 Köplagen

I KöpL finns som nämnts köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter reglerade. Lagen 
reglerar dock inte frågor som rör förhållanden till andra än avtalsparterna, den är alltså inte 
tillämplig gentemot en tillverkare, kreditgivare eller annan dylik person. Detta innebär att 
KöpL består av mestadels obligationsrättsliga och inte sakrättsliga regler. Obligationsrätt 
innebär en reglering av förhållanden mellan de parter som har ingått avtal med varandra och 
denna ger rätt till en prestation. En sakrätt däremot ger rätt till en sak gentemot alla personer, 
en sådan gäller alltså även mot tredje man.3

KöpL är dispositiv, detta innebär att bestämmelserna i lagen går att avtala bort. I 3 § KöpL 
framgår att i de fall där annat har avtalats mellan parterna eller där annat gäller enligt praxis 
och sedvänja i deras avtalsrelation är detta tillämpligt framför lagens bestämmelser.4 Det 
förekommer fall där villkor i det uppställda avtalet mellan köpare och säljare är oskäliga, i 
sådana fall kan jämkning bli aktuell i enlighet med 36 § avtalslagen5 eller lagen om 
avtalsvillkor i konsumentförhållanden.6

KöpL är tillämplig vid köp precis som namnet antyder. Det rör sig enligt 1 § KöpL om köp av 
lös egendom7. Sådan egendom kan utgöras av lösören, värdepapper, pengar, byggnader på 

                                                            
2 Ramberg s. 306
3 Gerhard s. 16
4 Håstad s. 33 
5 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL
6 Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
7 Köp av så kallad fast egendom regleras i Jordabalken (1970:994); under denna tillämpning faller exempelvis 
fastighetsköp och köp av tomträtt.
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annans mark, fordringar och andra rättigheter. Undantag görs där speciallag reglerar köp av en 
viss sorts vara8. Ett köp är en rättslig handling som innebär att äganderätten för viss egendom 
överlåts till annan mot en betalning i pengar. 

I lagen görs undantag för sådana fall där det rör sig om avtal av tjänster9. Däremot är lagen 
fortfarande tillämplig om säljaren åtar sig att först tillverka en vara för att sedan överlåta den 
till köparen. Detta gäller dock endast när köparen inte tillhandahåller säljaren en väsentlig del 
av det material som varan skall framställas av enligt 2 § 1 st. KöpL.10

I bestämmelsens följande stycke (2 § 2 st. KöpL) stadgas dock att i sådana fall där en tjänst 
ingår som en del av köpet är KöpL tillämplig så länge tjänsten är en bisak och inte utgör en 
större del av säljarens förpliktelser.11 Vid ett köp är det viktigt att pengar utgår som vederlag. 
Om inget vederlag alls utgår rör det sig om en gåva. Detta gäller även vid så kallade 
remuneratoriska gåvor, alltså gåvor som den ena parten ger till motparten som tack för en 
redan utförd tjänst utan att det enligt lagen är tvunget att utgå ersättning för den tidigare 
tjänsten.12 Vid avtal som rör byte är dock KöpL tillämplig, enligt 1 § 2 st KöpL. Vid 
bytessituationer gäller de uppsatta reglerna om säljarens förpliktelser för båda parter som har 
ingått avtalet (eftersom både parter lämnar något åt den andre).13

2.1.2 Konsumentköplagen

Innan KKL infördes fanns ingen samlad reglering om konsumentköp. Däremot fanns det 
särskilda bestämmelser om sådana köp i andra lagar. Under utvecklingens gång ansågs dock 
att skyddet för konsumenter behövde förstärkas och år 1973 infördes en speciell 
konsumentköplag. Sedan dess har lagen utvecklats och förnyats och den nu gällande lagen 
infördes 1990.14 Dagens KKL är uttömmande gällande regleringen av vad som gäller vid 
konsumentköp, den behöver således inte läsas tillsammans med KöpL för att innehållet skall 
vara uttydbart. Lagstiftaren har valt denna form för att konsumenten lättare skall kunna 
överblicka de rättigheter som tillkommer denne. Genom införandet av KKL har även 
regleringen i KöpL förenklats då lagstiftaren inte behöver ta hänsyn till det konsumentskydd 
som är motiverat.15

KKL blir tillämplig lag då en näringsidkare under utövandet av sin yrkesmässiga verksamhet 
säljer en lös sak till en konsument (byten räknas också in under tillämpningsområdet), 1 § 1 
st. KKL. Detta innebär att lagen endast är tillämplig då det rör sig om ett avtal mellan en 
näringsidkare och en konsument. I paragrafen anges att den sålda varan skall vara en lös sak 
(jfr. med KöpL där det rör sig om köp av lös egendom). En lös sak är enligt motiven ett 
”rörligt fysiskt föremål”, denna formulering är alltså snävare än den som återfinns i KöpL. I 
den senare innefattas all lös egendom och således även nyttjanderätter, värdepapper, byggnad 
på annans mark etc.16 De undantag som görs i KKL kommer från uppfattningen att den 

                                                            
8  Exempelvis vid vissa fordringar där skuldebrevslagen (1936:81) blir tillämplig.
9  Dessa regleras på annat håll, bl.a. i konsumenttjänstlagen (1985:716).
10  Håstad s. 27
11 A a s. 28
12 A a s. 29
13 A a s. 29
14 A a s. 230
15 A a s. 230
16 Prop 1989/90:89 s. 59
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skyddsnivå som eftersträvas för konsumenter i lagen inte skulle uppnås om 
tillämpningsområdet blev alltför stort och brett.17

Lagen tillämpas då en näringsidkare säljer en lös sak till en konsument som nämnts ovan. För 
att förstärka konsumentens skydd och för att undvika ett kringgående av lagen har i 1 § 2 st. 
KKL införts en reglering som innebär att den gäller även i de fall då den som agerar säljare 
inte är näringsidkare men där en näringsidkare för säljarens räkning förmedlar köpet. Regelns 
utformning medför att den privatperson (säljaren) och den näringsidkare som förmedlar köpet 
blir solidariskt ansvariga enligt 1 § 2 st. KKL.18 Det solidariska ansvaret innebär att det är 
valfritt för köparen att rikta sitt anspråk antingen mot säljaren eller mot näringsidkaren. I de 
fall köparens krav inte tillgodoses kan krav riktas mot den andra motparten. I lagtexten 
framgår inte hur fördelningen av ansvaret mellan säljare och näringsidkare i slutändan blir. 
Däremot går det i lagens motiv att utläsa att en allmän regel om regressrätt skall gälla för 
näringsidkaren i de fall denne svarat mot konsumenten enligt KKL. Om köpet förmedlats av 
en näringsidkare för en annan näringsidkares räkning gäller inte dessa regler. I det fallet är 
den som förmedlat köpet inte ansvarig enligt reglerna i 1 § 2 st KKL.19

Till skillnad från KöpL är KKL tillämplig lag vid alla situationer där näringsidkaren skall 
tillverka och sedan sälja en sak till konsumenten, 2 § 1 st. KKL. Detta gäller alltså oavsett om 
konsumenten skall tillhandahålla en större del av materialet eller ej20. Det rör sig i dessa fall 
fortfarande om ett köp även om konsumenttjänstlagens regler om omsorg och avrådande 
gäller.21 Däremot gäller enligt 2 § 2 st. KKL inte denna lag vid avtalssituationer där den som 
åtagit sig att leverera en vara även har åtagit sig att utföra arbete eller någon annan slags 
tjänst, om detta arbete eller denna tjänst utgör en övervägande stor del av förpliktelsen. 

KKL är inte dispositiv på samma vis som KöpL, det går inte att helt fritt åsidosätta lagen 
genom avtal; från lagen avvikande villkor som är till nackdel för konsumenten är utan verkan. 
Lagen kan därmed sägas vara tvingande till konsumentens förmån. Det är inte möjligt att 
avtala om sådant som försätter konsumenten i en sämre situation än vad som tillkommer 
denne enligt lagen. Lagen är endast tvingande i förhållande till sådana villkor som avtalats om 
vid köpets ingående. Köpare och säljare kan alltså i efterhand ingå avtal med andra, sämre 
villkor och dessa villkor förblir då bindande för bägge parter.22 Vissa regler i lagen är alltså 
dispositiva.23

2.1.3 Avtalets ingående

Ett köpavtal ingås efter anbud-accept modellen som finns reglerad i avtalslagen24. Av detta 
följer att en utav parterna avger ett anbud och att motparten skall acceptera detta för att ett 
avtal skall ha träffats mellan parterna. 

                                                            
17 Håstad s. 232
18 A a s. 233 
19 Prop 1989/90:89 s. 61
20 I sådana fall finns även regler i konsumenttjänstlagen (1985:716) som blir tillämpliga, 4 § 1 st., 6 § samt 7 §.
21 Håstad s. 234
22 A a s. 234
23 Exempelvis 5 §, 7 § och 36 § KKL
24 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
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2.2 Säljaren

Säljarens huvudförpliktelse vid ett köp är att lämna ifrån sig den vara som köpavtalet 
omfattar. Detta innebär att köparen skall lämna varan i rätt tid, på rätt plats och i rätt skick. 
Skulle säljaren brista i fullgörelsen av sina skyldigheter har denne begått ett avtalsbrott och 
vissa bestämda påföljder kan då göras gällande av köparen.25

Säljaren har ett felansvar och ett dröjsmålsansvar. Detta innebär att säljaren ansvarar för 
sådana fel på produkten som har uppkommit innan riskövergången samt eventuella dröjsmål 
med överlämnandet. Vid köp gäller den så kallade samtidighetsprincipen, prestationerna skall 
utföras samtidigt. Beträffande varans avlämnande skiljer man mellan hämtningsköp och 
transportköp.

2.2.1 Avlämnandet

Hämtningsköp regleras i 6 § KöpL. Där bestäms att varan skall vara tillgänglig för 
avhämtning där säljaren har sitt affärsställe eller vid avsaknad av sådant sin hemvist vid 
tidpunkten för köptillfället. Om det vid avtalets ingående stod klart för parterna att varan 
fanns tillgänglig på annan plats skall den hållas tillgänglig för avhämtning på den platsen. När 
köparen har tagit hand om varan är den att anse som avlämnad. 

Varan skall som nämnts enligt bestämmelsen finnas tillgänglig på säljarens affärsställe eller i 
dennes hemvist. Ibland kan en säljare ha flera olika affärsställen, det får då med ledning av 
avtalet eller övriga omständigheter avgöras vilket affärsställe som skall gälla som det där 
varan skall finnas tillgänglig för avhämtning. Avtalsparterna kan även tidigare ha gjort affärer 
med varandra och då kan det vara möjligt att med ledning av dessa tidigare kontakter avgöra 
vilket affärsställe som skall gälla som avhämtningsställe. Skulle säljaren efter avtalets 
ingående byta affärsställe eller hemvist skall avhämtningen ske på det nya stället. Om detta 
medför extra kostnader för köparen finns enligt KöpL inga regler om ersättning men enligt 
Ramberg torde det gå att anta att köparen har rätt till ersättning för sådana kostnader som 
uppstår oförutsett.26

Bestämmelserna i KöpL är som sagt dispositiva, det står säljare och köpare fritt att avtala om 
annat än vad som framgår av lagen. I detta fall skulle de två avtalsparterna alltså kunna avtala 
om att varan skall avlämnas på annan plats än hos säljaren. Ett sådant avsteg från 
lagbestämmelsen kan underlätta både för säljare och för köpare. Skulle en annan plats än 
säljarens affärsställe eller hem enligt en överenskommelse mellan säljare och köpare tjäna 
som avlämningsplats får det betydelse för riskövergången enligt 13 § 3 st. KöpL.27 Sista 
stycket i bestämmelsen stadgar att varan är avlämnad när köparen har tagit hand om den. För 
att varan skall anses vara avlämnad krävs alltså att köparen eller en av denne utsedd 
representant har tagit hand om varan, det är inte tillräckligt att varan finns tillgänglig på 
säljarens lager eller att leverans har skett utan att köparen tagit hand om varan.28

                                                            
25 Jmf. bestämmelserna i KöpL samt KKL
26 Ramberg s. 188
27 A a s. 188
28 Gerhard s. 21
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Den andra sortens köp, transportköp, regleras i 7 § KöpL. Det finns olika typer av 
transportköp: köp där transport skall ske inom en och samma ort (platsköp) och köp där varan 
skall transporteras till en annan ort (distansköp). Eftersom huvudregeln är att varan skall 
avlämnas hos säljaren krävs att det följer av avtalet, tidigare praxis mellan avtalsparterna eller 
handelsbruk eller sedvänja att transport skall ske från säljaren till köparen. Vid platsköp som 
alltså innefattar köp där transport skall ske inom orten eller inom ett område där säljaren 
normalt ordnar transport av liknande varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till 
köparen. Att varan anses avlämnad när den överlämnas till köparen innebär att avlämnandet 
är uppfyllt oberoende av om säljaren själv eller någon annan transportör tar hand om 
transporten, detsamma gäller när varan skickas med posten. Vid distansköp gäller att varan är 
avlämnad när den överlämnats till den transportör som har åtagit sig transporten från 
avsändningsorten, detta gäller dock ej när säljaren själv skall transportera varan, då gäller som 
vid platsköp att varan är avlämnad först när den överlämnas till köparen. En vara kan också 
avlämnas efter leveransvillkor som ”fritt”, ”levererad” eller ”fritt levererad”, i sådana fall 
anses varan avlämnad först när den kommit fram till den i leveransvillkoret angivna orten. 
Leveranser av detta slag är vanliga vid internationella köp.29

Har det i avtalet mellan säljare och köpare bestämts att säljaren skall ordna så att varan 
transporteras till köparen skall denne ingå sådana avtal som medför att transporten utförs med 
lämpligt transportmedel och på sådana villkor som är sedvanliga för transporter av samma 
slag, 8 § KöpL. Bryter säljaren mot sina förpliktelser enligt denna bestämmelse finns i KöpL 
inte några bestämda påföljder. Av motiven till lagen framgår dock att sådana avtalsbrott får 
regleras genom allmänna avtalsrättsliga principer. Den troliga påföljden blir då skadestånd, 
även om andra påföljder kan bli aktuella.30

2.2.1.1 Tiden för avlämnandet 
Som tidigare nämnts gäller samtidighetsprincipen vid köp: varan skall överlämnas samtidigt 
som betalning sker. I köpavtalet har vanligen tiden för avlämnandet bestämts. Det kan handla 
om en bestämd tidpunkt eller att avlämnandet skall ske ”efter anfordran” eller ”utan 
uppskov”. Vid de senare, mer obestämda, definitionerna av tiden för avlämnandet får tiden 
bestämmas genom tolkning. Finns det i avtalet ingen bestämd (specifik eller obestämd) 
tidpunkt för avlämnandet och förekommer inte heller sedvana eller bruk mellan parterna 
regleras tidpunkten för avlämnandet i 9 § 1 st. KöpL. Enligt denna regel skall avlämnandet 
ske efter vad som är skälig tid från köpet. Att avgöra vad som är skälig tid blir en 
tolkningsfråga i varje enskilt fall och utgången är beroende av köpets typ och omfattning.31

I 9 § 2 st. KöpL presumeras att säljaren har en rätt att bestämma tidpunkten för avlämnandet 
om det har bestämts att avlämnandet skall ske inom en viss tidsrymd. Framgår det dock av 
omständigheterna i övrigt att köparen skall bestämma en sådan tidpunkt bryts presumtionen 
till förmån för köparens valrätt. Säljaren har enligt 9 § 3 st. KöpL en underrättelseplikt vid 
hämtningsköp. Vid sådana köp skall säljaren i tid underrätta köparen om när avhämtning av 
varan kan ske. Regleringen kan få betydelse för riskövergången och dröjsmålsansvaret. 
Köparen skall ges en möjlighet att göra sig beredd att mottaga varan och ordna detta 
mottagande. För att ge köparen den möjligheten skall underrättelsen ske ”i tid”, annars gäller 

                                                            
29 Gerhard s. 21 ff. 
30 Prop 1988/89:76 s. 74
31 A prop s. 74 
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att säljaren får ansvara för att avlämnandet inte sker i tid för det fall att köparen inte hinner 
avhämta varan i tid.32

Uppstår det kostnader för varan innan avlämnandet, exempelvis kostnader för transport, 
försäkring eller lagring, skall enligt 11 § KöpL säljaren stå för dessa33. Huvudregeln för 
kostnadsfördelningen enligt bestämmelsen innebär att säljaren ansvarar för de kostnader för 
varan som uppstår innan avlämnandet om avlämnandet inte försenas av något förhållande på 
köparens sida. Undantag från huvudregeln görs då avlämnandet har försenats efter något 
förhållande på köparens sida. Detta undantag avser enligt motiven bara de tilläggskostnader 
som förseningen av avlämnandet har medfört, säljaren skall fortfarande stå för de kostnader 
som uppkommit innan det avtalade (men försenade) avlämnandet. Bestämmelsen reglerar inte 
vem som skall ansvara för de tilläggskostnader som kan uppkomma på grund av 
avlämnandets försening. Det kan anses rimligt att den som skall stå för dessa kostnader är 
köparen, det kan dock enligt motiven inte uteslutas att kostnaderna i vissa situationer bör 
fördelas på ett annat sätt. Reglering avseende sådana kostnader återfinns i 57 § KöpL där 
köparens skadeståndsansvar regleras avseende bristande medverkan samt 75 § KöpL om 
ersättning för vårdkostnader.34

2.2.2 Fel i varan

Vid avlämnandet skall varan stämma överens med det som bestämts i avtalet, den skall vara 
avtalsenlig. Då KöpL är dispositiv står det parterna fritt att avtala om varans beskaffenhet. I 
KöpL har dock bestämmelser om varans beskaffenhet införts för att kunna avgöra vad som 
gäller de gånger då inget annat har avtalats rörande varans skick. I 17 § KöpL stadgas att 
varan skall stämma överens med det som följer av avtalet beträffande art, mängd, kvalitet, 
andra egenskaper och förpackning. Andra stycket p. 1-4 stadgar vad som gäller i de fall 
varans beskaffenhet inte framgår av avtalet. 

17 § 2 st. 1-4 p. KöpL

Om inte annat följer av avtalet, skall varan

1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,
2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren 
vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att 
förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,
3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och
4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara 
eller skydda varan.

Varan är att anse som felaktig om den avviker från vad som föreskrivs i 17 § första och andra 
stycket KöpL eller avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. De två första styckena 
i bestämmelsen utgör inte någon uttömmande beskrivning av vad som krävs för att en vara 

                                                            
32 Ramberg s. 199 
33 Motsatsen gäller för kostnader som uppstår efter avlämnandet, för dessa ansvarar i allmänhet köparen.
34 Ramberg s. 206, Prop 1988/89:76 s. 77
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skall vara felfri. Även andra avvikelser än de som finns reglerade i bestämmelsen kan 
innebära att en vara är felaktig.35

Varan anses även felaktig om den inte stämmer överens med de uppgifter om dess egenskaper 
eller användning som säljaren vid marknadsföringen eller annars före köpet har lämnat och 
som kan ha haft betydelse för köpets ingående. Detsamma gäller även sådana uppgifter som 
lämnats av någon annan än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning om de har 
lämnats före köpet och kan antas ha haft inverkan på köpets ingående. Skulle säljaren i sådant 
fall inte känna till eller borde säljaren inte ha känt till uppgifterna görs dock ett undantag och 
varan anses ej felaktig. Vore fallet sådant att utfästelsen om varans beskaffenhet varit felaktig 
och säljaren eller annan rättar till det på ett tydligt sätt i rätt tid är ovan nämnda bestämmelser 
ej tillämpliga enligt 18 § KöpL. Av motiven framgår att det i dessa sammanhang inte rör sig 
om allmänt lovprisande från säljarens sida utan konkreta uppgifter om varans beskaffenhet. Ju 
tydligare uppgift desto lättare blir det för köparen att grunda anspråk med anledning av 
uppgiften (även vice versa).36

Det förekommer att en vara säljs i ”befintligt skick” eller med förbehåll som liknar detta. En 
vara som är såld med sådana förbehåll är ändå felaktig i vissa fall som regleras närmare i 19 § 
KöpL. Det gäller fall där varan inte överensstämmer med de uppgifter om dess egenskaper 
eller användning som säljaren före köpet har lämnat och som kan ha haft inverkan på köpet 
samt fall där säljaren före köpet underlåtit att informera köparen om ett sådant väsentligt 
förhållande rörande de egenskaper varan besitter eller varans användning som säljaren måste 
antas ha känt till och som köparen kunde räknat med att bli upplyst om. Detta gäller under 
förutsättningen att underlåtenheten att meddela köparen om sådana egenskaper har inverkat på 
köparens beslut att köpa varan. En vara som säljs i befintligt skick anses felaktig även när 
varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog hade kunnat förutsätta med hänsyn 
till det pris varan betingade samt övriga omständigheter. 

Utöver de bestämmelser om fel som nämnts ovan förekommer även att en vara kan vara
behäftad med ett så kallat ”rättsligt fel”, dessa behandlas i 41 § KöpL. Ett sådant fel innebär 
att tredje man har äganderätt till den vara köparen har förvärvat eller att tredje man har 
panträtt eller någon annan liknande rätt i varan.37 Köparen kan i avtalet ha gått med på att 
köpa varan trots tredje mans äganderätt eller liknande rätt. Det får då avgöras huruvida 
köparen godtagit belastningen eller om det bestämts att säljaren skall avhjälpa denna vid eller 
efter köpets ingående.38

Den avgörande tidpunkten för om det föreligger fel i varan är enligt 21 § KöpL den tid då 
risken för varan går över på köparen. Frågan ifall varan är felaktig eller ej skall alltså avgöras 
efter en bedömning som tar hänsyn till varans beskaffenhet vid riskens övergång. 
Huvudregeln är att säljaren svarar för fel som uppkommit innan riskövergången, oberoende av 
om felet visar sig innan denna tidpunkt eller efter. I de fall där varan försämras efter 
riskövergången men felet beror på säljarens avtalsbrott föreligger fel trots att risken för varan 
gått över på köparen. Har säljaren genom en garanti eller annan liknande utfästelse åtagit sig 
att svara för sådana funktions- eller egenskapsfel som uppkommer på varan en viss tid efter 
dess avlämnande gäller detsamma som ovan nämnts. Denna reglering gäller endast sådana 
garantier som är tidsbegränsade och endast sådana garantier som omfattar funktions- och 
egenskapsfel. Vid garantier eller utfästelser av detta slag blir bevisbördan omvänd. Egentligen 

                                                            
35 Prop. 1988/89:76 s. 87
36 A prop. s. 88
37 Ramberg s. 77 
38 Håstad s. 153
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är det köparen som skall bevisa att varan varit felaktig redan innan riskens övergång. Har en 
garanti lämnats gäller dock att säljaren skall bevisa att felet inte fanns när risken för varan 
övergick till köparen och att det kan röra sig om vanvård eller liknande handhavandefel.39

2.2.3 Säljarens avtalsbrott

Säljaren begår avtalsbrott då avlämnandet inte sker i tid eller om varan inte stämmer överens 
med vad som bestämts i avtalet eller annars inte stämmer överens med sådan standard som 
kan förväntas av en vara av samma slag. 

2.2.3.1 Dröjsmål
Avlämnar eller levererar säljaren inte varan i tid enligt vad som bestämts i avtalet har säljaren 
hamnat i dröjsmål. Om dröjsmålet inte beror på köparen eller något förhållande på dennes
sida har köparen i enlighet med bestämmelsen i 22 § KöpL rätt att kräva fullgörelse eller 
hävning av köpet och dessutom rätt att kräva skadestånd enligt bestämmelserna i 23-29 § § 
KöpL. Köparen har även rätt att hålla inne med betalningen enligt 42 § KöpL. Av betydelse 
för frågan ifall varan avlämnats i tid eller ej är vad som har bestämts i avtalet. 

2.2.3.2 Påföljder vid fel
Fel i varan innebär att säljaren har begått ett avtalsbrott. Regleringen härom återfinns i 30-41 
§ § KöpL. 

Om en vara är felaktig och detta inte på något vis beror på köparen har denne enligt 30 § 
KöpL rätt till en rad påföljder enligt 31-40 § § samt 42 § KöpL. 30 § KöpL stadgar således 
vilket säljarens felansvar är. Huruvida varan är avtalsenlig eller ej får avgöras genom 
avtalstolkning och med ledning av tidigare nämnda lagrum. Det kan förekomma fel i varan 
även om det inte anses vara ett köprättsligt fel. Här rör det sig om fel som uppkommit efter 
riskövergången och som köparen därmed får stå kostnaden för eller fel som köparen antas ha 
känt till vid köpet. Har köparen vid köpet inte uppmärksammat sådana fel som denne vid en 
undersökning före köpet borde ha märkt har rätten att åberopa felet gentemot säljaren gått 
förlorad och felet faller inte under säljarens felansvar. Säljarens ansvar för fel sträcker sig inte 
heller till situationer där felet beror på köparen eller något förhållande på dennes sida, en 
bestämmelse som kommer till uttryck i de flesta av de ovan angivna felbestämmelserna.40 De 
påföljder köparen har rätt till enligt bestämmelsen i 30 § KöpL är att kräva avhjälpande, 
omleverans eller prisavdrag.  Köparen har även rätt att häva köpet och kräva skadestånd. 
Andra påföljder som kan vara aktuella vid fel i varan är hävning vid successiv leverans, 44 § 
KöpL, samt en hävningsregel vid anteciperat avtalsbrott i 62 § KöpL. Gällande rättsliga fel i 
varan återfinns påföljderna i 41 § KöpL. 

En bestämmelse som får stor betydelse vid frågor om fel i vara är 31 § KöpL som anger att 
köparen skall undersöka varan efter avlämnandet. Detta skall köparen göra i eget intresse, i 
det fall köparen inte genomför en sådan undersökning utgår inget ansvar för avtalsbrott. 

                                                            
39 Lagkommentar till KöpL. Karnov nr. 83 
40 Ramberg s. 375 f.
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Bestämmelsen får betydelse vid köparens reklamation av en vara vilken i sin tur får betydelse 
då köparen vill åberopa någon utav de påföljder som kan bli aktuella vid fel i varan. En 
reklamation skall enligt 32 § KöpL göras inom skälig tid efter det att köparen märkt eller 
borde ha märkt felet. Här har köparen getts viss tid att fundera ut hur denne vill gå vidare. 
Skulle ett fel anses kunnat upptäckas vid den undersökning köparen skall göra enligt 31 § 
KöpL kan reklamationstiden börja löpa redan vid avlämnandet. I andra fall kan det ta längre 
tid att upptäcka ett fel på varan. Att köparen skall reklamera en vara som är behäftad med fel 
”inom skälig tid” får alltså avgöras från fall till fall med avseende på när felet faktiskt 
upptäcktes och vad som kan anses som en skälig tid för antagandet att köparen borde ha 
upptäckt felet. Det vore inte rimligt att tillåta reklamationer i all framtid för en viss vara, 
därför har i 32 § 2 st. KöpL införts en övre gräns för reklamationer på två år från det att 
köparen mottagit varan. Har en reklamation inte skett inom två år från köpet förlorar köparen 
möjligheten att åberopa fel. Om köparen gjort en reklamation inom fristen och får en ny vara 
eller om säljaren avhjälper felet i varan gäller en ny frist på två år. Har köparen getts en ny 
vara genom omleverans gäller att alla slags fel i den nya varan kan påtalas. Har felet däremot 
avhjälpts i den ursprungliga varan torde köparen endast ha rätt att i fortsättningen påtala fel 
som har samband med det fel som föranlett avhjälpandet.41

Reglerna om reklamation gäller för de fel som köparen faktiskt meddelar säljaren om, varje 
fel måste meddelas för sig för att felpåföljder skall kunna åberopas. Varje fel på varan som 
upptäcks måste påtalas inom skälig tid och en bedömning om köparen varit i tid med sin 
reklamation måste göras för varje enskilt fel.42 Angående köparens reklamation kan enligt 
sista meningen i 32 § KöpL annat gälla enligt garanti eller liknande utfästelse. Har säljaren 
agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder får köparen åberopa fel i varan utan att 
hänsyn tas till de två tidigare bestämmelserna, detta enligt 33 § KöpL. Eftersom grundtanken 
med reklamation och reklamationsfrist som sagt är att säljaren inte skall behöva gå ovetandes
om eventuella fel som köparen kan komma att åberopa lång tid efter köpet har denna regel 
införts. En säljare som varit illojal anses inte vara förtjänt av detta skydd och därför har ett 
undantag för sådan säljare gjorts i bestämmelsen.43 Det framgår inte av lagtext eller doktrin 
vad säljaren skall ha gjort för att anses ha handlat på det vis bestämmelsen stadgar. Däremot 
sägs att säljarens beteende ”måste ha avseende på det fel för vilket reklamationsfristen 
försuttits”44, det räcker sålunda inte med ett generellt illojalt och ohederligt beteende hos 
säljaren. Det förekommer ingen tidsfrist i 33 § KöpL, dock har det ansetts att köparen måste 
avge ett meddelande om fel inom den i preskriptionslagen45 allmänna preskriptionstiden på tio 
år.46

2.3 Köparen

I 45-50 §§ KöpL stadgas vilka som är köparens skyldigheter. Köparen skall betala för den 
köpta varan samt medverka till köpet genom att exempelvis hämta eller ta emot varan.

                                                            
41 Ramberg s. 391 f. 
42 A a s. 389 f. 
43 A a s. 399
44 A a s. 400
45 Preskriptionslag (1981:130)
46 Ramberg s. 401
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2.3.1 Betalningen

Köparens största åtagande är att betala det överenskomna priset. Både KöpL och KKL är 
tillämpliga på köp där vederlaget utgörs av pengar. Ett köpavtal innehåller normalt en 
bestämmelse om vilket pris köparen skall erlägga för varan. Det förekommer dock situationer 
där köparens huvudprestation, betalningen, inte blivit bestämd i avtalet. Ett köpavtal utan 
överenskommet pris för varan är dock ändå giltigt, denna princip kommer ursprungligen från 
CISG47 men gäller alltså även i Sverige.48 Enligt bestämmelsen i 45 § KöpL skall köparen 
betala vad som ”är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden 
för köpet samt omständigheterna i övrigt". Har det inte angetts i avtalet vilket pris köparen 
skall betala gäller således att denne skall betala vad som är ett skäligt pris för varan. En 
skälighetsbedömning där alla olika omständigheter räknas in skall då göras. Vid en 
bedömning av varans beskaffenhet skall den beskaffenhet som köparen har rätt att kräva av 
varan räknas, inte den faktiska beskaffenheten. Vid skälighetsbedömningen skall hänsyn även 
tas till vad varan normalt betingar för pris, alltså det pris som är gängse för varan.49 På vilken 
utav parterna som bevisbördan lagts vid situationer av detta slag framgår inte i lagen. 
Rättsläget har länge varit osäkert och det har både i praxis och i doktrin förekommit flera 
olika uppfattningar i frågan. Håstad kommer fram till att det vore lämpligt att lägga 
bevisbördan på den part som hävdar att ett pris har avtalats.50 Efter en dom från Högsta 
domstolen51 är detta numer även huvudregeln52. 

Priset för varan kan fastställas även på andra sätt. I 46 § KöpL bestäms vad som gäller då 
varans pris skall bestämmas utifrån dess kvantitet (varans antal, mått eller vikt). En 
huvudregel finns stadgad i 47 § KöpL: enligt denna huvudregel är köparen bunden av det 
fakturapris som angetts om någon reklamation mot det inte sker inom skälig tid53. Bundenhet 
föreligger dock ej där ”ett lägre pris följer av avtalet eller om det fordrade beloppet är 
oskäligt”.54 Det viktiga är att avtalet följs, en säljare kan i en faktura inte införa andra villkor 
än vad som framkommer av köpavtalet. Detta innebär att parterna endast är bundna av sådana 
villkor som blivit en del av det avtal de har ingått med varandra. I de fall där fakturapriset 
stämmer överens med det avtalade priset har köparen således ingen möjlighet att med 
framgång reklamera fakturan, givet att priset inte är att anse som oskäligt.55 Betalar köparen 
det pris som framgår av fakturan och detta pris visar sig vara för högt kan köparen i efterhand 
åberopa de allmänna regler som finns om betalningsmisstag (condictio indebiti). I 
motsvarande fall där fakturan visar ett lägre pris än vad som framgår av avtalet torde säljaren 
ha samma rättighet, även om detta inte framgår av lagen.56

Frågan om var betalningen skall ske finns reglerad i 48 och 49 § § KöpL. I 48 § anges att 
betalning skall ske hos säljaren. Detta grundar sig på en vedertagen princip som gäller även på 
andra rättsområden och innebär att betalningsförpliktelser skall infrias hos betalnings-

                                                            
47 CISG art. 55 
48 Se vidare Ramberg s. 109 hur avtalsinnehållet fastställs enligt köprättsliga principer.
49 Håstad s. 164
50 A a s. 165
51 NJA 2001 s. 177
52 Detsamma gäller enligt NJA 2005 s. 205 även vid konsumentköp.
53 Vad som anses vara ”skälig tid” får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, se vidare 
Ramberg s. 484.
54 Ramberg s. 476 f. 
55 A a s. 483 
56 A a s. 485 f. 
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mottagaren.57 Köparens förpliktelse att betala priset för varan anses ej vara infriad förrän 
betalningen kommit fram till säljaren eller till ett konto som innehas av säljaren. Den 
avgörande tidpunkten för frågan om var betalning skall ske är tidpunkten för betalningen. Om 
säljaren efter ingånget avtal byter hemvist eller affärsställe skall betalning ske på den nya 
platsen.58 Då det på grund av köpets typ inte är möjligt att erlägga betalning hos säljaren finns 
i paragrafens första stycke andra meningen ett undantag från huvudregeln som innebär att 
betalning skall ske där överlämningen av varan äger rum.59

En av grundprinciperna vid köp är den förut omtalade samtidighetsprincipen (”Zug um Zug”). 
Denna princip innebär att köparen skall betala priset för varan samtidigt som säljaren lämnar 
ifrån sig varan.60 Denna princip leder inte till några problem då betalningen sker direkt hos 
säljaren, till exempel i mataffären där köparen betalar för sina varor för att sedan ta med dem 
hem. Däremot kan säljare och köpare avtala om att betalning och leverans skall ske vid olika 
tidpunkter. En vanlig situation av sådant slag är att säljaren lämnar villkoret att köparen skall 
betala inom 30 dagar från det att avtalet ingåtts. Har någon tidpunkt inte bestämts kan säljaren 
kräva att betalning skall ske vid en viss tidpunkt. Till dess att varan har kommit köparen 
tillhanda eller ställs till dennes förfogande enligt avtalet åligger det köparen ingen skyldighet 
att betala (jmf. Samtidighetsprincipen ovan). Bestämmelser härom återfinns i 49 § KöpL.

2.3.2 Medverkansskyldighet 

En annan av köparens skyldigheter är att medverka till köpet. Denna medverkansskyldighet 
som framgår av 50 § 1 och 2 p. KöpL innebär att köparen skall medverka till att säljaren kan 
fullgöra köpet, i den mån sådan medverkan skäligen kan förväntas av köparen. Enligt andra 
punkten skall köparen medverka till köpets genomförande genom att hämta eller ta emot den 
köpta varan. Avhämtandet får störst betydelse för köparen själv. Det får nämligen antas ligga i 
köparens intresse att faktiskt hämta varan. I viss mån får ett försenat avhämtande dock även 
andra effekter än sådana som påverkar endast köparen. Detta bland annat gällande risken för 
varan som enligt 13 § 2 st. KöpL vid ett försenat avhämtande från köparens sida går över på 
densamme innan varan faktiskt har avlämnats. En försummelse från köparens sida att hämta 
varan kan även leda till ökade kostnader för säljaren som denne enligt 75 § KöpL kan ha rätt 
att få ersättning för.61Denna bestämmelse tillkom för att klargöra att köparens skyldighet vid 
köp inte bara utgörs av huvudförpliktelsen att betala för varan. I de flesta fall av ”vanliga” köp 
får bestämmelsen inte någon större betydelse. Handlar det om standardvaror behöver säljaren 
i de flesta fall ingen hjälp av köparen för att fullgöra köpet. Rör det sig däremot om varor som 
är speciellt utformade för köparen får bestämmelsen större betydelse. Detta blir fallet då det 
rör sig om ett tillverkningsköp där köparen skall tillhandahålla materialet eller där köparen 
gett säljaren anvisningar om hur tillverkningen skall gå till, i detta fall krävs köparens 
medverkande för fullgörelse av köpet.62 En försummelse från köparens sida att medverka till 
köpets fullgörelse utgör (ofta) en underlåtenhet i enlighet med 48 § 2 st. KöpL att vidta de 

                                                            
57 Se vidare lagen (1936:81) om skuldebrev där det i 3 § klargörs var betalning skall ske om det ej är bestämt. 
Enligt denna bestämmelse skall betalning erläggas i borgenärens bostad eller i dennes affärslokal (med vissa 
undantag). 
58 Ramberg s. 487
59 Gerhard s. 50
60 Ramberg s. 488
61 A a s. 511
62 A a s. 510
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åtgärder som behövs för att möjliggöra en betalning. Detta innebär att ett fullbordat 
betalningsdröjsmål föreligger från köparens sida.63

Vid konsumentköp enligt KKL gäller i stort samma regler som i KöpL beträffande priset och 
betalningen. Regleringen härom återfinns i 35-36 § § KKL. 

2.3.3 Köparens avtalsbrott 

Om köparen skulle bryta mot någon av de uppställda skyldigheterna har köparen hamnat i 
dröjsmål. Ett dröjsmål är detsamma som ett avtalsbrott eftersom det som bestämts i avtalet 
inte har följts64. 

2.3.3.1 Dröjsmål
Påföljderna vid köparens dröjsmål återfinns i 51-60 § § KöpL. I 51 § KöpL framgår vad som 
krävs för att dröjsmål skall anses föreligga och att påföljderna av dröjsmål regleras i 52-59 § § 
KöpL. 

I 51 § KöpL görs en uppdelning mellan köparens betalnings- och medverkansskyldighet samt 
den skyldighet köparen har att hämta eller ta emot varan. Denna uppdelning beror på att de 
två första skyldigheterna är av större betydelse för säljaren än den sistnämnda som får större 
betydelse för köparen. Uppdelningen mellan dessa skyldigheter leder till att påföljderna ser 
olika ut. I 51 § 1 st. KöpL går att läsa att säljaren kan kräva betalning eller annan fullgörelse 
vid köparens avtalsbrott. Säljaren har även rätt att häva köpet och kräva skadestånd. Regler 
om dessa olika typer av påföljder återfinns i 52-59 § § KöpL. Det finns en viktig begränsning 
i säljarens hävningsrätt som återfinns i 54 § 4 st. KöpL. Enligt denna begränsning har säljaren 
rätt att häva köpet när varan har kommit i köparens besittning endast om säljaren har 
förbehållit sig rätten att göra det eller om köparen avvisar varan. Vid betalningsdröjsmål från 
köparens sida har säljaren även enligt 10 § KöpL rätt att hålla inne varan och kräva ränta till 
dess att betalning sker (motsvarande rätt har köparen att hålla inne med betalningen till dess 
att varan överlämnats). För avtalsbrott som rör köparens senare skyldighet, nämligen den att 
hämta eller ta emot varan, gäller enligt 51 § 2 st. KöpL endast de bestämmelser som återfinns 
i lagens 55 §, 57 § 2-4 st. samt 58 §.65 Säljarens rätt till ersättning är här alltså i viss 
omfattning begränsad jämfört med vad som gäller enligt första stycket.

Regleringen om påföljder vid köparens dröjsmål gäller i de fall dröjsmålet inte beror på 
säljaren eller något förhållande på säljarens sida, detta framgår klart av både 51 § 1 och 2 st. 
KöpL. Om dröjsmålet på något vis beror på säljaren har denne ingen rätt till de påföljder som 
annars står till buds eftersom köparen i sådant fall undgår ansvar för avtalsbrott. Det kan i 
dessa situationer handla om att säljaren gett köparen felaktig information om när betalning 
skall ske eller hur den skall ske. Säljaren kan även ha underlåtit att informera köparen om tid 
och plats för varans överlämnande. 

                                                            
63 Ramberg s. 503
64 Pacta sunt servanda – en grundläggande rättsprincip som innebär att avtal ska hållas.
65 Ramberg s. 512 f. 
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Enligt KKL är köparen i dröjsmål när betalning inte sker i rätt tid och detta inte beror på något 
förhållande på säljarens sida, 38 § KKL. Regleringen stämmer alltså överens med regleringen 
i KöpL. 

I 39 § KKL stadgas att säljaren vid köparens dröjsmål har rätt att hålla inne varan. Säljaren får 
även välja mellan att kräva betalning eller att häva köpet. Vid en hävning tillkommer även 
rätten att kräva skadestånd av köparen. 

2.4 Riskövergången

Den som bär risken för varan är skyldig att betala för den skada som uppstår på varan. Detta 
innebär att skador som uppstår när säljaren står risken för varan skall denne stå för medan 
skador som uppkommer efter riskövergången skall köparen stå för. När riskövergången sker 
framgår av 13 § KöpL och som huvudregel gäller att avlämnandet enligt 6 § och 7 § KöpL 
räknas som den tidpunkt då risken övergår till köparen. I 13 § 2 st. KöpL bestäms när risken 
övergår till köparen i de fall där varan inte överlämnas i tid och detta beror på köparen eller 
något förhållande på dennes sida. I sådana fall sker riskövergången när säljaren har gjort vad 
den kunnat för att avlämnandet skall kunna ske. Detta för att köparen inte skall kunna fördröja 
riskövergången genom att inte uppfylla sina förpliktelser i tid.66 Det sista stycket i 
bestämmelsen stadgar att risken vid sådana köp där köparen skall hämta varan på annan plats 
än hos säljaren går över när tiden för avlämnandet är inne och köparen getts information om 
att varan finns tillgänglig för avhämtning på den bestämda platsen.

Riskövergången innebär att vid det tillfälle då varan avlämnas går risken över på köparen. 
Enligt 12 § KöpL måste således köparen betala priset för varan även om varan har förstörts, 
kommit bort eller på annat sätt försämrats och detta skett efter avlämnandet genom en 
händelse som inte beror på säljaren.

                                                            
66 Lagkommentar till KöpL Karnov nr. 47 
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3. Tyskland

Nedan följer en redogörelse för den tyska lagstiftningen på området och regleringen inom det 
tyska rättssystemet. För att underlätta för läsaren har jag valt att så långt som möjligt 
använda samma rubriker som ovan under redogörelsen för den svenska regleringen. 

3.1 Allmänt om tysk köprätt

Den tyska regleringen avseende köp återfinns i Bürgerliches Gesetzbuch (ung. 
”privaträttslagen” eller ”civilrättslagen”), BGB. Lagen innehåller regleringar om civilrätten 
och är uppdelad i olika så kallade ”böcker” med bestämmelser gällande allt från familjerätt till 
köprätt. Köprätten regleras i 433 § och framåt BGB. De tyska avtalen är ofta omfattande, 
långa och detaljerade. Vad gäller exempelvis avtalsbrott förekommer i avtalen ofta detaljerade 
regler om vilka följderna blir ifall någon utav parterna begår ett avtalsbrott. Om den ena 
parten inte håller sig till de i avtalet uppställda reglerna är det i Tyskland vanligt att åtgärder i 
enlighet med avtalet snabbt vidtas. För de parter som ingår ett avtal med varandra är det 
viktigt att redan innan ingåendet diskutera avtalsinnehållet och innebörden av det;
förebyggande åtgärder vidtas redan vid avtalets ingående. För parterna är det därför av stor 
vikt att göra klart för sig huruvida det är praktiskt möjligt att uppfylla avtalet eller ej i rätt 
tid.67

Ett avtal om köp innebär att en säljare och en köpare ömsesidigt kommer överens om en 
förpliktelse, att byta en vara mot pengar. En vara kan utgöras av saker eller andra föremål av 
värde samt rättigheter. I Tyskland kallas köp av en viss sak för Stückkauf (styckköp) och köp 
av en mängd av en sorts vara för Gattungskauf (artköp). Köp av rättigheter som utgör den
sista sortens köp kallas för Rechtskauf (rättighetsköp). Avtalet och köpet kommer till stånd 
när de två parterna har enats om vilken köpesumma som skall utgå för varan.68

Den tyska lagen kräver inte att köpavtalet följer en viss form, det är således ett formlöst avtal. 
Däremot förekommer i 313 § BGB formkrav för köp av fast egendom.69 Parterna kan dock, 
om de enas därom, bestämma att vissa formkrav ändå skall gälla, exempelvis kan de enas om 
att avtalet skall vara skriftligt enligt 127 § BGB. Har parterna enats om skriftlig form genom 
en enkel skriftformsklausul där ändringar av avtalet måste göras skriftligen förbinder de sig 
inte till att avtalet slutgiltigt skall ha skriftlig form. Enligt praxis kan parterna i sådana lägen 
formfritt upphäva formtvånget. Om parterna däremot har avtalat att ändringar endast kan ske 
skriftligt i en kvalificerad skriftformsklausul går det inte att ändra avtalet muntligt, sådana 
klausuler är giltiga endast mellan näringsidkare.70

                                                            
67 Ek s. 44 f.
68 A a s. 45
69 Så kallad notariell form, där en Notar granskar och vidimerar avtalets innehåll. En Notar är en oberoende 
offentlig myndighet. 
70 Ek s. 45 f. 
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3.1.1 Handelsköp

I den tyska rättsordningen delas den köprättsliga lagstiftningen upp mellan de civilrättsliga 
regler som återfinns i BGB och de handelsrättsliga reglerna om handelsköp (Handelskauf) i 
Handelsgesetzbuch, HGB. De senare reglerna innehåller vissa specialbestämmelser som är 
tillämpliga då den ena parten i avtalet är näringsidkare, medan reglerna i BGB tillämpas vid 
avtal där ingen utav parterna är näringsidkare.71 Reglerna om handelsköp gäller för sådana 
rättshandlingar en näringsidkare företar inom ramen för sin näringsverksamhet och som utgör 
köp enligt 433 § och framåt BGB.72

Definitionerna av en näringsidkare (Kaufmann) skiljer sig åt mellan bestämmelserna i BGB 
och bestämmelserna i HGB. Enligt 14 § BGB är en näringsidkare en person som köper en 
vara för att använda den i sin yrkesverksamhet. I 1 § 1 st. HGB definieras en näringsidkare 
som någon som bedriver näringsverksamhet. Begreppet näringsverksamhet syftar inom den 
tyska handelsrätten till sådan verksamhet som är självständig, vinstinriktad samt yrkesmässig 
och som utövas regelbundet under en viss period av tid. Det finns olika typer av näringsidkare 
i Tyskland och lagen gör skillnad på dessa. För att avgöra om det rör sig om en näringsidkare 
eller en icke-näringsidkare tas hjälp av rekvisitet ”näringsverksamhet utövad i en inrättad 
affärsverksamhet”73. Ett avgörande får ske i varje enskilt fall efter bedömning av exempelvis 
omsättning, företagsförmögenhet och antalet ingångna affärer. I vissa fall när det rör sig om 
en liten näringsverksamhet krävs registrering i det tyska handelsregistret för att verksamheten 
skall uppfylla näringsidkarkraven.74

3.1.2 Konsumentköp

När en konsument köper något utav en näringsidkare gäller i vissa fall speciallregler. 
Bestämmelserna i 474 § till 479 § BGB innehåller särskilda regler som gäller vid dessa köp. 
Utöver dessa speciella regler återfinns vissa särskilda bestämmelser i övriga regler. De 
bestämmelser som finns stadgade i 474-479 §§ BGB är tvingande till förmån för 
konsumenten. 75 Enligt 13 § BGB är en konsument en person som köper en vara utan att den 
är tänkt att användas i personens yrkesverksamhet. 

De speciella regler som tillämpas till konsumentens förmån gäller endast då en konsument 
köper en vara utav en näringsidkare. På den omvända, och ovanliga, situationen att en 
näringsidkare köper en vara av en konsument är reglerna alltså inte tillämpliga. Detta för att 
lagstiftaren inte ansett att en näringsidkare behöver samma slags skydd som en konsument i 
köpsituationen.76

                                                            
71 Schmidt s. 8
72 Ek s. 51 
73 A a s. 52
74 A a s. 52
75 Grunewald s. 2 
76 A a s. 3



18

3.1.3 Avtalets ingående 

Avtalsrättsligt tillämpas i Tyskland modellen om anbud och accept. Detta föreskrivs i 145 § 
till 157 § BGB. Modellen om anbud och accept innebär att någon lämnar ett anbud som denne 
blir bunden av (förutsatt att bundenhet inte har uteslutits, 145 § BGB) och att någon annan 
sedan accepterar detta anbud. I 146 § BGB stadgas att anbudet ej längre är giltigt om 
motparten inte accepterar anbudet alternativt inte accepterar det inom rätt tid enligt reglerna i 
447-449 § § BGB. En accept som kommer först efter att anbudstiden gått ut räknas som ett 
nytt anbud, detta gäller även för en oren accept enligt 150 § BGB. 

3.2 Säljaren

Säljaren har två huvudförpliktelser vid köp, detta stadgas i 433 § 1 st. BGB. Den första 
förpliktelsen är att överlämna varan till köparen. De tyska reglerna omfattar även en 
skyldighet för säljaren att överföra äganderätten för den köpta varan till köparen. 
Skyldigheten regleras i ovan nämnda paragraf men den tydliggörs i BGB:s sakrättsliga regler, 
929 § BGB, där det stadgas att varan skall överlämnas till köparen samt att köparen och 
säljaren skall vara överens om att äganderätten skall övergå till köparen. Varan skall vid 
överlämnandet även vara fri från faktiska och rättsliga fel. Vid sidan om de två 
huvudförpliktelserna förekommer även biförpliktelser. Säljaren skall även enligt 448 § 1 st. 
BGB stå för de kostnader överlämnandet medför, om inget annat har avtalats mellan parterna. 
Det kan handla om kostnader för att förpacka varan och att transportera den till 
avlämningsplatsen etc.77

3.2.1 Avlämnandet

Överlämnandet av den köpta varan innebär överförande av besittning utav den. Säljaren skall 
ge varan till köparen så att denne utövar den fysiska kontrollen över varan, detta enligt 854 § 
1 st. BGB. Utövar köparen redan den fysiska kontrollen över varan är det tillräckligt att denne 
och säljaren kommer överens om att köparen skall utöva besittningen över den.78

På vilken ort varan skall tas emot bestäms av 269 § BGB. Skall köparen enligt avtalet hämta 
varan hos säljaren skall detta göras antingen i säljarens bostad eller i dennes affärslokal. Har 
det däremot bestämts i avtalet att säljaren skall sända varan till köparen gäller som huvudregel 
att varan skall överlämnas på destinationen, vilket vanligen är den ort där köparen bor. 
Avlämningsorten behöver inte vara densamma som den ort där betalningen sker.79

Vid transportköp gäller att varan är överlämnad först när varan lämnas till köparen, inte när 
säljaren lämnar varan till transportören. Alltså har säljaren inte uppfyllt sin förpliktelse förrän 
varan har kommit fram till destinationen. Har säljaren överlämnat varan till transportören 
innebär detta således inte att varan är överlämnad, skulle varan inte komma fram till köparen 

                                                            
77 Ek s. 46
78 Staudinger s. 103
79 A a s. 134 f. 
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på grund av att adressen inte varit riktig etc. får proceduren börja på nytt genom att varan 
sänds från avsändningsorten igen.80

För att köpet skall vara genomfört krävs att äganderätten övergår till köparen. Enligt 929 § 
BGB skall säljaren som sagt se till så att äganderätten till den köpta varan övergår till 
köparen. Detta innebär inte att säljaren måste överföra äganderätten från sig själv till köparen 
utan det kan röra sig om en vara som någon annan tidigare haft äganderätt till. Säljaren kan på 
så vis sälja egendom som inte är denne tillhörig om den av äganderättsinnehavaren fått 
tillåtelse till det (enligt 932 ff §§ BGB samt 366 § HGB). Säljaren måste inte vara den som 
utför uppgiften att överföra äganderätten utan det är tillräckligt att denne anlitar någon annan 
att utföra uppgiften i dennes ställe. Innehar tredje man äganderätten till den av säljaren sålda 
varan är det tillräckligt, för att säljaren skall uppfylla sina förpliktelser, att tredje man 
levererar varan direkt till köparen utan att först överföra äganderätten till säljaren. Säljaren 
behöver inte uttryckligen uttala viljan att överföra äganderätten till köparen. Vid transportköp 
exempelvis är det tillräckligt att säljaren väljer att sända varan för att viljan att överföra 
äganderätten skall vara bevisad.81

Överlämnandet inträffar ofta samtidigt som äganderättsöverföringen (929 § BGB), så behöver 
det dock inte alltid vara. Enligt 930 § och 931 § BGB behöver inte något överlämnande av 
varan ske för att äganderättsöverföringen skall kunna genomföras om köparen eller tredje man 
redan innehar varan, i sådana fall är det tillräckligt att de kommer överens om att överföringen 
av äganderätten skall ske. 82

3.2.2 Fel i varan

Säljaren har enligt 433 § 1 st. BGB ytterligare en förpliktelse att uppfylla, nämligen den att 
varan skall vara fri från fel vid överlämnandet. Bestämmelsen innebär att säljaren skall lämna 
ifrån sig en vara som inte är behäftad med vare sig faktiska eller rättsliga fel. 

Om faktiska fel (sakfel) finns bestämmelser i 434 § BGB. Paragrafen stadgar att varan är fri 
från fel om den vid riskövergången har den beskaffenhet som parterna har enats om i avtalet. 
Har ingenting bestämts om varans beskaffenhet är den fri från fel då den är ägnad för de 
ändamål som följer av avtalet eller då den är lämplig för sådan användning som varor av 
samma slag vanligen är lämpade för och då den har den beskaffenhet som köparen kan 
förvänta sig. Varan skall ha de egenskaper som säljaren, tillverkaren eller annan lämnat 
meddelande om i annonser och andra uttalanden. Skulle varan inte ha dessa egenskaper är den 
behäftad med fel. Avviker varan från vad köparen kunnat förvänta sig efter varans art är den 
felaktig. Slutligen är det fel i den köpta varan om den är felaktigt installerad eller om den 
kommer med en felaktig installationsmanual.83

Vid bedömningen av om det föreligger fel i varan eller ej är avtalet och vad som bestämts däri 
avgörande. Framgår det av avtalet att varan skall ha en viss beskaffenhet och den avviker från 
detta föreligger utan tvekan ett fel.  Saknas det en konkret överenskommelse gällande varans 
beskaffenhet är det avgörande huruvida beskaffenheten stämmer överens med den enligt 
avtalet förmodade beskaffenheten. Först i den situationen får svaret sökas bland reglerna om 
                                                            
80 Staudinger s. 105
81 A a s. 105 
82 A a s. 102 f.
83 A a s. 152
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den objektiva prestationsförmågan för varor av samma slag eller varor som är ägnade för 
liknande bruk. Bestämmelsen (434 § BGB) behandlar slutligen två brister som i egentlig 
mening inte utgör fel i varan. Det handlar om situationer där fel vara levereras eller där en för 
liten mängd av den köpta varan levereras.84

Vid avgörande huruvida det föreligger ett fel i förhållande till vad parterna kommit överens 
om i avtalet skall ingen hänsyn tas till objektiva faktorer. Även då den överenskomna 
kvaliteten tydligt skiljer sig från de objektiva kriterier som satts upp för varor av samma slag 
gäller att den första är avgörande, oavsett om denna är sämre eller bättre än de objektiva 
kriterierna. Finns det i avtalet bestämmelser om varans beskaffenhet skall dessa kvaliteter 
jämföras med varans faktiska kvalitet. Föreligger det en skillnad mellan dessa är varan 
felaktig, stämmer den faktiska kvaliteten överens med den avtalade föreligger motsatsvis inte 
fel i varan. Bevisbördan för att det i avtalet har beslutats om vissa kvaliteter hos den köpta 
varan ligger i vissa fall hos köparen och i andra fall hos säljaren. Den tyska regleringen 
avseende bevisbördan är i det här fallet nämligen beroende av vad som sägs angående den 
avtalade kvaliteten. Påstås det att varans beskaffenhet skall vara bättre än den som framgår av 
de objektiva reglerna har köparen bevisbördan. Om det däremot påstås att den avtalade 
beskaffenheten skall vara sämre än de objektivt angivna kvaliteterna har bevisbördan lagts på 
säljaren.85

Överenskommelsen om varans beskaffenhet behöver inte följa några formkrav, så länge 
köpavtalet följer de uppsatta formkraven gäller den överenskomna beskaffenheten. En 
muntlig såväl som en skriftlig överenskommelse är giltig. Detsamma gäller sådan 
överenskommelse som är konkludent, nämligen då köparen och säljaren inte uttryckligen 
säger något om varans beskaffenhet utan snarare genom sitt handlande kan anses ha kommit 
överens om vad som skall gälla.86

Vid den objektiva bedömningen avseende varans användning skall hänsyn tas till sådan 
användning som varan är ämnad för. Varans användande får inte vara beroende av köparens 
personliga egenskaper.87

Har köparen uttryckt till vad en vara skall användas och har säljaren efter detta föreslagit en 
lämplig vara kan det vara läge att gripa in i det som framkommer av 434 § 1 st. 2 meningen 1 
punkten, nämligen att varan är i rätt skick då den är ägnad åt den användning som framgår av 
avtalet. Här rör det sig om en utvald vara som valts utifrån önskvärt användningsområde, utan 
att dess beskaffenhet diskuterats i affärssamtalet.88

Genom överenskommelse mellan parterna bestäms vad den köpta varan skall användas till. 
Det är inte tillräckligt med ett ensidigt bestämmande av varans syfte. Det krävs att parterna 
enas om en gemensam vilja angående varans användning och att denna vilja görs till en del av 
avtalet. Det är också tillräckligt att förlita sig på de bestämmelser som finns i lagen angående 
situationer av detta slag.89

Har ingenting bestämts om varans användning i avtalet eller om det ”vanliga” användandet 
endast konkludent har bestämts föreligger inget fel om varan är:

                                                            
84 Staudinger s. 152 f. 
85 A a s. 153
86 A a s. 159
87 A a s. 160
88 A a s. 160
89 A a s. 160
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1) ägnad för den vanliga användningen och 
2) varans beskaffenhet är densamma som för andra varor av samma art och 
3) som köparen kunnat förutsätta med hänsyn till varans slag.

Dessa tre rekvisit, som återfinns i 434 § 1 st. 2 m. 2 p., måste tillsammans vara uppfyllda för 
att varan ej skall vara behäftad med fel enligt bestämmelsen.90

Vad som anses som vanligt användande enligt bestämmelsen får avgöras objektivt. Även om 
avgörandet skall grundas på objektiva resonemang krävs ibland en viss inblandning av 
subjektivitet då det kan antas finnas skillnader beroende på vem som skall använda saken 
(exempelvis om den skall användas privat eller i ett företag).91

Säljaren är ansvarig för sådana offentliga uttalanden om en vara som tillverkaren eller någon 
annan har gjort. Det måste dock röra sig om en person som på något vis har en relation med 
tillverkaren. Har någon icke-auktoriserad person uttalat sig om produkten blir säljaren inte 
ansvarig enligt bestämmelsen så länge denne inte kände till uttalandet. Kände säljaren till 
uttalandet måste en rättelse göras vid försäljningen av varan, annars är säljaren ansvarig enligt 
principen culpa in contrahendo (vårdslöshet vid avtalets ingående).92

Kände säljaren inte till och kunde säljaren heller inte känna till uttalandet vid avtalets 
ingående är denne fri från ansvar gällande sådant offentligt uttalande som gjorts. Eftersom 
uttalandena det handlar om dock skall vara offentliga och säljaren har en skyldighet att 
kontrollera sådana uttalanden från tillverkaren som är tillgängliga är det i många fall svårt att 
säga att säljaren var ovetande om dessa. I vissa fall är det dock inte rimligt att förvänta sig att 
säljaren kände till eller kunde ha känt till uttalandet. Detta när det rör sig om uttalanden i 
utlandet eller på ett främmande språk och fall där säljaren är en privatperson. En privatperson 
som agerar säljare kan inte åläggas samma skyldighet som en yrkesverksam säljare då det 
kommer till inhämtning av information om offentliga uttalanden.93

Köparen har rätt att förvänta sig de egenskaper hos en vara som offentliga uttalanden har 
utlovat. Detta gäller dock inte om det vid tidpunkten för avtalets ingående har gjorts ändringar 
i dessa uttalanden på ett likvärdigt sätt som då de tillkom. Att ändringarna skall vara gjorda på 
likvärdigt sätt innebär att de skall ha gjorts på samma sätt som de ursprungliga uttalandena 
eller på så sätt att ändringarna har samma omfattning och effekt som de ursprungliga 
uttalandena. Det är viktigt att en genomsnittlig köpare får anses ha fått tillgång till ändringen. 
Rättelsen får inte endast beskriva de riktiga förhållandena utan det skall framgå att det är en 
rättelse av tidigare uttalanden.94

Huruvida varan är felaktig eller ej avgörs vid tidpunkten för riskövergången. Avgörande är 
alltså inte huruvida varan var fri från fel eller ej när avtalet slöts. Säljaren ansvarar dock för 
sådant fel som uppstått efter avtalets ingående men före riskövergången om felet består vid 
tidpunkten för riskövergången. Fram till dess att risken för varan övergår på köparen har 
denne rätt att vägra mottagandet av varan utan att hamna i dröjsmål med varans avhämtande. 
Har ingenting annat avtalats gäller enligt 446 § BGB att tidpunkten för riskövergången för 
både lös och fast egendom är tidpunkten för överlämnandet, denna tidpunkt förändras inte på 
grund av köparens dröjsmål med avhämtningen av varan. Vid transportköp gäller enligt 447 § 
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BGB tiden för avlämnandet hos transportören som tiden för riskövergången. Detta innebär att 
köparen står för fel som uppstår under transportens gång. Av detta förhållande beträffande
transportrisken följer inte att köparen måste stå också för sådan beskaffenhet som inte är 
förenlig med avtalet om detta förhållande blev synligt först i och med/på grund av transporten. 
Har säljaren sänt varan i felaktigt skick sker ingen riskövergång vid överlämnandet till 
transportör. Detta har sin grund i att det i enlighet med avtalet om transportköp får anses 
villkorat att varan inte skall skadas under transporten. Avvikande reglering finns gällande 
distansköp av konsumenter enligt 474 § 2 st. BGB. Enligt denna bestämmelse gäller ej att 
risken går över redan vid överlämnandet till transportören utan riskövergången sker först vid 
överlämnandet till köparen.95

Skulle ett fel som fanns vid tidpunkten för avtalets ingående elimineras innan överlämnandet,
faller köparens rätt att påtala fel bort. Sålunda har säljaren mellan avtalets ingående och 
överlämnandet av varan rätt att på eget initiativ rätta till felet.96

Uppenbarar sig ett fel först efter tidpunkten för riskövergången har köparen att visa att felet 
existerade redan vid tiden för riskens övergång. Det är vanligt att fel visar sig först efter en 
tids användning av varan. För konsumenter har därför i 476 § BGB införts en regel som 
stadgar att sådant fel som uppenbarar sig inom sex månader från riskövergången skall antas 
ha funnits redan vid tidpunkten för riskens övergång. I övriga fall är säljaren inte ansvarig för 
fel som framträder först efter riskövergången. Skulle en egenskap som är bestämd i avtalet 
först efter riskens övergång visa sig vara felaktig och består detta förhållande är de allmänna 
reglerna om fel i avtalssituationer97 tillämpliga.98

Regleringen gällande rättsliga fel är inte lika omfattande som för sakfel och återfinns i 435 § 
BGB. Där stadgas att saken är fri från rättsliga fel när tredje man gentemot köparen inte kan 
göra gällande sådana rättigheter som inte finns inskrivna i avtalet. 

Rättsliga fel kan förekomma ifall tredje man mot köparen kan göra gällande en rättighet. Det 
är tillräckligt att det finns en potentiell möjlighet för tredje man att göra en sådan rättighet 
gällande och därmed störa köparen i dennes rätt att fritt förfoga över den köpta varan. Även 
om tredje man inte praktiskt utövar denna möjlighet har köparen rätt att göra påföljder 
gällande gentemot säljaren. Detta förutsatt att säljaren inte på något vis kan eliminera det 
rättsliga felet.99

Bestämmelsen i 435 § BGB är tillämplig på alla slags rättigheter. Således gäller 
bestämmelsen rätten att använda en viss sak samt rätten att använda nyttjanderätter, sakrätter 
och immaterialrätter.100

3.2.3 Säljarens avtalsbrott

Säljaren begår avtalsbrott om de tidigare nämnda skyldigheterna inte uppfylls. Det innebär att 
säljaren skall lämna varan till köparen och överföra äganderätten till densamme samt att varan 
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skall vara fri från fel vid överlämnandet. Köparen har rätt att kräva att säljaren skall uppfylla 
de förpliktelser som denne genom avtalet åtagit sig.101

I tysk rätt skiljs mellan situationer då det är omöjligt för säljaren att uppfylla sin prestation 
och situationer där säljaren är i dröjsmål. Regleringen återfinns i 440 § 1 st. BGB samt i de 
allmänna reglerna om dröjsmål och omöjlighet i 320-327 § § BGB. 

3.2.3.1 Omöjlighet och dröjsmål
Kan säljaren omöjligt uppfylla den prestation som följer av avtalet föreligger omöjlighet. Har 
denna omöjlighet inträffar efter att avtalet ingåtts bortfaller skyldigheten att prestera enligt 
275 § BGB. I de fall där omöjligheten inte kan skyllas på någon utav parterna bortfaller även 
köparens motprestation, betalningen, enligt 323 § 1 st. BGB. Att köparens skyldighet att 
betala faller bort som en följd av säljarens omöjlighet att uppfylla sin prestation har sin grund 
i 446 § 1 st. BGB. I nämnda bestämmelse gäller nämligen att köparen inte behöver betala 
förrän varan har överlämnats, efter överlämnandet står dock köparen risken och måste då 
betala även om varan är förstörd eller om den har försämrats. Skulle säljarens omöjlighet att 
uppfylla sin prestation bero på säljaren själv har köparen att välja mellan ett tillbakaträdande 
från avtalet (vilket väsentligen är detsamma som hävning av avtalet) eller att göra anspråk på 
skadestånd på grund av utebliven prestation från säljarens sida. Att träda ifrån avtalet innebär 
att parterna skall lämna tillbaka det som den motsatta parten redan presterat. Detta innebär att 
köparen visserligen har rätt att frånträda avtalet men denne har ingen rätt att utfå ersättning för 
den skada som uppstått genom avtalsbrottet. Kräver köpare istället skadestånd från säljaren 
för att denne inte har presterat enligt avtalet kan köpare få ersättning för de kostnader som 
uppkommit på grund av avtalsbrottet, exempelvis den extra kostnad som köpet av en 
ersättningsvara kan ha resulterat i.102

Säljaren kan även vara i dröjsmål, detta innebär att säljaren inte kan uppfylla sin del av avtalet 
i rätt tid. För att säljaren skall vara i dröjsmål krävs att köparen påmint säljaren om dröjsmålet 
efter det att anspråket har förfallit. 

3.2.3.2 Påföljder vid fel i varan
Förekommer fel i varan kan köparen vidta vissa åtgärder enligt 437 § BGB. Reglerna som 
nämns i bestämmelsen är tillämpliga under förutsättning att rekvisiten är uppfyllda och 
ingenting annat har bestämts mellan parterna. Köparen har tre olika möjligheter enligt 
bestämmelsen.

1. kräva rättelse enligt 439 § BGB,
2. träda från avtalet enligt 440 §, 323 § och 326 § 5 st. BGB eller kräva prisavdrag enligt 

441 § BGB och
3. kräva kompensation för skadorna enligt 440 §, 280 §, 281 §, 282 § och 311 a § BGB

eller kräva återbetalning av sådana utgifter som grundat sig på tron om ömsesidig 
fullgörelse av avtalet enligt 284 § BGB. 

Det primära avhjälpandet är rättelse, de resterande två alternativen blir tillämpliga endast då 
en rättelse inte kan komma till stånd. Detta följer inte utav felreglerna utan framgår av 281 § 1 
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st. 1 meningen BGB och 323 § 1 st. BGB. Den tredje möjligheten, att kräva kompensation, är 
endast tillämplig för det fall ett frånträdande av avtalet har skett, således hamnar denna 
möjlighet sist i ”rangordningen”.103

Bestämmelsen om rättelse i 439 § BGB är logisk då den ger rätt till en vara som inte är 
behäftad med fel. Detta är en följd av den i 433 § 1 st. 2 meningen BGB stadgade 
förpliktelsen för säljaren att avlämna en felfri vara till köparen. Möjligheten för köparen att 
kräva rättelse är en fortsättning på dennes krav på leverans av en felfri vara och är oberoende 
av det faktum att säljaren svarar för skadan eller ej. Köparen kan inte ställa krav på rättelse 
före tiden för säljarens fullgörelse. Efter tidpunkten för fullgörelse går anspråket över till att 
gälla en rättelse. Vid rättelse har köparen enligt 439 § 1 st. BGB rätt att välja mellan leverans 
av en felfri vara (ersättningsvara) eller rättelse av felet i den redan avlämnade varan. Köparen 
har inte att iaktta en speciell tid för upplysningen till säljaren om att denne kräver rättelse. Inte 
heller behöver köparen sätta en tidsgräns för säljarens rättelse. Det senare är däremot att 
rekommendera eftersom övriga avhjälpandeformer inte kan bli aktuella innan det står klart att 
en rättelse inte kommer till stånd. Strider det ej mot 474 § och följande BGB kan parterna 
efter överenskommelse i avtalet besluta att säljaren skall ha bestämmanderätten avseende 
vilken typ av rättelse som skall vara aktuell. 

Det är säljaren som skall stå för rättelsen, detta går att utläsa ur lydelserna i 439 § 1 st. samt 2 
st. BGB. Då säljaren redan från början skulle leverera en felfri vara har det ansetts riktigt att 
denne även får stå för kostnaderna för rättelsen samt att rättelsen skall ske hos köparen104. 
Säljaren står därmed risken för att varan kommer fram i rätt skick, riskövergången sker först 
vid överlämnandet. Säljaren har även ansvar för att rätta till sådana försämringar på det 
ursprungliga felet som kan dyka upp. Köparen har ingen rätt att själv rätta till felet; vid en 
sådan handling förlorar denne sin rätt att kräva säljaren på rättelse eftersom rekvisiten i 
avhjälpandebestämmelserna inte uppfylls. I 275 § BGB finns bestämmelser om hur säljaren 
kan vägra avhjälpande i vissa fall. Det gäller då det är omöjligt för säljaren att genomföra 
avhjälpandet eller då denne på grund av andra omständigheter inte är skyldig att avhjälpa 
felet, eller åtminstone inte att göra det själv. Har köparen exempelvis varit medskyldig till att 
felet har uppstått kan denne enligt 254 § BGB bli skyldig att stå för en del av den kostnad som 
avhjälpandet leder till.105

Har någon rättelse inte kommit till stånd har köparen rätt att träda ifrån avtalet enligt 
bestämmelserna i 440 §, 323 § och 326 § 5 st. BGB.  

Enligt 323 § BGB har köparen rätt att träda från avtalet när säljaren inte handlar i enlighet 
med avtalet och inte heller gör detta efter en av köparen angiven tidsfrist. I vissa situationer är 
det inte nödvändigt att köparen anger en tidsfrist (323 § 2 st. 1-3 p. BGB), detta gäller när:

1. säljaren vägrar att utföra prestationen
2. säljaren inte utför prestationen vid den i avtalet bestämda tidpunkten eller inom den i 

avtalet bestämda fristen och köparen för den fortsatta existensen av sina åtaganden i 
avtalet villkorat att bundenhet inte skall föreligga vid säljarens avtalsbrott, eller

3. det finns särskilda omständigheter som i fråga om ömsesidiga intressen motiverar ett 
omedelbart avträdande från avtalet.
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Skulle det på grund av pliktförsummelsens art inte vara aktuellt med en frist för säljarens 
fullgörelse, träder en varning i dess ställe, enligt bestämmelsen som angivits ovan (323 § 
BGB). Framgår det redan före tidpunkten för fullgörandet av förpliktelserna att 
förutsättningarna för avträdande från avtalet kommer att föreligga har köparen rätt att redan 
då träda ifrån avtalet. Har säljaren redan fullgjort en del av sina förpliktelser kan köparen 
endast träda ifrån avtalet i vissa fall. Det gäller exempelvis när köparen inte är intresserad av 
en delleverans. Däremot får köparen inte träda ifrån avtalet då säljarens avtalsbrott är 
irrelevant. Är köparen ansvarig för de förhållanden som ger rätt till frånträdande från avtalet 
kommer en sådan inte att bli aktuell. Detsamma gäller då omständigheterna på säljarens sida 
inträder först när köparen är i dröjsmål med prestationen.

Köparen har också möjlighet att frånträda avtalet i enlighet med 326 § 5 st. BGB. Där stadgas 
nämligen att i de fall som säljaren inte behöver prestera enligt reglerna i 275 § 1-3 st. BGB så 
kan köparen frånträda avtalet. I ett sådant fall blir reglerna i 323 § BGB efter vederbörliga 
ändringar tillämpliga på frånträdandet med innebörden att ett fristsättande är oväsentligt.

Vill köparen inte träda ifrån avtalet kan denne istället kräva prisavdrag i enlighet med 441 § 
BGB, i detta fall blir uteslutningsgrunden enligt 323 § 5 st. 2 meningen BGB inte tillämplig. 
Skulle det vara fler parter inblandade på antingen köparens eller säljarens sida måste 
prisavdraget yrkas av alla parter (på köparens sida) eller riktas mot alla parter (på säljarens 
sida). Prisavdraget för varan i felaktigt skick skall stå i förhållande till det pris som en felfri 
vara skulle betingat vid avtalets ingående. Värdet på prisavdraget får bestämmas efter en 
bedömning i det enskilda fallet. Skulle köparen redan ha betalat ett högre pris än det som 
gäller efter prisavdraget skall säljaren betala tillbaka överskottet. I detta fall skall 346 § 1 st. 
samt 347§ BGB gälla i tillämpliga delar.

Har köparen valt att träda ifrån avtalet kan ersättning krävas för de skador som frånträdandet 
medför. Frånträdelse kan enligt 325 § BGB kombineras med ersättningskrav.106 Vill köparen 
kräva sådan ersättning måste det först konstateras att det är möjligt, förutsättningarna härom 
återfinns i 440 § BGB. Vidare tillämpas 280, 281, 282 och 311 a §§ BGB. Säljaren är vid 
tillämpning av dessa bestämmelser skyldig att ersätta köparen för sådana kostnader som kan 
ha uppstått i och med den felaktiga varan. Enligt 284 § BGB kan köparen istället för att kräva 
säljaren på ovanstående ersättning kräva att få ersättning för sådana kostnader som betalats i 
tron att säljaren skall fullgöra sin motprestation om prestationen inte heller utan fel i varan 
skulle utförts. Ett felanspråk kan endast framställas inom vissa tidsfrister som återfinns i 438 § 
BGB. 

3.3 Köparen

Köparen förbinder sig enligt köpavtalet att betala för varan samt att ta emot den och i vissa 
fall även på andra vis medverka till köpets fullgörelse. 

3.3.1 Betalningen

Den grundläggande skyldigheten för köparen är att betala den överenskomna köpesumman. 
Denna skyldighet föreligger enligt 433 § 2 st. BGB. Betalningen skall vid köp ske med pengar 
och inte med andra betalningsmedel som exempelvis tjänster. Har parterna inte kommit 
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överens om annat skall betalningen ske med kontanter, har en överenskommelse om annat 
betalningssätt dock slutits är detta betalningssätt giltigt.107

Köpesumman skall fastställas eller åtminstone kunna identifieras i avtalet för att det skall 
komma till stånd. Genom avtalet skall det gå att fastställa vilket pris köparen har att betala för 
varan. Att det är tillräckligt att en köpeskilling är definierbar innebär att parterna inte behöver 
komma överens om ett visst belopp utan det kan räcka med att de avtalar att varan säljs till ett 
pris per kilo eller dylikt. Priset skall gå att fastställa objektivt. Ofta hänvisas uttryckligen eller 
underförstått till det pris som är normalt för varan, priset är då definierbart utifrån objektiva 
grunder. Har parterna inte kommit överens om ett bestämt pris i avtalet och går det heller inte 
att genom tolkning av avtalet fastställa ett pris kan parternas bundenhet till avtalet 
ifrågasättas. Dock antas för det fall att parterna börjat uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet 
att ett sådant finns och att parterna är bundna vid det. Efter en sådan slutsats att ett avtal som 
parterna är bundna av existerar gäller enligt 316 § BGB att säljaren får bestämma det pris som 
köparen skall betala.108

Reglerna stadgar att avtalsparterna även är fria att bestämma vilken dag som skall gälla som 
förfallodag för betalningen.109 Grundprincipen är att betalningen skall ske ”Zug um Zug”, 
alltså samtidigt som varan överlämnas från säljaren till köparen. Denna grundprincip kan dock 
ifrånträdas om parterna beslutar om en annan tidpunkt för betalningen. Parterna kan 
exempelvis ha beslutat att betalning skall ske när säljaren har uppfyllt sin del av 
förpliktelsen.110 Har ingen tidpunkt bestämts och framgår det ej heller av omständigheterna i 
övrigt har säljaren enligt 271 § BGB rätt att kräva betalning omedelbart. Har dock en tid 
bestämts kan säljaren inte tvinga köparen att betala innan dess att tidpunkten infallet (köparen 
är dock fri att betala köpesumman när som helst innan denna tidpunkt). Har det mellan 
parterna avtalats om att betalning inte skall se ”Zug um Zug” utan vid en annan tidpunkt har 
köparen bevisbördan för ett sådant påstående.111

Betalningen skall enligt 270 § BGB ske på den ort där säljaren har sin hemvist; köparen får på 
egen risk och med egna medel se till att betalningen blir utförd på rätt plats. Har säljaren 
ingått köpavtalet inom sin näringsverksamhet skall betalningen ske på den ort där 
näringsverksamheten bedrivs. Skulle ett byte av bostad eller ort för näringsverksamheten efter 
avtalets ingående leda till ökade kostnader eller en större risk vid överlämnandet står säljaren 
för kostnaderna eller för risken. Innan betalningen skall köparen ges möjlighet att kontrollera 
varan så att dess beskaffenhet stämmer överens med det som följer av avtalet. Denna 
bestämmelse får störst betydelse vid transportköp eftersom köparen inte är skyldig att betala 
för varan innan den går att kontrollera på destinationen.112  Oberoende av dessa regler består 
enligt 270 § BGB platsen för överlämnandet.

3.3.2 Medverkansskyldighet

För att fullgöra de förpliktelser som faller på köparen vid köpet har denne utöver 
betalningsskyldigheten en skyldighet att ta emot (hämta) den köpta varan, även detta enligt 

                                                            
107 Staudinger s. 121 f. 
108 Grunwald s. 301, Staudinger s. 97 ff.
109 A a s. 301
110 Ek s. 47
111 Staudinger s. 132
112 A a s. 130
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433 § 2 st. BGB. Varan anses vara mottagen av köparen då denne, eller en av denne utsedd 
tredje man, tar varan från säljarens besittning (förfogande). Köparens förpliktelse att hämta 
och ta emot varan gäller endast då säljaren faktiskt har möjlighet att lämna över varan. Detta 
är möjligt om säljaren själv disponerar över varan eller om denne gett instruktioner till tredje 
man om varans överlämnande till köparen.113 Säljaren skall ordna så att köparen har en reell 
möjlighet att ta emot varan, den skall antingen hos säljaren eller hos tredje man finnas 
tillgänglig för avhämtning. Vid överlämnandet måste varan även stämma överens med det 
som bestämts i kontraktet avseende beskaffenhet och mängd. Köparen har ingen skyldighet att 
ta emot en vara om den inte stämmer överens med avtalet vid överlämnandet. En delleverans 
eller en för stor leverans kan köparen alltså avstå från att ta emot. Även när varan uppvisar en 
brist har köparen rätt att avvisa den. I ett sådant läge upphör avhämtningsplikten att gälla. 
Köparens rätt att vägra mottagandet av varan gäller endast i samma utsträckning som den rätt 
som tillkommer köparen vid fel i varan. Har säljaren uppfyllt skyldigheten om möjliggörande 
för avhämtning skall sådan ske direkt efter köpets ingående (jmf. 271 § 1 st. BGB, part kan 
kräva prestation direkt om ingenting annat har avtalats).114 Skulle köparen inte uppfylla sin 
förpliktelse att mottaga varan hamnar denne i dröjsmål enligt 286 § BGB.

Vid sidan av dessa två huvudförpliktelser har köparen även biförpliktelser. Exempelvis måste 
köparen stå för vissa kostnader som kan uppkomma på grund av köpet. Det rör sig om sådana 
kostnader som finns reglerade i 448 § 1 st. BGB, nämligen kostnader för avhämtandet samt 
kostnader som tillkommer då varan skall skickas till en annan ort än den egentliga 
avlämningsorten. Köparen står också för risken för varan efter det att den har avlämnats enligt 
446 § andra meningen BGB. För köp där båda parter utgörs av näringsidkare gäller enligt 379 
§ HGB att köparen när denne fått en vara tillsänd sig från en annan ort, som den på något vis 
inte är nöjd med, är tvungen att tillfälligt ta hand om varan.115

Köparen är även skyldig att se till så att avtalet är genomförbart. Således skall köparen 
medverka till uppfyllandet av avtalet. Det kan handla om att skaffa de tillstånd som är 
nödvändiga eller att upplysa om problem kopplade till dennes person. Detta kan exempelvis 
vara att köparens ekonomi är dålig. Köparen är också skyldig att vidta sådana åtgärder som 
krävs för att säljaren skall kunna fullgöra sin del av avtalet.116

3.3.3 Köparens avtalsbrott

3.3.3.1 Dröjsmål
Om köparens dröjsmål finns bestämmelser i 286 § BGB. Regelns bestämmelser innehåller de 
förutsättningar som skall vara uppfyllda för att köparen skall vara i dröjsmål med någon eller 
flera utav de förpliktelser som följer av avtalet.

Det stadgas i bestämmelsen, 286 § BGB, att köparen, om denne inte presterar efter sådant 
krav/påminnelse från säljaren som inträffat efter tidpunkten för prestationens utförande, 
hamnar i dröjsmål. I vissa fall är det inte nödvändigt för säljaren att först varna köparen, detta 
gäller när:

1. det för prestationen finns en bestämd tidpunkt,
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115 A a s. 137
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2. prestationen skall föregås av en händelse och en rimlig tid har bestämts för 
prestationen på så vis att den skall utföras en viss tidpunkt efter händelsen,

3. köparen har vägrat prestationen,
4. det i fråga om ömsesidiga intressen är motiverat att låta dröjsmålet inträda direkt.

Vidare gäller att köparen kommer i dröjsmål när betalning inte skett inom 30 dagar efter det 
att denne fått tillgång till en räkning eller liknande. Är köparen en konsument gäller detta 
endast om förutsättningarna därom är särskilt uttalade på räkningen. Skulle det vara osäkert 
när köparen fick tillgång till räkningen eller betalningsanmodan gäller att betalning skall ske 
30 dagar efter förfallodagen och mottagandet av motprestationen, annars hamnar köparen i 
dröjsmål; denna regel är dock endast tillämplig på sådan köpare som inte är konsument. 

Bestämmelsen i 286 § BGB avslutas med att reglera fall där köparen inte hamnar i dröjsmål. 
Beror den uteblivna prestationen på något förhållande som köparen inte kan påverka gäller 
nämligen att denne inte hamnar i dröjsmål. 

Vid dröjsmål med avhämtandet har köparen att ersätta säljaren för sådana skador som har 
uppstått i och med dröjsmålet. Reglering om sådan rätt till ersättning återfinns i 280 § 1-2 st. 
BGB.117 Enligt bestämmelsens första stycke kan säljaren kräva ersättning för skador som 
uppstår genom dröjsmålet, detta gäller dock inte om köparen hamnat i dröjsmål på grund av 
något förhållande som denne inte kunnat påverka. Andra stycket stadgar att säljaren kan kräva 
ersättning på grund av dröjsmål då förutsättningarna i 286 § BGB är uppfyllda. Exempel på 
sådana skador som kan uppstå är att säljaren på grund av dröjsmålet måste betala extra 
kostnader för att lagra varan.

Säljaren kan också träda ifrån avtalet enligt förutsättningarna i 323 § BGB och därmed även 
kräva ersättning istället för prestationen enligt 325 §, 280 § 1 och 3 st. samt 281 § BGB.118

Sett för sig själv kan köparens skyldighet att hämta varan utgöra en delprestation vid sidan av 
skyldigheten att betala för varan, i sådana fall skall 323 § 5 st. BGB tillämpas, varvid säljaren 
endast kan träda ifrån hela avtalet då denne inte är intresserad av en delprestation. När det 
gäller förhållandet mellan skyldigheten att hämta varan och betalningsskyldigheten kan dock 
den ovan beskrivna tillämpningen ej bli aktuellt. De båda skyldigheterna kan inte var för sig 
ses som en sådan delprestation som åsyftas i 323 § 5 st. BGB. Rör det sig däremot om ett 
dröjsmål avseende en delleverans är det möjligt med en delprestation och bestämmelsen kan 
därmed tillämpas.119

3.4 Riskövergången

Risken för varan går enligt 446 § BGB över på köparen då varan är överlämnad. Innan dess 
står säljaren för sådana kostnader som kan uppkomma på grund av att varan skadats eller på 
annat sätt försämrats. Har varan dock blivit överlämnad får istället köparen stå för dessa 
kostnader. Bestämmelsen är tillämplig på köp av saker och avgörande för riskövergången är 
tidpunkten för överlämnandet. Tidpunkten för överlämnandet är densamma som tidpunkten 
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för besittningsövergången, gällande är alltså att när köparen fått varan i sin besittning så har 
även risken övergått till denne.120

Regleringen i 446 § BGB är inte tillämplig på transportköp. För dessa köp finns en 
särreglering i 447 § BGB gällande riskens övergång. Vid transportköp gäller att risken för 
varan övergår på köparen när säljaren har lämnat varan till den som skall utföra transporten. 
Detta innebär att köparen står för risken under transporten av varan. Utgör köpet ett 
konsumentköp gäller bestämmelsen i 447 § BGB ej, detta framgår av regleringen i 474 § 2 st. 
BGB. Att regleringen avseende riskövergången vid transportköp inte är tillämplig på 
konsumentköp innebär ej att 269 § BGB inte blir tillämplig. Regleringen om orten för 
prestationen i 269 § BGB är alltså tillämplig även vid konsumentköp.121 Att konsumentköp 
undantas från den särregleringen avseende riskövergången som gäller vid transportköp beror 
på att säljaren ofta har större möjlighet att påverka så att någon skada inte uppkommer vid 
transporten (detta för att det är säljaren som beslutar om vem som skall utföra transporten 
samt hur den skall utföras etc.).122 Lagstiftaren har alltså ansett att det behövs ett starkare 
skydd för konsumenten i detta läge än vad som tillkommer en köpare enligt de annars 
tillämpliga reglerna.

                                                            
120 Staudinger s. 379
121 Grunewald s. 78
122 Staudinger s. 391
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4. Jämförelse

4.1 Allmänt

I Sverige delas de köprättsliga reglerna upp i två olika lagar: KöpL och KKL. Uppdelningen 
innebär att konsumentköp regleras för sig, skilt från regleringen avseende övriga köp. 

KöpL är dispositiv, det innebär att det står parterna fritt att avtala vad som skall gälla vid köp. 
Reglerna i KöpL kan alltså åsidosättas ifall parterna enas om detta. KKL däremot är tvingande 
till konsumentens förmån. Innebörden av detta är att villkor som inte följer lagen är tillåtna 
endast då de inte försätter konsumenten i ett sämre läge än vad denne hamnar i enligt lagen. 

De tyska reglerna återfinns även de i två olika lagar: BGB och HGB. Regleringen är uppdelad 
mellan ”vanliga” köp och ”handelsköp”. I HGB återfinns viss specialreglering angående 
handelsköpet, även på dessa köp är BGB dock tillämplig. Då BGB är en omfattande lag som 
reglerar de flesta olika situationer som kan bli aktuella inom civilrätten finns ingen speciallag 
gällande konsumentköp i Tyskland. Däremot återfinns viss specialreglering avseende 
konsumentköp i BGB. 

Gemensamt för både rättsordningarna är att konsumenterna har ansetts behöva ett starkare 
skydd än det som tillkommer köparen enligt de ”vanliga” köprättsliga reglerna. Hur denna 
reglering har tagit sig uttryck skiljer sig åt. Det viktiga är dock att vissa regler är tvingande till 
konsumentens förmån. I vissa avseenden går det inte att avtala om sådant som försätter 
konsumenten i ett sämre läge än vad lagen föreskriver. För konsumenter gäller även mindre 
krav på bevisning vid fel i vara etc. samt längre tidsfrister för reklamation. 

4.1.1 Avtalets ingående

Köpavtal ingås på samma vis i de båda länderna. Detta innebär att både Sverige och Tyskland 
tillämpar den så kallade anbud-accept modellen. Modellen går ut på att den part som avger ett 
anbud är bunden av detta och att motparten måste acceptera anbudet inom en viss tid. 
Kommer accepten anbudsgivare till handa försent eller är den ”oren”, alltså inte 
överensstämmande med anbudet, räknas den som ett nytt anbud. Vid en sådan accept får den 
tidigare anbudsgivaren alltså ta ställning till om den vill godta det nya anbudet eller ej. 

4.2 Säljaren

Köpavtalet innebär att en part som ingått avtal med annan skall utge en eller flera prestationer 
till motparten. Detta är skyldigheter som uppstår i och med köpavtalet. För säljarens del rör 
det sig om skyldigheterna att utge varan till köparen samt att göra detta i felfritt skick. 



31

4.2.1 Avlämnandet

Säljaren skall lämna varan till köparen, detta är en utav säljarens förpliktelser. Avlämnandet 
får betydelse avseende riskövergången samt även i det avseendet att varan först efter 
avlämnandet finns i köparens besittning.

Bestämmelserna om avlämnandet skiljer sig åt mellan hämtningsköp och transportköp. En 
sådan skillnad återfinns i båda rättsordningarna. 

I Sverige gäller att varan, då den skall hämtas av köparen, skall finnas tillgänglig för 
avlämnandet på säljarens affärsställe och i avsaknad av sådant i säljarens hem. Har parterna 
varit medvetna om att varan finns på annan plats när de ingår avtalet med varandra gäller att 
avlämnandet skall ske på den platsen. Varan är avlämnad först när köparen tagit hand om 
varan. I detta läge utövar köparen även besittningen av varan och denna presumeras vara 
ägare till varan. Skall varan transporteras till köparen gäller olika regler beroende av sorten av
transportköp. Lagen skiljer på transporter som sker inom en och samma ort (platsköp) och 
transporter som skall ske till annan ort (distansköp). Vid platsköp gäller att varan anses 
avlämnad först när den överlämnas till köparen. Avlämningen vid distansköp däremot sker 
redan när säljaren lämnar varan till en transportör, om inte säljaren själv skall transportera 
varan. För konsumentköp gäller att varan är avlämnad då den finns i köparens besittning.

Den tyska rätten är aningen mer omfattande i detta avseende än den svenska. Bestämmelserna 
i den tyska lagen stadgar nämligen att varan skall lämnas till köparen, men till skillnad från i 
Sverige anses inte äganderätten överförd till köparen i och med överlämnandet. Det krävs att 
säljaren och köparen kommer överens om att äganderätten skall överföras till köparen. Vad 
angår själva avlämnandet gäller att varan anses överlämnad först när köparen har den fysiska 
kontrollen över varan, alltså när varan finns i köparens besittning. Till skillnad från de 
svenska reglerna gäller detta även vid transportköp, varan anses alltså ej överlämnad då 
säljaren lämnar varan till en transportör. Först när varan finns hos köparen och denna också 
har äganderätt till varan anses säljarens förpliktelse i detta avseende vara uppfylld.

4.2.1.1 Tidpunkten för avlämnandet
Den rådande principen i båda rättsordningarna är att prestationerna skall utföras samtidigt, 
Zug um Zug. Detta innebär att avlämnandet skall ske samtidigt som köparen betalar priset för 
varan. 

Sker avlämnandet inte vid samma tidpunkt som betalningen och har ingen tid för avlämnandet 
bestämts eller framgår det inte heller av omständigheterna i övrigt vilken tidpunkt som skall 
gälla för avlämnandet gäller i Sverige att avlämnandet skall ske skälig tid efter köpet. Vad 
som är skälig tid får objektivt bestämmas i varje enskilt fall. Har en tidsrymd satts ut inom 
vilken avlämnandet skall ske har säljaren rätt att bestämma en tidpunkt för avlämnandet. Har 
köparen dock getts valrätt i frågan bryts presumtionen att säljaren har bestämmanderätt. I 
fråga om hämtningsköp skall säljaren meddela köparen när avhämtning av varan är möjlig. 

Enligt de tyska bestämmelserna skall prestationerna ske när någon utav parterna begär det. 
Den grundläggande regeln är att köparen skall hämta eller ta emot varan när säljaren har gjort 
vad som ankommer på denne för att möjliggöra avhämtandet. 
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4.2.2 Fel i varan

Varan skall ha den beskaffenhet som följer av avtalet. Avviker varan på något vis från den 
avtalade beskaffenheten föreligger fel i varan och säljaren har därmed inte uppfyllt sin 
förpliktelse att lämna ifrån sig en felfri vara. Parterna är fria att avtala om varans 
beskaffenhet. Varan skall då vara i det avtalade skicket. 

Avgörande för om fel i varan föreligger eller ej är tiden för riskövergången. Varan kan vara 
behäftad med fel före denna tidpunkt, men är felet rättat i tid till riskövergången föreligger 
inget fel. Har ett fel uppstått först efter riskens övergång gäller att köparen skall bevisa att 
felet fanns där redan vid riskövergången. Oberoende av om felet visar sig före eller efter 
riskens övergång gäller i Sverige att fel föreligger om det har sitt ursprung i säljarens 
avtalsbrott. Uppstår fel först efter riskövergången anses det i Tyskland ej ha funnits där vid 
tidpunkten för riskens övergång, detta gäller dock med undantag. För konsumenter gäller 
enligt tysk rätt att fel som visar sig inom sex månader från riskövergången presumeras ha 
funnits där redan vid tiden för riskens övergång. 

Det viktigaste är att varan följer det som har avtalats och annars är i det skick som köparen 
med fog kunnat förutsätta för varan. 

4.2.3 Påföljder vid fel i vara

Begår säljaren avtalsbrott genom att leverera en vara behäftad med fel har köparen möjlighet 
att göra vissa påföljder gällande. Varan är som nämnts felaktig om den inte överensstämmer 
med den avtalade beskaffenheten.

Reglerna avseende fel i vara och påföljder vid sådant avtalsbrott är omfattande. De svenska 
reglerna stadgar att köparen har rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag. Skulle 
dessa påföljder inte vara aktuella eller skulle säljaren av någon anledning inte ta hänsyn till 
köparens krav har köparen även rätt att häva köpet och kräva skadestånd. Det krävs att 
köparen reklamerar varan inom reklamationsfristen för att dessa påföljder skall vara aktuella. 
Skulle köparen inte agera inom fristen har denne försuttit sin möjlighet till att påkalla 
påföljder. Fel som på något vis beror på köparen själv eller något förhållande på dennes sida 
kan ej bli föremål för ett påföljdsanspråk. 

De tyska bestämmelserna om påföljder vid fel i vara liknar de svenska. Enligt dessa 
bestämmelser har köparen vid fel i vara rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning av 
avtalet. Skulle köparen vilja häva avtalet har denne även rätt att kräva ersättning för sådana 
kostnader som avtalsbrottet medför. Även enligt dessa bestämmelser gäller att köparen måste 
handla inom en viss tidsfrist för att påföljderna skall bli aktuella. Beror felet på köparen eller 
något förhållande på dennes sida gäller ej reglerna om påföljder. 

4.3 Köparen

Köparen har huvudsakligen två skyldigheter enligt köpavtalet: att betala för den köpta varan 
samt att ta emot den. 
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4.3.1 Betalningen

Det främsta åtagandet för köparen är att betala priset för den köpta varan. Ett köp innebär att 
två parter genom ett avtal förbinder sig att utge en prestation till motparten. Begreppet köp 
innebär att fast eller lös egendom överlåts mot betalning efter vad som överenskommits i ett 
avtal. Det ter sig med anledning av detta inte konstigt att huvudprestationen för köparen är 
densamma både i Sverige och i Tyskland.

Köparen skall betala det pris som parterna har kommit överens om vid avtalets ingående. Det 
kan röra sig om ett fastställt pris eller om ett sätt efter vilket priset skall fastställas, exempelvis 
kostnad per styck. Det föreligger varken i Sverige eller i Tyskland några formkrav för hur 
köpavtalet skall se ut, därför föreligger heller inga direkta krav på hur köpesumman skall 
bestämmas. 

I Sverige gäller att ett avtal är giltigt även om det inte innehåller något bestämt pris. I sådana 
fall skall köparen betala det pris som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet 
samt det pris som varan normalt betingar. Hänsyn skall även tas till övriga omständigheter; 
möjligen har exempelvis parterna tidigare ingått avtal beträffande samma sorts vara, då kan 
det priset vara vägledande för vad köparen skall betala. De tyska reglerna är aningen mer 
strikta. Enligt dessa krävs att priset är fastställt eller åtminstone definierbart enligt avtalet. Det 
skall vara möjligt för köparen att på objektiva grunder fastställa det pris som denne sedan 
skall betala. Har parterna inte avtalat om något pris och går det ej heller att fastställa ett sådant 
genom tolkning av avtalet har motparten till den som skall prestera betalningen, alltså 
säljaren, rätt att bestämma ett pris. Detta gäller för det fall parterna redan börjat uppfylla sina 
förpliktelser, i sådana fall antas nämligen att ett avtal ha ingåtts trots att någon köpesumma ej 
finns fastställd i avtalet. 

För att köparen ej skall hamna i dröjsmål med betalningen gäller att den företas i rätt tid. Båda 
rättssystemen tillämpar den så kallade samtidighetsprincipen (”Zug um Zug”). Principen 
innebär att prestationerna som bestämts genom avtalet skall ske samtidigt. Betalningen skall 
alltså enligt denna princip ske samtidigt som varan överlämnas till köparen. Gällande 
reglering stadgar dock även att parterna är fria att själva bestämma en annan tidpunkt för 
betalningen. Det kan exempelvis vara så att köparen ges en viss tid att betala efter att varan 
har överlämnats. Har ingen tidpunkt bestämts för betalningen kan säljaren enligt svensk rätt 
kräva att köparen betalar vid en viss tidpunkt. Har varan dock inte kommit köparen tillhanda 
eller ställts till dennes förfogande föreligger ingen skyldighet att betala, detta grundar sig på 
samtidighetsprincipen. I Tyskland gäller ungefär detsamma, har ingen tidpunkt avtalats vid 
vilken betalning skall ske och framgår det ej heller av omständigheterna i övrigt har säljaren 
rätt att kräva betalning omedelbart. Har en tidpunkt bestämts föreligger ingen skyldighet för 
köparen att betala innan denna tidpunkt, detta eftersom parterna har att prestera i enlighet med 
avtalet. Det står dock köparen fritt att betala även innan dess att tidpunkten har inträffat. 

Det finns även reglerat var betalningen skall ske. Eftersom parterna fritt får utforma avtalet 
kan de själva bestämma en plats där betalningen skall infrias. Har något inte bestämts i detta 
avseende gäller i både Sverige och Tyskland att betalningen skall ske hemma hos säljaren 
eller på dennes affärsställe. Att det finns två olika platser angivna har att göra med det faktum 
att säljaren inte alltid har ett affärsställe. Säljaren kan vara en privatperson som säljer något 
hemifrån eller en säljare som inte har något affärsställe utan bedriver sin verksamhet i 
hemmet. Skulle säljaren byta bostad eller affärsställe efter det att avtalet har ingåtts gäller att 
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betalningen skall ske på den nya platsen. Avgörande tidpunkt vid bestämmande om platsen 
för betalningen är alltså tidpunkten för betalningen. Medför bytet av plats extra kostnader 
gäller att säljaren skall stå för dessa. Skulle det vara opraktiskt att erlägga betalning hos 
säljaren gäller enligt svensk rätt att betalningen skall ske där överlämnandet av varan sker. 
Den tyska rätten stadgar att köparen vid transportköp inte har någon skyldighet att betala 
förrän denne getts möjlighet att kontrollera varan på destinationen. Innebörden av detta blir att 
betalningen kan ske på platsen för överlämnandet. 

4.3.2 Medverkansskyldighet

Köparen skall även ta emot den vara som köpavtalet rör, denna reglering finns i båda 
rättsordningarna. Skyldigheten innebär att köparen faktiskt skall hämta varan eller att varan 
skall tas emot av köparen på destinationen vid ett transportköp. Mottagandet av varan har 
skett när köparen har varan i sin besittning. Säljaren skall göra det möjligt för köparen att 
hämta varan, varan skall alltså finnas tillgänglig för avhämtning och köparen skall ha en reell 
möjlighet att hämta eller ta emot varan. I Sverige anses att köparens skyldighet att hämta eller 
ta emot varan främst är i dennes egna intresse. Bestämmelsen leder dock till att 
riskövergången kan övergå till köparen innan avhämtandet om köparen är i dröjsmål, säljaren 
kan även ha rätt att utfå ersättning får sådana extra kostnader som dröjsmålet orsakar. 

4.3.3 Köparens avtalsbrott

Skulle köparen inte fullgöra sina förpliktelser föreligger avtalsbrott, det strider mot principen 
att avtal skall hållas, pacta sunt servanda. Därför förekommer regler om köparens dröjsmål 
både i den svenska och i den tyska rättsordningen. 

4.3.3.1 Dröjsmål
Reglerna om köparens dröjsmål ger säljaren ett par olika handlingsalternativ. Säljaren ges 
möjlighet att kräva ersättning för den skada som uppstått som en följd av dröjsmålet samt 
möjlighet att häva avtalet och kräva ersättning för den uteblivna prestationen. 

Enligt den svenska rätten har säljaren rätt att kräva de ovan nämnda ersättningarna samt att 
häva avtalet om köparen inte skulle betala i tid. Säljaren kan dock inte häva avtalet om varan 
redan finns i köparens besittning. För att hävning skall vara möjlig i sådant fall krävs att 
säljaren har förbehållit sig rätten till sådan handling eller att köparen avvisar varan. Säljaren 
har även rätt att kräva betalning och hålla inne sin prestation till dess att betalning sker. Detta 
för att det finns en bestämmelse som stadgar att parterna inte behöver prestera innan dess att 
motparten gör det. Har köparen kommit i dröjsmål med avhämtandet gäller inte samtliga de 
bestämmelser som blir tillämpliga vid andra avtalsbrott. Den rätt till ersättning som 
tillkommer säljaren vid detta avtalsbrott är i viss omfattning begränsad jämfört med vad som 
gäller ersättningen för andra avtalsbrott. Ersättningen är i stort sett densamma, dock är 
förutsättningarna för att utfå ersättning olika. 
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I Tyskland gäller att köparen hamnar i dröjsmål först när denne inte presterar efter krav eller 
påminnelse från säljaren. För betalningen gäller att köparen skall betala inom 30 dagar från 
det att denne fått tillgång till räkning eller dylikt, annars är köparen i dröjsmål med 
betalningen. Vid dröjsmål med avhämtandet kan ersättning utgå till säljaren för sådana skador 
som uppstått som en orsak av dröjsmålet. Säljaren kan även ha rätt att häva avtalet och kräva 
ersättning för utebliven prestation. Har köparen delvis uppfyllt sina åtaganden kan säljaren 
dock endast häva hela avtalet om denne inte har något intresse av sådant delvis uppfyllande av 
köparens åtaganden. 

Gemensamt för de båda rättsordningarna är att säljaren inte kan utfå ersättning för sådant 
dröjsmål som beror på säljaren eller något förhållande på dennes sida. 

4.4 Riskövergången

Av stor betydelse för flertalet utav bestämmelserna gällande köprätt är tidpunkten för 
riskövergången. Riskens övergång innebär att köparen efter en viss bestämd tidpunkt är 
ansvarig för varan istället för säljaren som har ansvaret fram till denna tidpunkt. Den part som 
står risken för varan är skyldig att betala för skador som uppstår på varan. 

Som huvudregel gäller i Sverige att riskövergången sker vid avlämnandet av varan. Skulle 
avlämnandet försenas på grund av köparen gäller att risken går över vid tiden då avlämnandet 
skulle ha skett, förutsatt att säljaren har gjort vad den kunnat för att avlämnandet skulle ske 
vid rätt tidpunkt. Skall köparen hämta varan på annan plats än hos säljaren går risken över 
efter att köparen fått reda på att varan finns tillgänglig för avhämtning och tidpunkten för 
avhämtningen är inne. Vid konsumentköp gäller att risken går över när varan är avlämnad.  

Något annorlunda ser tidpunkten för riskövergången ut i Tyskland. Där har man valt två olika 
tidpunkter beroende på om det rör sig om ett hämtningsköp eller ett transportköp. För 
hämtningsköp gäller att risken för varan går över på köparen när varan är överlämnad. Vid 
transportköp gäller däremot att risken går över redan när säljaren lämnar varan till 
transportören. Detta gäller för alla transportköp utom de som utgör konsumentköp. Om 
konsumentköp finns särskild reglering som stadgar att risken går över när varan är 
överlämnad till köparen.  
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5. Analys av jämförelsen

Tydligt är att lagreglerna avseende köp i de båda rättsordningarna till stor del liknar varandra. 

Både de svenska och de tyska reglerna om köp grundar sig på CISG, vilken är en FN-
konvention om köprätten, en ”internationell köplag”. CISG har varit förebild för de regler 
som nu är tillämpliga inom köprätten både i Sverige och i Tyskland. Flertalet utav de 
bestämmelser som idag tillämpas i de båda rättsordningarna är bestämmelser som 
implementerats från CISG. Med en gemensam lagstiftning blir det lättare att se följderna av 
internationella avtal. Enligt min mening är detta endast positivt. 

En övergripande skillnad i rättssystemen är systemens uppbyggnad. I Sverige regleras det 
mesta i separata lagar och bestämmelserna i dessa lagar är ofta uppställda efter en systematik 
som kan tyckas vara logisk. I Tyskland förekommer ett helt annat system där en omfattande 
lag (BGB) reglerar det mesta inom civilrätten. Eftersom lagen är så pass omfattande och skall 
reglera flera olika rättshandlingar kan det ibland vara problematiskt att finna en viss regel. Det 
finns allmängiltiga regler som kan tillämpas vid flera olika situationer, därför kan det vara 
svårt att hitta en regel trots att lagen i viss mån är uppdelad i olika avsnitt för olika 
rätthandlingar. För en person som inte är insatt i det tyska systemet kan det tyckas 
svårbegripligt till en början. Detsamma gäller det svenska systemet då det kan vara lätt att 
missa bestämmelser som inte står i den lag som till en början undersöks. Då jag är van vid det 
svenska systemet har jag haft lättare att orientera mig i det, därmed dock inte sagt att jag 
skulle föredragit Sveriges modell framför Tysklands om jag hade haft samma kunskaper om 
tysk rätt.

Det som skiljer rättsordningarna åt är att lagstiftarna tycks ha olika uppfattning om vad som är 
viktigt att reglera detaljerat och vad som går att ge större tolkningsutrymme. Även om 
bestämmelserna många gånger liknar varandra går det att urskilja skillnader i detta avseende. 
En bestämmelse som i Sverige lämnats åt rättstillämpningen att tolka i oklara fall kan i 
Tyskland vara detaljerat beskriven redan i lagtexten. Detta gäller även omvänt även om den 
tyska regleringen i stort sett tycks ha en mindre tolkningsutrymme än den svenska. Generellt 
är detta inget problem. Enligt min mening är det inte mer än riktigt att det ser olika ut i olika 
rättskulturer och vilken modell som är bäst får avgöras från fall till fall. 

Helhetsintrycket är att rättsområdet regleras på i stort sett samma vis i både Sverige och i 
Tyskland. Det grundläggande är att två parter skall byta en vara mot pengar. Därmed är 
köparens huvudförpliktelse att betala priset och säljarens att lämna varan till köparen. 
Köparen skall betala priset för den köpta varan inom en viss tidsram och på en bestämd plats, 
varan skall sedan hämtas eller tas emot av köparen, även det vid en viss tidpunkt och på en 
viss plats. Säljaren har att lämna varan till köparen och i gengäld få pengar för varan. Vid 
avlämnandet skall varan vara i det skick som avtalats eller annars i ett sådant skick som kan 
antas vara skäligt. Avlämnandet skall ske under samma omständigheter som gäller för 
köparen om betalning och mottagandet av varan. Har någon utav parterna inte handlat i 
enlighet med det som bestämts i avtalet gällande dessa förpliktelser har denne begått 
avtalsbrott. Både köpare och säljare har rätt att göra vissa påföljder gällande vid motpartens 
avtalsbrott. Angående denna möjlighet att kräva påföljder skiljer sig bestämmelserna åt 
mellan länderna, påföljderna däremot skiljer sig dock inte åt. Har en part begått avtalsbrott 
gäller att motparten har rätt att kräva fullgörelse eller avhjälpande samt att kräva ersättning för 
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sådana skador som avtalsbrottet har medfört. Den mest ingripande påföljden är att häva 
avtalet i ett sådant läge skall parterna återge vad de redan tagit emot.

Det mest centrala i köprätten är avtalet. Det som har bestämts mellan parterna i avtalet är det 
som gäller (med vissa undantag då tvingande regler gäller). Parterna är fria att själva utforma 
avtalsinnehållet och kan på så sätt påverka vad som skall gälla dem emellan. Skulle en 
tolkningssituation uppstå får först avtalet tolkas, blir denna tolkning lönlös kan istället hänsyn 
tas till tidigare affärsrelationer mellan parterna eller annan sedvänja. 

Sammanfattningsvis anser jag att de få skillnader som förekommer i de olika systemens 
bestämmelser avseende köprätten till största del grundas på ländernas olika rättskulturer. Jag 
hade troligen blivit mer förvånad ifall jämförelsen hade resulterat i ännu större likheter. Jag 
anser att det är riktigt att lagstiftarna reglerar saker på olika sätt efter den rättskultur som 
förekommer i landet, framförallt på områden som detta där regleringarna har grundats på en 
internationell konvention och likheterna därmed ändå är så stora som de är. Skulle målet vara 
en likalydande lagstiftning i alla länder hade större vikt lagts vid ännu fler internationella 
konventioner och fördrag. Sådan reglering återfinns inom EU, men även där ges möjlighet för 
medlemsländerna att själva tillämpa de gemensamma bestämmelserna på det vis som stämmer 
bäst överens med landets övriga lagstiftning. 



38

6. Källförteckning

Offentligt tryck

Prop 1988/89:76  Ny köplag.
Prop 1989/90:89  Ny konsumentköplag.

Litteratur

Tysk affärsjuridik

Ek, Ralf, 1 uppl. Norstedts juridik AB, 2000

ISBN 91-39-00594-1

Den nya köprätten

Håstad, Torgny, 5 uppl. Iustus förlag AB, 2006

ISBN 91-7678-524-6

Köprättens grunder

Gerhard, Peter , 9 uppl. Liber AB, 2005

ISBN 91-47-07669-0

Köplagen

Ramberg, Jan, 1 uppl. Fritzes Förlag AB, 1995

ISBN 91-38-50215-1

Handelsrecht

Schmidt, Karsten, 5 uppl. Carl Heymanns Verlag, 1999

ISBN 3-452-24232-3



39

Kaufrecht

Grunewald, Barbara, 2006

ISBN 3-16-148360-X

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und 
Nebengesetzen. Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse. § § 433-487; Leasing: (Kaufrecht und 
Leasingrecht)

Beckmann, Ronald Michael, Mader, Peter, Martinek, Michael, Matusche-Bekmann, 
Annemarie, Stoffels, Markus, Neubearbeitung 2004, Sellier – de Gruyter, Berlin.

ISBN 3-8059-0997-7

Rättsfall

NJA 2001 s. 177
NJA 2005 s. 205

Internet

Lagkommentar till KöpL. Nr. 47 Karnov (2010-01-13)

http://www.westlaw.se/pls/onl_se/ilserel.docrelrboframe?tid=529071&idr=SFS1990-
0931.N47&vid=146-1-2005&refstr=DOCNOTE&rel=0&nid=oaaSFS1990-0931

Lagkommentar till KöpL. Nr. 83 Karnov (2010-01-13)

http://www.westlaw.se/pls/onl_se/ilserel.docrelrboframe?tid=529071&idr=SFS1990-
0931.N83&vid=146-1-2005&refstr=DOCNOTE&rel=0&nid=oaaSFS1990-0931

Handel med Tyskland, Sveriges ambassad i Berlin (2010-01-26)

http://www.swedenabroad.com/Page____25551.aspx


