
2005:194 SHU

E X A M E N S A R B E T E

Begreppet force majeure inom köprätten

 Sofia Grundberg
 Anna-Karin Wistrand

Luleå tekniska universitet

Samhällsvetenskapliga utbildningar
Rättsvetenskapliga programmet D-nivå 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Samhällsvetenskap

2005:194 SHU - ISSN: 1404-5508 - ISRN: LTU-SHU-EX--05/194--SE



1

Sammanfattning
Köpesamhället har under det senaste århundradet genomgått stora förändringar vilket också
återspeglas i köprätten. 1905 års köplag var sträng mot säljaren i dennes ansvar och
bevisbörda något som kanske var förståeligt mot bakgrund av att lagen även reglerade
konsumentköp. 1976 kom ett förslag till en ny köplag som syftade till att mildra säljarens
bevisbörda, något som redan skett i övriga nordiska länder. Den nya köplagen skulle istället
för den äldre köplagens omöjlighetslära bygga på force majeure. Under denna tid var även en
FN-konvention angående internationella köp under utarbetande. Sveriges lagförslag lades på
is i väntan på resultatet från denna. FN-konventionen kom att bygga på idén att helt frångå
äldre begrepp som omöjlighet och force majeure och istället upprätta ett eget system, något
som gjorde 1976 års SOU inaktuell. Istället kom 1991 en köplag som byggde på det så
kallade kontrollansvaret med fyra rekvisit; kontroll, hinder, oförutsebarhet och aktivitet.
Syftet var att minska säljarens ansvar, något som vi inte anser har uppfyllts. Rekvisitens
innebörd och förhållanden till varandra är komplicerade. Detta särskilt mot bakgrund av
beaktandet av partsviljan och då en bedömning i det enskilda fallet bara anses möjlig vid
oförutsebarhets- och aktivitetsrekvisitet. Komplikationer uppkommer då bedömningen skall
ske efter alla fyra rekvisiten. Den nya köplagen skulle minska behovet av standardavtal, något
som inte skedde. Därför uppstår fortfarande problem vid tolkningen av avtal och särskilt de
som innehåller force majeure klausuler.

Efter detta arbete har vi kommit fram till slutsatsen att vi skulle föredra ett rättsläge liknande
det i 1976 års SOU. Regeln för ansvarsbefrielse skulle innehålla en uppräkning av olika typer
av hinder vilka följdes av en generell regel enligt principen eisudem generis. Bedömning
skulle ske i det enskilda fallet. Detta skulle leda till en enighet om vad som räknas till force
majeure, dels genom situationer nämnda i lagtext och dels genom rättspraxis. Vi anser att om
det genom en subjektiv bedömning av säljarens handlande framkommer att denna gjort vad
som skäligen kunnat krävas av honom skall han anses fri från ansvar. Vidare anser vi att det
är viktigt att force majeure händelserna specificeras då force majeure klausuler används
frekvent i standardavtal. Detta både ur rättssäkerhetssynpunkt och för rättsekonomisk vinning.

I dagsläget ligger begreppet ekonomisk force majeure öppet. Inget fall har avgjorts som direkt
angivit detta som befrielsegrund. Vi anser att om det vid bedömande av ekonomisk force
majeure skulle framkomma att säljarens kostnader för avhjälpande innebär en nettoförlust
skall det inte kunna krävas att denne fullgör eller betalar skadestånd. Då lagen reglerar
förhållande mellan jämbördiga parter kan inte alltid slutsatsen dras att säljaren är den mest
riskbenägne och i och med detta finner vi det inte självklart att denne generellt skall bära
ansvaret.
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1 Inledning

1.1 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att klargöra betydelsen av begreppet force majeure vid
befrielse från skadeståndsansvar för köpare och säljare vid dröjsmål med prestation.
Begreppet kritiserades redan i den gamla köplagen för att vara inkonsekvent och obestämt.
Förslaget till köplag som kom 1976 ville använda sig av force majeure istället för den
omöjlighetslära som användes i den gamla köplagen. Efter moderniseringen och anpassningen
till den internationella handeln som ledde fram till den nya köplagen som kom 1991, gjordes i
CISG avstånd från äldre principer som force majeure med viljan att skapa ett eget rättssystem.
Förslaget från 1976 fick därför ingen betydelse. Vi vill närmare utröna huruvida begreppet
fortfarande används för att närmare precisera vad den nya köplagens 27 § reglerar för fall. Vi
vill också undersöka hur begreppet utvecklats och använts inom standardavtalsrätten.

1.2 Metod

Vi har använt oss av traditionell juridisk metod. Jämfört med tidigare uppsatser har dock
mängden material vi använt oss av varit mer omfattande. Detta kan bero på att begreppet
force majeure beskrivs på många olika ställen och då ytterst lite.

1.3 Avgränsning

Arbetet avgränsas till att omfatta force majeure i förhållande till kontrollansvaret inom
köprätten. Därmed utesluts konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, konsumentkreditlagen
samt avtalslagen och andra lagar där begreppet kan bli aktuellt. För att förstå utvecklingen av
begreppet har det varit nödvändigt att granska FN-konventionen som reglerar internationella
köp, CISG, samt de nordiska köplagarna då dessa i doktrin ansetts vara lika den svenska.

1.4 Diposition

Vår uppsats inleds genom andra kapitlet som redogör för säljarens kontrollansvar. Kapitlet
beskriver säljarens ansvar enligt den gamla köplagen samt det förslag som fanns på en ny
köplag 1976. Kapitel tre redogör därefter för den utveckling som force majeure begreppet
genomgått samt förklarar hur konventionen för internationella köp har inverkat på detta.
Fjärde kapitlet redogör även det för gällande rätt men tar sikte på att förklara hur denna tolkas
och används i praktiken. Femte kapitlet avhandlar standardavtalsrätten samt den betydelse det
lagstadgade kontrollansvaret har vid tolkning av avtalen. I sjunde kapitlet analyseras den
sammanlagda bilden och vi beskriver vår slutsats av rättsområdet.

Vi har valt att behandla rättspraxis löpande i uppsatsen istället för att behandla detta i ett
särskilt kapitel. Detta för att belysa hur paragraferna använts i praktiken.
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2 Utveckling av köprätten
Första delen av kapitlet syftar till att ge läsaren inblick i den gamla köplagens paragrafer
som reglerade skadestånd för att visa hur dessa användes. Kapitlet syftar också till att ge en
historisk inblick i begreppet force majeure samt andra konkurrerande principer för
ansvarbefrielse. Detta för att kunna ge förståelse för varför kontrollansvaret ser ut som det
gör idag. Genom kapitel 2.2 vill vi visa hur samhället ställde sig till force majeure
klausulerna då sådana händelser uppkom i mycket stor utsträckning till följd av första och
andra världskriget. Vi har under arbetets gång funnit att begreppet force majeure inte kunnat
tillämpas på ett tillfredställande sätt på grund av begreppets oklara innebörd. Det kom 1976
ett lagförslag till en ny köplag som skulle bygga på begreppet och precisera vad som kunde
inrymmas i detta för att kunna fortsätta tillämpa force majeure. 2.3 handlar om detta
lagförslag. Anledningen till kapitlets omfattning är att vi anser att lagförslaget var mycket bra
och skulle föredra det framför dagens reglering.

2.1 Historia 1905 års köplag

I äldre rätt var kontrollansvaret något lindrigare än genussäljarens dröjsmålsansvar enligt 24 §
1905 års köplag. För att undvika ansvarsbefrielse krävdes i 24 § en svårförståelig kombination
av objektiv omöjlighet och force majeure. Kontrollansvaret är strängare än vad
speciesäljarens dröjsmålsansvar var enligt 23 § 1905 års köplag. Det tidigare
dröjsmålsansvaret gav uttryck för ett så kallat presumtionsansvar. Speciesäljaren blev då
ansvarig om han inte kunde visa sig fri från vållande.1 24 § räknas till en av gamla köplagens
viktigaste regler och den har varit den mest omdiskuterade av dem alla. Den har kritiserats
både ur praktisk och ur principiell synvinkel.2 Köparen gavs rätt till ersättning för skada
genom dröjsmål då vållande låg säljaren till last.3

2.1.1 23 § köplagen

23 § avsåg köp av bestämt gods samt fall då köparen led skada på grund av säljarens dröjsmål
med godsets avlämnande. Säljarens situation var det viktiga och detta hade Almén föredragit
specialiserats genom en formulering som i 24 § dröjsmål å säljarens sida. Den kontrahent
som enligt avtalet skulle ta initiativet till köpets fullgörande hade bevisbördan för att han
fullgjort det som ålegat honom eller att han på grund av motkontrahentens handlande haft
anledning att underlåta detta. Då skadeståndsskyldigheten vid specieköp var beroende av om
dröjsmålet kunde tillräknas säljaren som försummelse måste en prövning av omständigheterna
i det enskilda fallet göras. Denna bedömning syftade till att klargöra om säljaren kunde anses
ha företagit den omsorg som skäligen kunde ha väntats av honom och inte påverkat eller
kunnat räkna med det dröjsmål som inträffat. Bevisregeln överrensstämde med utländsk
lagstiftning och hade sin förebild i 111 § sjölagen. Bestämmelsen återfinns även i 1734 års
lag. Bestämmelser om köp och byte av lös egendom fanns där i första kapitlet handelsbalken.
Denna lag vilade på bestämmelsen att den som har åtagit sig att göra något har bevisbördan
för att han inte varit vållande till att resultatet uteblev.4

I dagens rättssamhälle är det en utbredd princip att säljaren svarar för de han anställt. 23 § i
den gamla köplagen besvarade inte frågan huruvida säljaren svarade för dröjsmål som
                                               
1 Ramberg 1993 s. 42
2 Hellner 1989 s. 114
3 Almén 1917 s. 318
4 Almén 1917 s. 319 ff.
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berodde på personer som var anställda av honom. Almén trodde att ansvar för anställda var
beroende av om det fanns kontraktsförhållande mellan den skadebringande och skadelidande
parten. Detta om inte förhållandet kunde visas vara irrelevant för skadeståndsskyldigheten.
Skälet anses vara att säljaren inte skulle kunna undkomma ersättningsskyldigheten genom att
anlita andra för avtalets fullgörande. Almén var benägen att tro att om försumlighet berodde
på någon som i förhållande till säljaren var en självständig person, vilken av honom anlitats
för godsets fortskaffande till köparen torde köparen vara berättigad till skadestånd. Detta
kunde inte utläsas naturligt ur 23 § men 1 § angav att lagen vid oklarhet skulle tillämpas i
enlighet med parternas vilja.5

Då säljaren förbundit sig att avlämna en vara utan att göra friskrivningar eller förbehåll var
detta att anse som en garantiförpliktelse även för efterföljande omöjlighet. Säljaren kunde
befrias från denna förpliktelse vid omständigheter som fanns i 24 §. Detta fick konsekvensen
att säljaren även kunde bli skyldig vid fall som inte kunde tillräknas honom som
försummelse.6

Att säljaren missuppfattat ett avtals tillkomst eller sin prestationsskyldighet kunde inte befria
honom från sitt ansvar i svensk rätt. Enligt 24 § var detta inte möjligt vid leveransavtal och
inga skäl föreligger för att tro att något annat rådde vid specieköp. Denna uppfattning delades
av Danmark och Norge men i Tyskland var den rådande uppfattningen att ett sådant
missförstånd ej kan läggas säljaren till last.7

Säljarens ekonomiska förhållanden inverkar endast sällan på hans förmåga att fullgöra avtalet
vid specieköp. De situationer som kan föreligga är att denne saknar likvida medel för att
bekosta transport av godset eller inköpa detta hos tredje man. Även utan garantisynpunkten
vore det ytterst ovanligt att säljaren kunde undvika en skyldighet genom att försöka bevisa att
han utan egen skuld råkat i ekonomiska svårigheter. Det var att anse som säljarens skyldighet
att vara solvent (perpetuatio obligationis, se NJA 1923 s 266). Anledningen till säljarens
obestånd ansågs irrelevant och bevisning härom var otillåten. Detta överrensstämde väl med
tidigare rätt som ej heller gjort skillnad mellan specie- och leveransavtal på denna punkt.8

Till dröjsmål å säljarens sida var enligt lagens språkbruk att hänföra även det fall då
omöjlighet att fullföra avtalet måste anses utesluten på grund av omständighet som förelåg
redan vid avtalets ingående. Det gick inte att säga att själva dröjsmålet kunde ligga säljaren
till last som försummelse, inte ens om culpa med avseende på avtalets ingående fanns.
Slutsatsen att säljare av bestämt gods skulle vara skyldig i händelse av ursprunglig objektiv
omöjlighet kan dock inte dras av detta. I de äldre svenska lagförslagen fanns ett särskilt
uttalande som sa att om allt gods som köpet avsåg var förstört redan innan köpeslutet skulle
köpet gå åter. Däremot om endast en del leveransen förstörts kunde köparen välja mellan att
antingen häva köpet eller ta det som fanns kvar av leveransen och betala det som var skäligt
för detta. Det var alltså inte tal om någon ersättningsskyldighet för säljaren. Det synes ligga
närmare till hands att statuera garantiförpliktelse i händelse av ursprunglig objektiv
omöjlighet än vid efterföljande sådan. Att på grund av detta kasta om förhållandet mellan
regel och undantag och som huvudregel i fråga om objektiv omöjlighet uppställa det säljarens
skadeståndsskyldighet ansåg Almén i vart fall vid specieköp inte vara riktigt. Om

                                               
5 Almén 1917 s. 322 f.
6 Almén 1917 s. 324
7 Almén 1917 s. 325
8 Almén 1917 s. 326
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skadeståndsskyldighet inte förelåg kunde köparen inte ens få ersättning för direkta kostnader
och utgifter för köpet.9

2.1.2 24 § köplagen

Att säljaren oftare var skadeståndsskyldig vid leveransavtal än vid specieköp är sedan
gammalt känt och erkänt. I äldre tid brukade detta erfarenhetsfaktum uttryckas i rättssatsen
genus non perit. Denna har nu ansetts oriktig och vilseledande. Detta särskilt då det vid köp
av bestämt gods finns en begränsning i tillgången på detta. Det kan hända att allt detta gods
upphör att existera. Vid köp av bestämt gods är säljarens förpliktelse knuten till ett visst gods
och i och med detta försvinner möjligheten av naturauppfyllelse. Detta föreligger inte vid
leveransköp då säljarens förpliktelse inte upphör då godset han tänkt fullgöra avtalet med
förstörs eftersom han kan skaffa nytt. Det som skiljer specieköp och leveransavtal åt är om
olyckshändelsen som drabbar godset har karaktären av efterföljande objektiv omöjlighet eller
ej.10

2.1.2.1 Omöjlighetsbegreppet
Skillnaden mellan ursprunglig och efterföljande omöjlighet behöver preciseras något.
Efterföljande omöjlighet kan sägas föreligga redan vid förpliktelsens tillkomst. Åtskillnaden
mellan de två olika omöjligheterna tar sikte på den tidpunkt då man tidigast kan påstå att det
faktiskt är omöjligt att prestera. Beaktande bör tas till då föreliggande fakta och med
användande av vanlig erfarenhet. Då objektiv omöjlighet skall användas såsom kvalifikation
av efterföljande omöjlighet uppstår emellertid ännu en svårighet, nämligen på vilken tidpunkt
man skall applicera det hypotetiska provet. 11 Detta brukar illustreras med det nedan angivna
exemplet som kallas sydfruktfallet.

Om en köpman i Hamburg åtagit sig att i maj månad i Stockholm leverera en hel fartygslast
sydfrukter av ett slag, som vid leveranstiden inte här på platsen finns i handeln och fartyget
den 30/5 stöter på ett okänt grund och går till botten utanför Sandhamn, så var det helt klart
omöjligt för någon människa att följande dag här i Stockholm leverera en så stor myckenhet
sådana frukter. Inte desto mindre förelåg det här inte någon objektiv omöjlighet; ett annat
fartyg, befraktat av en annan säljare, kunde ju ha tagit en annan väg och lyckligen passerat det
farliga stället. Det förelåg här bara en subjektiv omöjlighet vid olyckor av det slag om inte
mindre än allt gods av det slag eller det parti som köpet avser förstörs.12

Svårigheten att fastställa tidpunkten för bedömningen om objektiv omöjlighet föreligger eller
ej illustreras bäst av diskussionen om sydfruktslasten enligt ovan. Almén gör det hypotetiska
provet med utgångspunkt i tiden för avtalsslutet. Här uppstår ännu en bestämning att göra. Det
hade inte varit omöjligt för någon annan person att leverera sydfruktslasten om han hade sänt
den med den båt som förolyckades, å andra sidan hade det inte varit omöjligt för säljaren själv
om han sänt lasten med en annan båt. Slutsatsen av detta resonemang blir att definitionen på
efterföljande objektiv omöjlighet innebär att det skall ha varit omöjligt för vem som helst att
leverera, vilka ansträngningar för uppfyllelse han än gjort efter tidpunkten för avtalets
slutande. Almén ansåg dock att om lasten hade innehållit allt gods av det slag köpet avsåg, så
skulle objektiv omöjlighet ha förelegat. Detta anses i doktrinen inte stämma överens med den

                                               
9 Almén 1917 s. 327 ff.
10 Almén 1917 s. 332 f.
11 Rodhe 1984 s 358 f
12 Almén 1917 s. 337
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nyss angivna definitionen. Godset kunde ju ha sänts med en annan båt och därmed undgått
förstörelsen. Alméns mening beträffande efterföljande objektiv omöjlighet måste därför anses
ha två olika bestämningar: dels den nyss angivna, dels en annan avsedd för specialfallet
förstörelse av allt gods av det slag köpet avser. Den senare bestämningen innebär att det
hypotetiska provet skall sättas in vid tidpunkten för förstörelsen, inte vid tidpunkten för
avtalsslutet. Resultatet beror på att Almén utgår från att varje casuell förstörelse av allt det
gods köpet avser skall befria säljaren från skadeståndsskyldighet. Specialfallet kan pressas in
under huvudregeln i 24 § om tillämparen ger en särskild innebörd åt begreppet omöjlighet.13

Ovanstående resonemang leder till att paragrafens formulering innebär att en objektiv
omöjlighet skall föreligga, alltså en omöjlighet att fullgöra för vem som än åtagit sig avtalet.
Detta prövas genom att en person i säljaren ställning sätts i samma situation som den som
förelåg vid tiden för köpslutet. Det får sedan inte tas någon hänsyn till de försök som vidtagits
till fullgörande från säljarens sida på grund av att en omständighet slagit fel. Det får heller inte
tas hänsyn till de situationer som genom en dylik individuell, måhända i sista sekund inträffad
olycka uppkommit, kan vara omöjligt för vem som helst att i rätt tid fullgöra avtalet.14

2.1.2.2 Bevisbörda
Stadgandet, såsom huvudregel var strängt mot säljaren men stämde väl med rättsutvecklingen.
I de processer som fördes om skadestånd vid utebliven eller försenad leverans hade säljarna
vanligtvis inte försökt åberopa att de inte rått för den uppkomna situationen. I samma riktning
pekade den omständighet att affärsmän ansåg det nödvändigt att i stor utsträckning göra
förbehåll för force majeure. Praktiska skäl tydde också på nödvändigheten av stränghet mot
säljaren i detta avseende. Det skulle ha lett till en betänklig osäkerhet i affärslivet om säljaren
inte svarade för följderna av anskaffandet av varorna denne behövde för fullgörandet.15

Almén ansåg att det var en förtjänst av paragrafen att den direkt uttalade att tillämparen här
hade att göra med en ersättningsskyldighet oberoende av skuld eller ändå att dröjsmålet inte
kunde tillräknas säljaren som försummelse. Utformningen av 24 § var troligen ett uttryck för
den princip som fanns i 23 § att själva avtalet måste anses innefatta en garantiutfästelse av
säljaren att inom rätt tid och med rätt gods fullgöra köpet. Någon verklig förklaring av
grunden med ersättningsskyldighet synes inte visas med detta, men då teorin om en inbakad
garantiförpliktelse i avtalet har den fördelen att den bryter fiktionen om culpa såsom
ersättningsskyldighetens grundval anslöt sig Almén till denna. Enligt Lassen förelåg här
endast en speciell användning av allmänna regler rörande naturalia negotii. Problemet gällde
ytterst i kraft av vilken rättskälla en viljeförklaring medför förpliktelser utöver sitt eget
innehåll, för vilka någon hemul inte kan uppvisas i vare sig skriven lag eller sedvanerätt.16

Garantiförpliktelsen kan inte anses omfatta de i paragrafen slutligen uppräknade
omständigheterna enligt gällande rättsuppfattning. I paragrafen definierades dessa
omständigheter genom att de var av den beskaffenhet att de uteslöt ett fullgörande av avtalet
samt att de inte tidigare gått att beräkna. Att de inträffat efter köpet sades avsiktligen inte.
Ordalydelsen är så omfattande att den innefattade även ursprunglig omöjlighet.17

                                               
13 Rodhe 1984 s 358 f
14 Almén 1917 s. 336 f.
15 Almén 1917 s. 333 ff.
16 Almén 1917 334 f
17 Almén 1917 s. 335 f.
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2.1.2.3 Det enskilda fallets betydelse
För att undgå skadeståndsansvar krävdes att ett fullgörande måste anses uteslutet. Enligt
Almén skulle det ha visats att även omständigheter som logiskt sett inte förknippas med
omöjlighet inryms här. Innebörden borde ha blivit att säljaren inte bara var fritagen
ersättningsskyldigheten vid fysisk omöjlighet och vid sådant som var juridiskt otillåtet utan
även då avtalets fullgörande skulle ha krävt ekonomiska uppoffringar som helt och hållet låg
utanför kontrahenternas förutsättningar. Detta förhållande hade domstolarna att ta hänsyn till i
det enskilda fallet. Bedömning skulle också göra av omständigheter som säljaren bort ta i
beräknande. Om säljaren hade att välja mellan flera transportsätt men alla dessa var upptagna
vid tiden för leverans undgick han inte skadeståndsansvar då en aktsam säljare bort ta detta i
beaktande vid tiden för avtalsslutet. Inom köpmanskretsar kunde ett förhållande som det förra
betraktas som force majeure men det inrymdes inte under 24 § undantagsfall från
omöjligheten. Förhållandet blev givet det omvända då köparen bestämde leveranssätt.18

2.1.2.4 Händelser utom kontroll
24 § täckte inte alla de fall av omöjlighet som döljer sig i det dunkla uttrycket force majeure.
Almén ville på grund av detta inte att begreppet force majeure skulle användas i slutsedlar och
kontraktsformulär. Eller åtminstone att det specificerades på ett mer effektivt sett än en
uppräkning med avslutande annat förhållande av vad slag som helst utanför säljarens kontroll.
Almen ansåg att det tvunget skulle föreligga kausalsamband mellan händelserna som
uppräknats och händelsen som skett. Det krävdes också att dessa hinder hade gett upphov till
ekonomiska uppoffringar för säljaren som inte kunde anses skäliga. Detta synsätt innebar inte
något annat än den objektiva omöjlighet som fanns i paragrafen, mot detta kan sägas att
enbart ett användande av friskrivningar visar på säljarens vilja att begränsa sin skyldighet.
Detta resonemang förutsatte att den som formulerat förbehållet var insatt i gällande rätt för
landet. Ett studium av force majeure klausuler är inte ägnat till ett sådant antagande även om
tillämparen bara ser till de kontraktsformulär som tillkommit efter 1905 års lag och inte bara
vara översättningar av utländska klausuler.19

Köplagens regler enligt 1905 års köplag var stränga mot säljaren. Det var vanligt att säljaren
förbehöll sig för mildare förhållanden vilket även uttryckligen godkändes i 24 §. Däremot var
domstolarna ofta obenägna att godta förbehållen. Ibland ansågs de inte ens ingå i avtalet (NJA
1970 s 478).20 I 1970 s 478 aktualiserades vid tvist om handelsköp av trävaror frågan om det i
köpeavtalet ingått en klausul där säljaren friskrivit sig från ansvar för fall av utebliven
leverans från underleverantör. De grundläggande villkoren för köpet lades mellan parterna vid
ett telefonsamtal och bekräftades senare av brev. Leveransen, som bestod av arbachiträd, från
en underleverantör vid Elfenbenskusten uteblev till följd av en ihållande regnperiod i området.
Säljaren i Sverige kunde därmed leverera enbart en del av den överenskomna leveransen.
Köparen yrkade därmed att säljaren skulle ersätta skadan som uppkommit till följd av
dröjsmålet samt ersätta det köparen tvingats utge till sina intressenter. Säljaren bestred
yrkandet och hävdade att en friskrivningsklausul av detta slag stämde väl med handelsbruk i
branschen samt att de försämrade väderförhållandena borde vara att anse som force majeure
med stöd i 24 § köplagen. 21

Tingsrätten fastställde att avtalet ostridigt hade tillkommit. Vidare ansågs 24 § köplagen vara
tillämplig men fullständig omöjlighet att leverera ansågs inte ha förelegat. Därmed blev

                                               
18 Almén 1917 s. 338 ff.
19 Almén 1917 s 357 f
20 SOU 1976:66 s 74
21 NJA 1970 s. 478
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säljaren skadeståndsskyldig gentemot köparen. Hovrätten fann att köpeavtalet upprättats vid
dagen för telefonsamtalet men att det senare inkomna telegrammet inbegrep en klausul som
inte diskuterats vid telefonsamtalet. I och med detta kunde köparens underlåtenhet att avgiva
svar inte medföra bundenhet till avtalsklausulen. Vidare ansågs det inte fastställt att
friskrivningsklausulen innebar handelsbruk inom branschen. Hovrätten fastställde därmed
beslutet att skadeståndsskyldighet förelåg säljaren. HD fortsatte på samma linje och menade
att friskrivningsklausulen inte hade omnämnts i telefonsamtalet och brevet kunde inte anses
vara tillräckligt klart för att köparen skulle vara bunden av villkoret.22

Krigsutbrott och andra force majeure händelser kunde bara ge upphov till befrielse om
följderna av det inte kunde beaktas vid avtalsslutet. Reservation för krig medförde inte att
första världskrigets utbrott ensamt utgjorde force majeure (NJA 1919 s 169). Var part redan i
dröjsmål och detta ytterligare förstärks i och med krigsutbrottet kunde detta inte fungera som
befrielsegrund. Då förbehåll gjorts för omständigheter som väsentligt försvårar fullgörande
måste hänsyn tas till graden av hur detta hade inverkat på möjligheten att fullgöra avtalet. Det
fanns således en gradskillnad. När viss angiven händelse inträffade, exempelvis ett krig där
Sverige drogs in behövde denna gradering inte göras då en friskrivning gjorts med befriande
verkan för det inträffade fallet. Följderna av händelsen behöver alltså inte tas i beaktande.23 I
NJA 1954 s. 573 tolkades en friskrivningsklausul i ett certeparti så att klausulen inte fritog
befraktaren från ersättningsskyldighet mot bortfraktaren när en hamnstrejk utbröt efter det att
tiden för lossning av ett fartyg gått ut och strejken ytterligare fördröjde lossningen.24 I NJA
1922 s 113 gällde frågan ett handelsköp varvid säljaren åberopade force majeure och därmed
ansvarsfrihet. Köparen hävdade att säljaren inte på grund av force majeure varit förhindrat att
leverera varorna. HD fastställde att det inte fanns någon omständighet som enligt 24 § 1905
års köplag gav ansvarsfrihet för säljaren som därför blev skyldig att betala skadestånd till
köparen. Domen innebär att om hindret uppstår först efter det att säljaren kommit i dröjsmål,
så befriar inte det från skadeståndsskyldighet.

Blockader och liknande handlande från statsmaktens sida vilka gör ett fullgörande juridiskt
otillåtet fråntar säljaren från skadeståndsskyldigheten efter bedömning i det enskilda fallet.
Hänsyn var tvungen att tas till de förutsättningar som parterna utgick från vid avtalsslutet. Det
kunde även föreligga fysisk omöjlighet då ett fullgörande var juridiskt tillåtet men då det inte
funnits gods att leverera. Det gällde samma regler vid ursprunglig omöjlighet för både specie-
och leveransköp. Vid leveransavtal var det bara händelser av utomordentlig räckvidd som
kunde innebära objektiv omöjlighet.25 Vädrets nycker skulle en ansvarsfull säljare ta i
beaktande.26 Viss lagstiftning utgjorde inte grund för ansvarbefrielse, då en säljare ansågs ta i
beaktande de svårigheter som ett framlagt lagförslag kunde komma att innebära (NJA 1920 s
83). Även krigsutbrott skulle säljaren i vissa fall ha tagit i beaktande. Så ansågs vara fallet i
fråga om köpeavtal som ingåtts den 28 juli 1914, dagarna innan världskriget bröt ut (NJA
1918 s 33).27

Om ett tillståndskrav eller generella förbud mot export och import införts efter avtalsslutet
kunde risken mycket väl vara att anse som oförutsebar. Ett avgörande i SvJT 1942, rättsfall s
43 visar detta samt det fall att det var risken för det specifika prestationshindret som hade

                                               
22 NJA 1970 s. 478
23 Almén 1917 s. 359 ff.
24 NJA 1954 s 573
25 Almén 1917 s. 338 ff.
26 Almén 1917 s. 338 ff.
27 SOU 1976:66 s 73
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betydelse och inte en allmän risk för att fullgörelsen kunde komma att hindras. En kokssäljare
hindrades i fallet att fullgöra ett avtal då statsingripande skett efter avtalstidpunkten.
Ingripandet var en följd av andra världskriget. Krigsrisken och allmänna svårigheter att
fullgöra avtalet kunde rimligen inte ha betraktats som oförutsebara vid avtalsslutandet.28 I ett
avtal från 1939 hade en kolhandlare förbundit sig att leverera en fastighetsägare hans
bränslebehov för säsongen 1939-40. Säljaren hade dessutom i sin ordersedel tillrått köparen
att genast fylla sin källare på grund av den spända politiska situationen. Säljaren var
förhindrad att fullgöra avtalet då köparen krävde detta i och med ett statligt ingripande på
koksmarknaden. Säljaren ansågs kunna åberopa detta som force majeure enligt 24 § köplagen
och befriades från skyldigheten att utge ersättning för den uteblivna leveransen. RR: n ansåg
att då myckenheten ej angivits är kokshandlaren skyldig att till köparen leverera 700 hl då
detta styrkts rymmas i hans källare i och med kokshandlarens råd. De fann det inte styrkt i
vilken utsträckning kokshandlarens lager måste användas för att tillgodose andra avtal, ej
heller att fullgörande varit utesluten på grund av annat förhållande i 24 §. Därför var
kokshandlaren skyldig att ersätta köparen. Svea hovrätt fann att då kokshandlaren till köparen
levererat en del av avtalet, dock inte årsförbrukningen efter ransoneringsbestämmelserna,
borde han vara skyldig att leverera också resten. Det statliga förbud mot leverans som införts
torde anses utgöra en sådan omständighet som säljaren vid avtalsslutet inte haft anledning att
taga i beräkning. Kokshandlaren befriades därför från skadestånd.29

Strejk och lockout som ersättningsbefrielse berodde på om de härrörde till en omständighet
som säljaren bort taga i beaktande vid avtalsslutandet. Det torde vara ovanligt att fall av denna
typ hade befriande verkan, osäkerhet rådde huruvida en allmän strejk var befriande. Det fanns
ingen bevisbörderegel i 24 § men enligt allmänna rättsgrundsatser var det säljaren som borde
bevisa omöjligheten till hans fullgörande av avtalet.30

Även vid extraordinära händelser såsom brand eller sjöolycka fråntogs inte säljaren sitt ansvar
om inte mindre än allt det slag eller det parti köpet avsåg gått förlorat. Säljarens personliga
och ekonomisk förhållanden kunde än mindre spela in. Den ekonomisk omöjligheten och den
personliga var den subjektiva omöjligheten som står den objektiva mest fjärran. Hos vissa
författare syntes en tendens att förklara de olika behandlingarna av subjektiv och objektiv
efterföljande omöjlighet i att den förra i själva verket har sitt ursprung i den förpliktades
ekonomiska förhållanden. Detta anser inte Almén då den subjektiva omöjligheten inte
behöver ha med ekonomin att göra.31

Som följd av världskrigen uppstod frågor om ekonomisk force majeure och om kraftiga
prisstegringar kunde anses vara en uppoffring som befriade säljaren från skadeståndsansvar. I
NJA 1918 s 20 hade säljaren vid handelsköp av spannmål gjort förbehåll för force majeure.
Krigsutbrottet medförde en kraftig ökning av priserna. Enligt högsta domstolen kunde endast
händelser som innebar omöjlighet att fullgöra leveransen, exempelvis händelse av krig,
innebära ansvarsfrihet för säljaren. Det fastställdes dock att sådana omständigheter inte
förekommit eftersom säljaren inte lyckats bevisa att prisökningarna enbart berott på kriget.
Vidare fastställdes att säljaren blev skadeståndsskyldig trots att ekonomisk force majeure
förelåg i de fall där köparen erbjudit sig att begränsa säljarens förlust genom att betala högre
pris (NJA 1923 s 20) eller eljest göra eftergifter som minskar uppoffringen (NJA 1924 s 624).
Mera begränsade ekonomiska uppoffringar räknades aldrig som ekonomisk force majeure och

                                               
28 Runesson 1996 s. 265 f.
29 SvJT 1942 rf s. 43-46
30 Almén 1917 s. 353
31 Almén 1917 s. 337 f.
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medgav därmed inte ansvarsfrihet för säljaren.32 I NJA 1923 s 20 och 1925 s 624 har det
tillmätts betydelse att löftesmottagare medgivit en förlängning av leveranstiden. I NJA 1923 s.
20 fann HD att säljaren var skadeståndsskyldig trots att han på grund av ökade
prestationskostnader haft fog att vägra vidare leveranser. Parterna hade försökt omförhandla
avtalet. Köparen hade därpå erbjudit säljaren ett pristillägg för att täcka en del av den
uppkomna kostnadsökningen. HD ansåg att om säljaren hade accepterat köparens slutbud, så
hade fullgörandet av återstående leveranser visserligen förorsakat en förlust men de
ekonomiska uppoffringarna hade då inte blivit så stora att befrielse från skadeståndsansvar
kommit i fråga.33

När säljaren är i dröjsmål kan köparen välja mellan att kräva att godset avlämnas alternativt
häva köpet enligt 21 § köplagen. Givetvis kunde säljaren dock inte åläggas avlämna gods som
inte fanns. I den mån säljaren till följd av bestämmelserna i 24 § var befriad från
skadeståndsskyldighet, ansågs köparen inte heller ha rätt att kräva avlämnande. Säljaren
kunde ha fritagit sig från skyldighet att leverera under viss förutsättning. Om ett sådant hinder
skulle uppstå kunde köparen likväl på nytt kräva att avtalet fullgörs (se NJA 1924 s 115).
Skulle däremot förhållandena sen avtalets ingående ha förändrats väsentligt kunde köparen
inte ställa krav på säljarens avlämnande (se NJA 1925 s 354)34 I NJA 1925 s 354 hävdade
säljaren att hinder uppstått vid leveransen vilket kunde tillräknas de uppräknade force majeure
händelserna i avtalet. Det aktuella avtalet ansågs av säljaren ha förfallit vid leveranstidens
utgång till följd av den då ännu rådande omöjligheten att leverera. I varje fall kunde, vid det
förhållandet att omöjligheten varat i nära 2 år, avtalen inte ha återupplivats sedan
omöjligheten upphört. Förhållandena vore nämligen nu helt andra än vid avtalets ingående.
Råvarupriset samt arbetskostnader hade ökat i oerhörd grad. Kontraktet slöts under pågående
världskrig och de krigförande makterna försökte kontrollera de neutrala ländernas import och
export. Säljaren hade vidare under rådande omständigheter ej missgynnat köparen framför
andra kunder. De väsentligt förändrade förhållandena ledde till att säljaren ej blev
skadeståndsskyldig. Hovrätten fastställde att säljaren själv medgivit att import av råvaran
blivit omöjliggjord under 1917. Detta hade ej kunnat förutses eller bort tagas i beräkning vid
avtalets ingående. Ett hinder ansågs ha uppstått av den beskaffenhet som avses i köpeavtalen
intagna force majeure klausulen. Hindret har kvarstått åtminstone till 1919. Den långa
tidsrymden, varunder leveranshindret fortvarat och de väsentligen förändrade förhållanden
föranleder inte skadeståndsskyldighet för säljaren. HD fastställde sin dom i linje med
hovrättens betänkande.

I NJA 1924 s 115 skedde följande att efter träffat avtal avseende försäljning av oblekt
markisväv kom till stånd i juli 1917 mellan ett spinneriaktiebolag och en. Efter icke fullgjord
leverans krävde köparen hävning. På grund av det förändrade marknadsläget och säljarens
fortsatta dröjsmål krävde köparen även skadestånd. Säljaren hävdade att när denne ej hört från
köparen fick han den uppfattningen att köparen i likhet med honom ansett att
försäljningsavtalet på grund av force majeure var förfallet. Den force majeure som hindrade
leveransen varade i nära två år, och bolaget ansåg sig ej vara skyldigt att leverera efter så lång
tid. Förhållandena vore nu helt annorlunda än 1917, och säljarens bolag tillverkade för övrigt
inte längre dylik väv. Säljaren bestred käromålet och ansåg att skadeståndet i vart fall skall
räknas efter priset från avtalets ingående fram till tidpunkten då köparen hävde köpet, inte
fram tills det att omöjligheten upphörde. Vidare ansågs att fullgörande av leverans skulle i
väsentlig mån innebära andra ekonomiska följder än parterna avsett med köpet. HD fann att
                                               
32 SOU 1976:66 s 74
33 Runesson 1996 s. 271
34 SOU 1976:66 s 71
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bolaget genom sin underlåtenhet att leverera återstående parti av markisväv ådragit sig
skyldighet att ersätta köparen för skada. Vidare fastställdes att köparen, oavsett att han
påfordrat leverans ända till dess han hävde köpet, var berättigad till skadestånd motsvarande
skillnaden mellan avtalade priset och det pris som gällde då hindret för leverans bortfallit.
Leverans skulle ha medfört andra ekonomiska följder än parterna avsett. Säljaren ansågs ha
gjort tillräckligt för att ha agerat enligt avtal. Omständigheterna har föranlett att säljaren inte
anses ha skadeståndsansvar. När avlämnandetidpunkten enligt avtalet skjuts fram så länge
visst hinder föreligger, får köparen omedelbart häva när hindret upphör och leverans då ej
sker.35

2.1.2.5 Kritik mot paragraferna
För att force majeure ska bli gällande krävs bland annat att rekvisitet händelser utom kontroll
ät uppfyllt. Principer om ansvarsfrihet vid omöjlighet och force majeure utgör ett komplicerat
samspel. Den gamla köplagens 24 § beskrev att händelser av typen force majeure inte var
detsamma som en objektiv omöjlighet. Att något blivit objektivt omöjligt, till exempel att hela
det bestämda parti som skulle levereras hade förstörts, kunde bero på en olyckshändelse som
inte i sig kunde kvalificeras som force majeure. Det har i litteraturen antagits att inte de två
olika begreppen var klart definierade vid tillkomsten av 1905 års lag. Tillämpning av en
omöjlighetslära blir tämligen godtycklig så snart omöjligheten skall vara absolut.
Sammanblandning tycks ha skett mellan vad som är omöjligt och vad som är möjligt men inte
utan stora uppoffringar. För att använda omöjlighetsbegreppet och få en enhetlig tillämpning
bör begreppet vara renodlat.36

Vid tillkomsten av 1905 års köplag verkar inte förhållandet mellan objektiv omöjlighet och
vis major varit klarlagt. Konsekvensen av detta har ändå blivit en omedveten kompromiss
mellan dessa två tankegångar. Orden ”krig, införselförbud eller därmed jämförlig händelse”
motsvarades av vis major. Orden ”förstörelse av allt gods av det slag eller det parti köpet
avser” gav därmed uttryck för den objektiva omöjligheten.37

2.1.3 30 § köplagen

I 1905 års lag reglerades frågan om köparens skadeståndsskyldighet vid betalningsdröjsmål i
30 §. Denna paragrafs första punkt motsvarade 23 och 24 § §. Skillnaden bestod i att 30 §
endast blev tillämplig då köpet hävdes på grund av dröjsmål medan 23 och 24 § § blev
tillämpliga oavsett om köpet hävdes eller ej.38

Säljarens rätt till skadeersättning stadgades i paragrafens första punkt och de i 24 § givna
stadganden skulle ha motsvarande tillämpning enligt denna. Bestämmelsen är tillämplig både
på specie- och leveransköp. Att ingen hänvisning gjorts till 23 § men till 24 § beror på att
köparens huvudsakliga förpliktelse i anledning av köpet, det vill säga att erlägga
köpeskillingen, är oberoende av om köpet utgör bestämt gods eller viss myckenhet av angivet
gods. Då köpet rörde leveransköp ansågs, vid påföljd i och med underlåtet fullgörande, att den
strängare rättsgrundsatsen bort gälla vilken benämns genus non perit.39

                                               
35 SOU 1976:66 s 71
36 Hellner/Ramberg 1991 s 143
37 Rodhe 1984 s 360 f
38 Almén 1906, s 436
39 Almén 1906 s. 436
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24 § hänvisning angav att köparen var skadeståndsskyldig oberoende av försummelse. Detta
berodde på att försummelse ofta inte kunde anses föreligga utan att dröjsmålet berodde på
ovilja. Om köparen inte kunde betala var detta att anse som ekonomisk omöjlighet och sådan
var ej befrielsegrundande. Det vore även opraktiskt att utreda orsaken till köparens insolvens.
Hänvisningen till 24 § fick följden att det från reglerna om köparens ersättningsskyldighet
kunde göras undantag för objektiv omöjlighet. Detta var syftet med denna lagstiftning och en
förändring avseende 1734 års lag i och med att hänvisningen till 24 § även omfattade slutet av
denna paragraf som angav att fullgörelse må anses utesluten på grund av vissa närmare
bestämda omständigheter. I förhållande till köpeskillingens erläggande hade detta liten
betydelse och det var redan i dåtidens förhållanden ovanligt att en objektiv omöjlighet skulle
kunna anses föreligga. Som exempel på vad som kunde ha räknats som objektiv omöjlighet
var att den stad där köpeskillingen skulle erläggas var helt avskuren från förbindelse med
omvärlden.40

2.1.4 Historiska influenser

2.1.4.1 Omöjlighetsläran
Omöjlighetsläran har sitt ursprung i den romerska rätten och utbildades under 1800-talet av Fr
Mommsen och B Windscheid. Läran går ut på att objektiv omöjlighet, det vill säga omöjlighet
att fullgöra en förpliktelse oavsett vem som åtagit sig denna, medför avtalets ogiltighet eller
befrielse från förpliktelsen. Omöjlighetsläran godtogs i Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). I 24
§ köplagen var den modifierad såtillvida att omöjlighet endast berör skadeståndsansvar och
säljaren blev befriad från denna skyldighet inte bara vid omöjlighet i strikt mening, utan även
om möjligheten att fullgöra avtalet ”må anses utesluten”. Teoretisk kritik har riktats mot
omöjlighetsläran då den är uppbyggd på kvasiologiska resonemang härledda ur principen
impossibilium nulla est obligatio. Den har också kritiserats för att den är sträng mot den part
som vill bli fri från sin förpliktelse, det fordras mycket för att säljare skall kunna åberopa
objektiv omöjlighet. I Tyskland har man i praktiken frångått läran genom att vid sidan av
omöjlighet godta bristande i Geschäftsgrundlage som ytterligare grund för befrielse från
prestationsskyldigheten.41

2.1.4.2 Force majeure
Det finns en konkurrerande princip för ansvarsbefrielse, vilken i modern rätt främst har
utbildats i Frankrike, nämligen principen om vis maior eller force majeure. Dess grundtanke
är att då en övermäktig kraft hindrar en part från fullgörelse befrias denne från ansvar. Det
behöver alltså inte föreligga vare sig fullständig omöjlighet eller ett hinder som kvarstår
oavsett vem som står inför det. Det måste röra sig om en extraordinär händelse som går utöver
det normalt förutsebara.42

Begreppet vis major förekommer i tysk rätt men spelar där en ganska undanskymd roll.
Begreppets innebörd är omstridd. Enligt den så kallade subjektiva metoden avses därmed en
händelse som icke ens med användande av yttersta aktsamhet in casu kunnat undvikas. Den
objektiva metoden å andra sidan är härskande med vis major som ursäkt för underlåtenhet att
avbryta preskription. När begreppet vis major undantagsvis användes inom läran om
underlåten uppfyllelse är däremot en kombination av de båda teorierna vedertagen; det skall

                                               
40 Almén 1906, s 437
41 Hellner 1989 s. 115
42 Helllner 1989 s. 115 f.
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röra sig om en utifrån kommande, oförutsebar händelse, som icke genom yttersta aktsamhet
kunnat undvikas eller göras oskadlig. Denna uppfattning avviker från den objektiva teorin på
så sätt att även individuella olyckor skall kunna komma att tas i beaktande så länge de kunnat
betecknas såsom utifrån kommande i förhållande till gäldenärens verksamhet och dessutom är
tillräckligt ovanliga. Den objektiva teorin räknar endast in händelser av stor räckvidd i
begreppet vis major.43

I begreppet vis major ligger att det skall röra sig om en händelse som är så sällsynt, att man
inte brukar ta den i beräkning. Däremot skall den inte vara in casu oväntad. Det kan därför
inträffa att en händelse med karaktären vis major väl är in abstracto ”oförutsebar” men dock
in casu oväntad. Den kan då vara irrelevant på grund av gäldenärens culpa in contrahendo.44

2.1.4.3 Läran om frustration
En tredje möjlighet att undgå skadeståndsansvaret är den engelska läran om frustration. De
två tidigare principerna för befrielse bygger på en fördelning av förpliktelser mellan parterna
och den springande punkten är vad som hindrat part från fullgörelse. Huvudfrågan i denna
princip är i stället om grundvalen för avtalet radikalt förändrats. Detta kan exemplifieras
genom att då en person hyrt fönster för att beskåda kröningen av Edward sjundes kröning men
kröningen var tvungen att skjutas upp på grund av sjukdom förelåg inte hinder för någondera
sidan att den som hyrt fönstret fick stå där vid den överenskomna tiden men kontraktet ansågs
ändock frustrated därför att dess grundval fallit bort. Frustrationsläran påminner mest om
förutsättningsläran eller Geschäftgrundlage än om någon annan omnämnd princip. Teoretiskt
sett är det stor skillnad mellan de olika principerna i det att de i huvudsak täcker olika
situationer. Vissa typer av händelse exempelvis krig och avspärrningar kan bli relevanta enligt
alla principerna och skillnaderna består då snarare i strängheten vid bedömningen.
Omöjlighetsläran och frustrationsläran var på sitt sätt strängare mot part som söker bli fri från
ett avtal.45 De båda nämnda principerna för befrielse bygger på en fördelning av förpliktelser
mellan parterna och det frågas om vad som hindrat part från uppfyllelsen av sin förpliktelse,
är huvudtanken i frustrationsläran att grundvalen för avtalen har förändrats radikalt.
Frustrationsläran kan till synes snarare jämföras med förutsättningsläran.46

2.2 Förslag till ny köplag; SOU 1976

Det förslag som den svenska köplagsutredningen lade fram 1976 byggde på begreppet force
majeure och parternas befrielse från ansvar vid extra ordinära händelser som frångick det
normalt förutsebara. Det räknades upp ett antal händelser som befriade från
skadeståndsskyldigheten och avslutades med ett generellt uttalande ”annan omständighet av
lika ovanlig beskaffenhet och ingripande betydelse”.47

2.2.1 Anledningar till nytt lagförslag

Under 1970-talet skedde förändringar på handelsmarknaden, både nationella och
internationella kriser ledde till ökade oljepriser och internationellt ostadiga växelkurser. Dessa
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46 Hellner 1992 s 126 f
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förhållanden ledde till ett behov av avtalsrekonstruktion för att undvika konkurser på grund av
för stränga avtal som annars skulle leda till oönskade konsekvenser för parterna.48

Under 1970-talet var vissa domstolar motsträviga till en idé om att överge läran om
omöjlighet för en mindre sträng behandling för säljarens ansvar. Med mindre sträng
behandling menades att domstolar skulle kunna använda sig av en mer ändamålsinriktad
metod. Tanken var inte att domstolarna skulle helt överge de relativt stränga rekvisiten utan
att de skulle sträva efter en bedömning som ansågs överensstämma med den rådande
rättsuppfattningen, vilken innebar relativt få alternativ för säljaren att undgå
skadeståndsansvar.49

Obligationsrättsliga problem hade vid tidpunkten för denna lagstiftning bara i relativt liten
omfattning blivit behandlade av högsta domstolen. Den refererade rättspraxis som fanns
rörande köplagen var till större delen från de båda första decennierna av lagens giltighetstid.
Dessa avgöranden var alltså vid 1976 års förslag mer än 50 år gamla. Det som behövdes var
en översikt över hur existerande rättspraxis fortfarande skulle ha relevans. En sådan översikt
borde begränsas till köprättsliga avgöranden även om praxis från angränsande områden skulle
ha kunnat utgöra ett komplement. Det förhållandet att rättsfallen i regel var tämligen gamla
inskränkte deras betydelse för tolkningen av gällande rätt. Många rättsfall rörde förhållanden
som har mindre betydelse. Däremot har det skett en betydande utveckling av rättsregler på
angränsande områden, vilket kan ha påverkat tillämpningen av köplagen.50

2.2.2 Ekonomisk force majeure

Utredningen övervägde även att införa en regel om verkan av ekonomisk force majeure.
Rekvisitet skulle vara en prisstegring som betydligt överstiger de fluktuationer som är normalt
inom respektive bransch. Detta utan att prisstegringen skulle kunna föras tillbaka på en sådan
extraordinär händelse som den föreslagna regeln avser. Slutsatsen av utredningen blev dock
att inte införa en regel härom. Endast helt extraordinära förändringar med djupgående
verkningar bör därför kunna tas i beaktande.51

2.2.3 Utländska förhållanden enligt SOU 1976:66

Vid köp av lös egendom blir det ofta aktuellt att ta ställning till vilket lands rättsregler som
bör tillämpas. I avsaknad av internationella överenskommelser avgörs frågan om tillämplig
lag av de olika ländernas internationella privaträtt, som i sig ger riktning åt vilket lands regler
som skall användas. Beroende på var tvisten bedöms och om tvisten avgörs av domstol eller
skiljemän kan olika rättsregler tillämpas och utgången bli olika. Den brist på rättssäkerhet
som detta medför bör därför rådas bot på. Med detta syfte finns två olika vägar att välja:
antingen genom gemensamma regler för flera länder om vilket lands lag som skall tillämpas
eller genom överensstämmande materiella regler. Inom köprätten har båda vägarna
begagnats.52 Förändringen skulle inte innebära någon genomgripande revision av köplagen.
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Lagens allmänna principer, dess systematik och begreppsbestämningar skulle i allt väsentligt
lämnas orubbade.53

Enligt svensk rätt (1905 års köplag) tillämpas vid avsaknad av överenskommelse lagen i det
land där säljaren har sin hemvist, när han tar emot beställningen, eller, om beställningen tas
emot vid ett säljaren tillhörigt driftställe, lagen i det land där detta är beläget.  Skulle däremot
en överenskommelse om vilket lands lag som skall användas går detta avtal före dispositiv
rätt. 1964 antogs två konventioner i Haag, en med enhetlig lag om slutande om avtal om
internationella köp av lösa saker samt en med enhetlig lag om internationella köp av lösa
saker. Konventionerna har trätt i kraft den 23 respektive den 18 augusti 1972. Den senare
lagen benämns ofta ”den uniforma köplagen”, eller ULIS vilket utgör förkortning av titeln på
engelska ”Uniform Law on the International Sale of Goods”. Lagen innehåller bland annat
utförliga materiella regler om förhållandet mellan köpare och säljare.54

Förenta Nationernas kommission för internationell handelsrätt, även kallad UNICITRAL,
arbetar med en konvention för internationella köp. De materiella reglerna i utkastet
överensstämmer ungefär med bestämmelserna i den uniforma köplagen. Däremot skiljer sig
ofta de valda lösningarna och dispositionen är olikt utformad.55

2.2.4 Standardavtal i SOU 1976

I 1976 års lagförslag ansågs inte att de tidigare lagstiftarna vid tillkomsten av köplagen 1905
ha räknat med bruket av standardavtal. Under 1970-talet hade dock standardavtalen nått en
sådan utbredning att de i många rättsförhållanden till väsentliga delar ersätter köplagen.
Standardavtalen har ofta utarbetats inom organisationer i näringslivet. För internationella
förhållanden begagnas i stor utsträckning formulär som tillkommit genom internationellt
samarbete. Bruket av standardavtal tillgodoser bland annat behovet av en nödvändig
differentiering av regelsystemet inom köprätten. Däremot kan en obalans mellan parterna
uppstå när standardavtalen vanligen utarbetas av säljaren som gärna gynnar sina intressen.
Utredningen anser att en moderniserad köplag bör ha en funktion även när standardavtal
utformas för de ämnen som lagen behandlar. Lagen bör vidare vara skriven så att den kan
tillämpas tillsammans med avtalsvillkor. Avtalsregleringen är ofta ofullständig och måste
kompletteras med regler hämtade från lagen eller allmänna rättsgrundsatser.56

2.2.5 Säljarens skyldighet att fullgöra avtalet; force majeure (SOU 1976)

Reglerna i 24 § om säljarens ansvar vid dröjsmål kan diskuteras. Enligt stadgandet ansvarar
säljaren i princip även om dröjsmålet ej kan tillräknas honom såsom försummelse, med
undantag för händelse utom kontroll. Detta ger närmast intrycket att även om hinder enligt 24
§ inträffar kan köparen ändå kräva fullgörelse. En sådan tillämpning kan knappast vara
avsedd, särskilt inte när fullgörande är fysiskt omöjligt, såsom när föremålet för köpet blivit
förstört. Förklaringen lär ligga i att de svenska reglerna är starkt präglade av den tyska
omöjlighetsläran. Internationellt sett är det inte vedertaget att köparen kan kräva fullgörande
när säljaren inte levererar i tid. Enligt angloamerikansk rätt är köparen berättigad till
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skadestånd vid säljarens dröjsmål, och blott i undantagsfall, såsom när det sålda godset var
unikt har han rätt att kräva fullgörande in natura. I praktiken innebär detta att vid säljarens
dröjsmål köparen måste häva köpet och göra täckningsköp samt kräva skadestånd för
kostnaden för köpet. Det anses dock inte finnas skäl till att frångå huvudregeln enligt svensk
rätt, dock med förbehåll för vissa inskränkningar. Därför fanns förslaget vid 1976 års
utredning att köparen inte skall kunna kräva fullgörande när omständigheterna är sådana att
säljare vid leveransavtal är befriad från skadeståndsskyldighet. Mera konkret skulle
förändringen innebära att om säljaren av sådan händelse som betraktas som force majeure
skulle vara hindrad att leverera så skall köparen inte kunna kringgå den ansvarsbefrielse som
24 § ger säljaren, genom att istället för att begära skadestånd kunna kräva att avtalet fullgörs.
Säljaren blir inte utan vidare fri från skadeståndsskyldighet utan tanken är att köparens rätt till
skadestånd är tillräckligt skydd. Säljaren kan emellertid vara fri från skadeståndsskyldigheten
enligt 23 eller 24 § §. Bestämmelserna bör enligt förslaget gälla både vid specie- och
genusköp. Den väsentliga frågan blir i vilka fall säljaren bör undgå skadeståndsskyldighet
enligt 24 §. Enligt 1905 års köplag bestäms detta utifrån omöjlighetsläran men utredningen
anser att det inte finns anledning att bygga vidare på denna. Man måste utgå från att parterna i
de flesta fall träffar uttryckligt avtal. Force majeure klausuler tillhör den vanligaste formen av
villkor i ett standardavtal. Från formell synpunkt bör det krävas att de omständigheter som vid
leveransavtal kan befria från skadeståndsskyldighet beskrivs så konkret att bestämmelsen ger
verklig ledning för bedömningen. Man kan exempelvis inte nöja sig med en allmän
beskrivning att säljaren befrias från vid omständigheter som är ”utom hans kontroll”. I de
flesta force majeure klausulerna nämns särskilda omständigheter som friar säljaren från
skadestånd och en liknande utformning bör användas i lagen. I praktiken blir säljarens
möjligheter till ansvarsfrihet större som en direkt konsekvens av villkor avvikande från
dispositiv rätt. Detta anses inte vara resultat av enbart att säljaren vill gynna sina egna
intressen utan utgången blir generellt mildare vid avtal, även om parterna anses jämställda.57

Från denna utgångspunkt anser utredningen att befrielse från leverans- och
skadeståndsskyldighet bör inträda vid omständigheter som allmänt kan beskrivas som force
majeure. Det föreligger alltså inget krav på att prestationen blivit fysisk omöjlig att
genomföra, utan hinder och svårigheter att leverera av annan karaktär måste också godtas. Å
andra sidan skall inte varje omständighet som vid tiden för köpets fullgörande visar sig vara
ett absolut hinder befria från skadeståndsskyldighet. Det är en förutsättning att händelsen är
av karaktären att dess konsekvenser inte kunnat förekommas ens genom långtgående åtgärder.
Den föreslagna regeln skall emellertid också lämna utrymme för ganska stora olikheter i
bedömningen beroende på särskilda omständigheter. Ett strängt ansvar skulle vara motiverat
vid genusköp då säljaren har större möjligheter att skaffa liknande vara samt att för varor av
bestämt gods finns det en marknad vars pris påverkas av att för vissa leveranser så uppstår
hinder. Därför får risken för hindret betraktas som en del av den allmänna prisrisk som
säljaren åtar sig om han säljer till ett fast pris. Det bör inte finnas utrymme för att genom
åberopande av regler om force majeure undgå denna prisrisk. Är säljaren tillverkare eller att
han är hänvisad till en enda leveransmöjlighet och denna till sin natur är osäker kan ett
lindrigare ansvar medges. En extraordinär händelse kan åberopas som befrielsegrund för
skadeståndsansvar. Även här är avsikten att domstolar skall kunna ta hänsyn till särskilda
omständigheter genom en skönsmässig bedömning.58
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2.2.6 Specialmotivering 23 och 24 § § i SOU 1976

23 § första stycket avser enligt 1905 års köplag säljarens skadeståndsskyldighet vid dröjsmål
med fullgörande av specieköp. Den omredigering som föreslogs i och med SOU 1976 var att
23 § skulle bli en allmän regel medan 24 § skulle bli en specialregel för leveransavtal.
Förändringen innebar inte sakligt speciellt stora skillnader med då gällande rätt. Någon
förändring av säljarens bevisbörda vid dröjsmål föreslogs inte. Ett tillägg var att säljaren
också skulle visa att dröjsmålet inte låg någon för vilken han svarade till last. I många fall är
köpet att betrakta som leveransavtal och säljaren kan då bli skadeståndsskyldig enligt den
strängare regeln i 24 § även om det framgår i 23 § att vållande av underleverantör är att
jämställa med säljarens eget vållande. Förslaget innebar vidare att säljaren blir
skadeståndsskyldig om han inte visar att dröjsmålet inte beror på omständigheter som han
bort beakta vid köpet. Det är alltså ett förslag om att culpa in contrahendo skall medföra
skadeståndsskyldighet. Detta innebär att det inte är skuld till dröjsmål som är grunden utan att
säljaren inte beaktat omständigheter som han bort ha beaktat vid avtalets ingående. Den
föreslagna regeln är även tillämplig på leveransavtal. Vad som bör krävas av säljaren framgår
inte av den föreslagna lagtexten men kraven ställs i relation till säljarens ställning, om han var
fackman, om han hade möjligheter att skaffa upplysning och dylikt.59

De uppräknade händelserna som föreslogs är till större delen sådana som inverkar på
leveransmöjligheten i allmänhet, men några av dem, särskilt eldsvåda och arbetskonflikt, kan
medföra hinder för leverans för en enskild säljare. Att händelsen bör vara ”av ovanlig
beskaffenhet och ingripande betydelse” innebär även att hänsyn bör tas till särskilda
omständigheter för en enskild säljare. Runt de händelser som räknas upp som force majeure
finns enligt förslaget en del anmärkningar. Med krig menar även krigshandlingar av annat
slag såsom uppror. I force majeure klausuler nämns ofta upplopp och utredningen anser det
viktigt att begagna uttrycket ”inre oroligheter” som är ett mer tidsenligt begrepp och innefattar
politiska strider som leder till våldshandlingar och hot samt aktioner från särskilda grupper för
andra ändamål än politiska. Dessa händelser skall kunna tillräknas händelser av karaktären
extraordinära och ingripande.  En annan grupp av force majeure händelser är rekvisition eller
annat förfogande efter beslut av myndighet. Denna regel kan innebära svårigheter vid
bedömning av internationella förhållanden. Skulle risken ligga på köparen blir regler om
säljarens dröjsmål inte tillämpliga. Är risken säljarens är det inte heller klart att han skall
befrias från skadeståndsskyldighet då säljaren kan jämställas med myndigheten i sitt eget
land. Införsel- och utförsel förbud blir också en fråga om att jämställa säljaren med sitt eget
lands myndighet. Det förutsätts dock att ingen sådan händelse inverkar, utan att förbudet i och
för sig har den karaktär att det kan anses utgöra force majeure. I praktiken innebär detta att ett
införselförbud i Sverige beträffande vara som sålts till svensk köpare av en svensk säljare
medför ofta att varan inte kan anskaffas i Sverige och säljaren kan då befrias från
skadeståndsskyldighet. Detta exempel och liknande händelser måste bedömas utifrån
omständigheterna i det enskilda fallet om förbuden kan anses vara relevanta, förslagsvis
används sedvana vid internationella förhållanden. 60

Naturkatastrof skulle innebära översvämningar, stormar, jordras och dylikt utan att avsikten är
att dålig väderlek som ihållande torka eller vattenbrist skall befria från skadeståndsskyldighet.
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Avbrott i kommunikationen räknas till ”avbrott i allmänna samfärdseln” men gäller inte om
det finns alternativa kommunikationer att vända sig till. Hänsyn måste här tas till vad säljaren
bort förutse. Omfattande eldsvåda som har betydande inverkan på leveranskapaciteten kan
påverka leveransskyldigheten. Med betydande arbetskonflikt avses strejk, lockout och annan
motsvarande konflikt. Strejken behöver inte vara laglig eller organiserad utan även en vild
strejk kan falla under regeln samt konflikt som är begränsad till säljarens eget företag.
Uppräkningen var inte avsedd att vara uttömmande.61

Villkor som minskar säljarens skadeståndsskyldighet ses ofta i standardavtal. Som exempel
kan nämnas brist på arbetskraft oavsett den beror på arbetskraft i allmänhet eller sådan med
speciell kompetens som bortfallit på grund av sjukdom. Som sammanfattning av vilka
händelser som räknas som befrielsegrund för skadeståndsskyldighet är att fullgörandet skall
ha hindrats eller blivit oskäligt betungande. Förslaget skulle alltså innebära att inte enbart
omöjligt fullgörande blir gällande utan även omständigheter som medför extraordinära
svårigheter kan beaktas. Detta anses vara en lindring för säljaren. Den valda utformningen av
förslaget ger också stort utrymme för en skönsmässig bedömning med hänsyn till det slag av
gods som avses, inslag av spekulation i köpet och andra omständigheter. Det anses dock
finnas många möjligheter att förekomma en händelse, som till sin typ kan utgöra
befrielsegrund, medför hinder för fullgörande. Säljaren kan hålla lager, han kan hålla
alternativa leveransmöjligheter öppna, riskspridning vid val av underleverantör, undvika att
beställa varor från krigshotat land med mera. Även här avgöra omständigheterna i det
enskilda fallet. Skulle exempelvis en säljare beställa viss vara så kan det inte begäras att han
gör liknande avtal med flera underleverantörer. För händelser som förelåg vid tidpunkten för
avtalets ingående blir ansvaret strängare än om händelserna uppkom efter avtalets ingående.
Man tar hänsyn till vilken risk säljaren bort ha tagit hänsyn till.62

2.2.7 Specialmotivering 30 §

Vad som diskuterades i förslaget 1976 var huruvida det borde förekomma en regel med
innebörd att köparen när han är befriad från skadeståndsskyldighet också ska vara befriad från
skyldighet att fullgöra avtalet. En sådan regel skulle motsvara den som reglerade fall då
säljaren var i dröjsmål. Införandet av en sådan regel diskuterades med slutsatsen att så inte
skulle ske. Orsaken var att ett relevant hinder för betalning är mycket mera sällsynt än ett
hinder för avlämnande och det ansågs därför onödigt att införa en uttrycklig regel i lagtexten.
Undantaget på grund av force majeure vid betalning enligt förslaget hänförde sig till fall där
köpet inte hävts på grund av dröjsmål utan betalning skulle göras efter den ursprungliga
förfallodagen. För sådana fall kom befrielse från köparens skyldighet att fullgöra avtalet inte i
fråga. Det kunde i och för sig vara möjligt att köparen av force majeure är hindrad att fullgöra
betalningen och säljaren ändå kräver fullgörande av köpet, men dessa fall ansågs så sällan
inträffade att de inte behövde behandlas särskilt i lagtext.63

Force majeure som hindrar köparen från att mottaga godset är också en fråga som
diskuterades i förslaget. Sådan force majeure bör skiljas från den som behandlas i 30 §
köplagen och som avser hinder för betalning. Exempel på force majeure som hindrar köparen
från att motta godset är utfärdande av förbud mot att importera eller att använda det slag av
varor som köpet avser, att arbetarna i importhamnar vägrar att befatta sig med varor från det
                                               
61 SOU 1976:66 s 147
62 SOU 1976:66 s 250
63 SOU 1976:66 s 142
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land varifrån de köpta varorna kommer, eller att efter köp av en maskin till verksamhet där
maskinen skall användas brinner ned så att köparen inte kan använda den.64

Förslaget valde att inte ta upp ekonomisk force majeure som ensam grund för befrielse från
skadeståndsskyldighet för säljaren och valde att göra en liknande bedömning för köparens del.
Av förslaget framgår att starka prisfall verkar på ett annat sätt än starka prisstegringar, vilka
ofta är förbundna med en varuknapphet, och att man därför inte kan utgå från att prisfall alltid
bör jämställas med prisstegring.65

Specialmotiveringen till 30 § i förslaget gällde säljarens hävning av köpet på grund av
köparens dröjsmål. Det fastslås till en början att köparens skadeståndsskyldighet vid dröjsmål
med betalning i princip bygger på strikt ansvar, det vill säga att den är oberoende av vållande
hos köparen eller någon för vilken han ansvarar. På den punkten överensstämde förslaget med
då gällande rätt när köpet skulle hävas på grund av dröjsmålet. Förslaget gick i linje med 1905
års köplag och det framgick att undantag bör göras för force majeure. Detta reglerades i 24 §
1905 års köplag. En invändning mot lagrummet var att det föreföll vara mindre lämpligt vid
fall som rör dröjsmål med betalning. Sådana händelser som arbetskonflikter och eldsvåda har
sällan någon betydelse för betalning. En avsevärd skillnad ansågs vara vad för typ av händelse
som hindrade en säljare från att avlämna gods och vad för typ av händelse som hindrade en
köpare från att betala det. De hinder som kan uppstå vid betalning ansågs vara mer sällsynta
och av annan karaktär än de som kan uppstå vid fullgörande av leverans.66

Utredningen ansåg att en anknytning till 7 § skuldebrevslagen var att föredra vid dröjsmål
med erläggande av betalning. Bestämmelsen tillkom senare än 1905 års köplag och den avser
särskilt betalning. Regeln ansågs ha begränsad räckvidd. I bestämmelsen nämns lagbud,
avbrott i den allmänna samfärdseln eller liknande oöverstigligt hinder som befrielsegrund.
Den text som föreslogs i SOU: n nämner i första hand lagtext som befrielsegrund. I
utredningen föreslogs att vid bedömning skulle det avgöras huruvida risken för hindret skulle
ligga på säljaren eller köparen. Inte ens om risken ligger på köparen får det anses klart att
hindret bör betraktas som force majeure för denne. Frågan har avsevärda likheter med den
som diskuterades beträffande hindret rekvisition eller annat förfogande efter beslut av
myndighet i 24 §. Hänsyn torde ha tagits till möjligheten att verkställa betalning från andra
länder än där köparen driver sin verksamhet. I förslaget diskuterades att med avbrott i den
allmänna samfärdseln avsågs avbrott i kommunikationer med exempelvis post, telegraf. Om
exempelvis en poststrejk skulle inträffa kan köparen inte åberopa att detta hindrar honom från
att betala, utan han är skyldig att vidta alla möjliga åtgärder för att säkerställa att betalning
sker. Med begreppet liknande hinder avsågs exempelvis möjligheten att bankerna på grund av
force majeure inte verkställer betalningar och därvid är fritagna från skadeståndsskyldighet på
grund av de force majeure klausuler som de numera regelbundet har i sina allmänna
avtalsvillkor.67

Sambandet mellan den händelse som utgör force majeure och den underlåtna eller försenade
betalningen angavs i förslaget vara att dröjsmålet beror på sådan händelse som exemplifierats.
I detta hänseende ansågs det inte lämpligt att dra en parallell till 24 §, i vilken bestämmelse
det enligt förslaget talades om att fullgörande hindrats eller blivit oskäligt betungande. En
köpare måste vidta alla betänkliga åtgärder för att betalning ska ske i tid för att han skall

                                               
64 SOU 1976:66 s 143
65 SOU 1976:66 s 144
66 SOU 1976:66 s 272
67 SOU 1976:66 s 273
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undgå skadeståndsskyldighet på grund av dröjsmål. Enligt förslaget torde kraven på köparen i
allmänhet ställas högre än motsvarande krav på säljaren som vill åberopa force majeure.68

2.2.8 Effekten - ingen effekt

Slutbetänkandet av köplagsutredningen 1976 fick aldrig effekt i någon av de nordiska
länderna. Detta berodde på att arbetet lades på is under inväntande av utarbetandet av den nya
internationella FN-konventionen, CISG. Den norska SOU: n innehåller kommentarer som
tyder på en mindre sträng behandling av säljarens skadeståndsansvar medan kontraktsrätt vid
samma tidpunkt föreslog olika uppslag av rättslig distinktion av begreppet force majeure.69

                                               
68 SOU 1976:66 s 273
69 Krüger 1999 s 245
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3 Gällande rätt
Kapitlet behandlar paragraferna som idag ges för säljarens möjligheter till ansvarsbefrielse
vid dröjsmål. Vi redogör för 27 § uppbyggnad och de rekvisit som kontrollansvaret bygger
på. Framställningen görs med hänsyn till dels den äldre köplagen, som behandlats ovan i
kapitel två och dels med utgångspunkt ur i den FN-konvention som ligger till grund för
internationell rätt, CISG. Under kapitel 3.7 jämförs köplagen med CISG och kapitel 3.8
jämför den förändring som skett av rättsläget. Syftet med kapitlet är att beskriva hur
rättsläget ser ut beroende på vilket perspektiv läsaren vill ha som utgångspunkt. Den slutsats
vi har dragit är att rekvisiten kan inrymma olika omständigheter beroende på vilken
tolkningsmetod som används. Syftet med den nya köplagen var att minska behovet av för
parterna individuella avtalsvillkor, något som inte lyckats. Konventionen bygger på
grundtanken att skapa ett nytt, för denna specifikt system, något som tycks ha glömts bort i
lagstiftningsarbetet med den nya köplagen. Vikten av att skapa internationell rättslikhet
framhölls vid arbetet med den nya köplagen men visade sig i praktiken vara svårt att
upprätthålla då domare och andra rättstillämpare styrs av sitt lands rättssystem.

3.1 Inledning

Anledningen till att förslag på ny köplag lades fram 1988, var att den gamla köplagen ansågs
omodern. Det hade skett en förändring av marknaden och denna hade förflyttats till att
omfatta även internationella köp och den internationella marknadens prisskiftningar.
Industriellt tillverkade varor hade ersatt köp av djur och hantverksprodukter. Det hade också
blivit vanligare med beställningsköp efter köparens anvisningar. Det rörde sig på det hela
taget om mer tekniskt komplicerade produkter än vad som tidigare erbjudits marknaden.
Marknadsförhållanden hade också genomgått en förändring och distributionskedjan hade
kommit att i normalfallet innefatta flera led.70

Bestämmelserna i 1905 års lag var elastiska. Detta har gjort att rättspraxis använts för att hålla
regelverket ajour. Lagens dispositiva karaktär hade öppnat dörren för en utveckling av
avtalspraxis och detta hade minskat lagens betydelse som rättskälla. Sverige och Finland
ratificerade 1987 en FN-konvention angående avtal om internationella köp. Detta medförde
att de nationella lagarna borde anpassas till denna konvention i största möjliga utsträckning.71

Ratificering innebär att konventionens regler infogats i svensk rätt genom en blankettlag. Lag
(1987:822) om internationella köp, anger i och med detta att vissa av bestämmelserna i FN-
konventionen skall i originaltexternas lydelse gälla som lag i Sverige. En lösning som
fullständigt skulle använda FN-konventionens regler är ej önskvärd då denna är en
kompromiss mellan olika länders rättssystem. Det skall vara lätt för läsaren att bedöma
skillnader mellan internationella och nationella regler. Det är viktigt att upprätthålla nordisk
rättslikhet. De förslag som är mest lika är det finska och svenska förslaget. Det
svenskspråkiga finska förslaget och det svenska är i stort sett identiska.72

                                               
70 Prop. 1988/89 s. 22
71 Prop. 1988/89:76 s. 22
72 Prop. 1988/89:76 s. 24
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3.2 CISG

CISG betyder ”United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”.
Det är beteckningen för en konvention för internationella köp som antogs i Wien 1980. Alla
nordiska länder har, med undantag för Island, ratificerat denna. Litteraturen runt konventionen
har vuxit och blivit nästan oöverskådlig. Detta är ett tecken på konventionens allmänt stora
betydelse. Storbritannien har inte ratificerat CISG vilket bidrar till att det lär dröja innan den
blir internationellt dominerande och låter därmed standardavtalen behålla sin betydande roll.
CISG är till sin helhet dispositiv och kan avtalas bort till förmån för nationell lag. Därför skall
CISG ses som en slags utfyllande bakgrundsrätt till både standardavtal och individuella avtal.
Beträffande konventionens praktiska betydelse bör man inta ett kritiskt synsätt, åtminstone
internationellt sett. De nordiska länderna har tillmätt konventionen stor betydelse även om den
nationella köprätten självklart fortfarande är av vikt.73

Ett incitament till att tillmäta CISG betydelse i nordisk rätt är den otvetydiga lagtexten. I
många fall är den nordiska texten en ren översättning av konventionen. Det tycks ju orimligt
att samma uttryck skall tolkas olika enligt internationella och nationella köp på vilken den
nationella lagen är tillämplig. Uppnås en sådan enighet i tolkningen kan internationell
rättspraxis få betydelse.74

En rättsvetares juridiska metod varierar beroende på nationalitet och tidsepok. Historiskt har
”common law” baserats på att kontraktstvister löses enligt en ändamålsenlig metod, med
utgångspunkt i partsviljan vid avtalsslutet. Den kontinentala principen säger att kontraktet
bedöms enligt gällande obligationsrätt. Bedömningen av relationen mellan kontraktsparterna
skall utgöra en balans mellan till gällande rätt och kontraktet som sådant. Skandinavisk rätt
menar att lagstiftning blir ett komplement som reglerar icke avtalade aspekter av ett
kontrakt.75

3.2.1 Artikel 79

CISG innehåller i artikel 79 en ansvarsregel som i stora drag överensstämmer med lagregeln i
27 §. Konventionstexten uttrycks på sex olika språk (arabiska, kinesiska, franska, engelska,
ryska och spanska) som förklaras vara autentiska. Vid närmare granskning av exempelvis den
franska frasen som föreslås inneha samma betydelse som den engelska, framgår att de två
uttrycken inte har samma funktionella betydelse. Den franska texten leder till den enskilde
säljarens förmåga att påverka hindret (presumtionsansvar) snarare än till en objektiv
bestämning av själva händelsetypen. Förarbetena till CISG visar på en grundtanke att
ansvarsfrihetsregeln skall frigöras från traditionella begrepp såsom force majeure och
liknande begrepp när det råder grundläggande oenigheter om hur sådana begrepp skall
uppfattas och tillämpas. Fortfarande uppstår problem vid tillämpningen av regeln när domare
och skiljemän oundvikligen påverkas av sitt lands rådande uppfattning om gällande rätt. Även
om avsikten var att skapa en autonom regel i artikel 79, blir tillämpningen av denna centrala
bestämmelse mer eller mindre heterogen.76

I artikel 79 anges begreppet befrielsegrunder vilket låter allmänt, men som enligt femte
stycket i artikeln endast berör skadeståndsskyldigheten. Artikel 79 har sin förebild i 74
                                               
73 Hellner 1980-92 s 253
74 Hellner 1980-92 s 262
75 Krüger 1999 s 239
76 Hellner/Ramberg 1991 s 141 f
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artikeln av uniforma köplagen 1964. Den ursprungliga befrielsegrunden i författandet av den
uniforma köplagen var att part, då denne inte kunde fullgöra sin förpliktelse på grund av ett
hinder (franska obstacle) vilket han inte kunnat förutse eller övervinna, skulle befrias från sin
ersättningsskyldighet. Under arbetets gång ändrades texten till att använda ordet omständighet
(franska ciconstance). Genom detta ansåg sig tyskarna närmare sin önskan att låta
skadeståndsansvaret vid fel i godset bero på vållande.77

Inom den arbetsgrupp av UNICITRAL som förberedde vad som senare blev FN-
konventionen, diskuterades befrielsegrunderna vid flera olika tillfällen, och flera förslag
framställdes. Begreppet ”hinder utanför kontroll” tillkom vid sessionen 1977, och det förslag
som då framställdes är praktiskt taget identiskt med den slutligen antagna texten, trots
oenighet. De tryckta förarbetena utvisar inte vad som ursprungligen avsågs med det valda
uttrycket, förutom att arbetsgruppen inte ville ha vållande som ansvarsförutsättning. Det är,
såsom alltid med FN-konventioner, tvivelaktigt hur mycket avseende man skall fästa vid vad
som förekom innan den slutliga texten antogs. Det är oklart vilka argument som blivit
avgörande för den slutgiltiga lagtextens utformning då det inte finns några officiella
förarbeten över diskussionen. Det finns visserligen en förklarande rapport till konventionen
vilken utarbetats av sekretariatet, men denna är angående artikel 79 intetsägande. Artikel 79; s
text bär spår av den så kallade ”Sphärentheorie” vilken ursprungligen lär ha framställts av
tysken Strohal. Enligt Ernst Rabel består teorin av den gemensamma grundtanke som
återfinns i de olika ländernas principer om omöjlighet och force majeure. Rabel finner denna
teori även i engelsk rätt. Rabel sammanfattar teorin på följande sätt; Sie hatte einen
vorzuglichen Kern. In ihrem Sinne könnte man etwa auf der Grundlage der hier vertretenen
Unterscheidungen jedem Vertragsteil die Ereignisse zurechnen, die in seiner Sphäre – in
seinem Hause, seiner Fabrik, bei seinen Personeal – verschuldet oder unverschuldet ihren
Ursprung haben; von Ereignissen schliesslich, die von ausserhal kommen, sollte dem
Schuldner die zu tragen geben, welche er in seine Berechnung einzustellen verpflichtet war.
Även om detta uttalande endast ger begränsad ledning, förefaller det ändå ganska väl
sammanfatta den tanke som ligger till grund för kontrollansvaret. I diskussionen om artikel 79
i FN-konventionen och 27 § köplagen återfinns ofta ordet kontrollsfär. Riskerna för oväntade
händelser fördelas så att vardera parten svarar för vad som hör till hans kontrollsfär. För vad
som faller utanför dessa sker fördelningen mer skönsmässigt, med beaktande av att säljaren
inte ensam bör bära förlusterna av omfattande katastrofer.78 Syftet torde alltså vara att med
hjälp av en generell regel uttömmande ange vilka begränsningar som ingår i
löftesgivarens/gäldenärens prestationslöfte. Ett grundläggande antagande bakom detta försök
att implicit ange vilka begränsningar som domaren kan förse prestationslöftet med, är att
bedöma säljaren villig att stå risken för kontrollerbara prestationshinder.79

Vad är innebörden av artikel 79 om man bortser från både nationella och om möjligt
komparativa aspekter? En bokstavstolkning indikerar inte att säljaren skall ta ansvar för att
uppfylla avtalet om det krävs extraordinära insatser. Det finns inga spår av omöjlighetsläran
utan fokus ligger i meningen ”the seller must take a reasonable effort to effectuate the
contract” och tyder därmed på en mildare bedömning för säljaren. Vad som då tillskrivs
begreppet skäligen bör grundas på principer inom internationell köprätt. Tendenser tyder på
att det fortfarande finns visst motstånd mot CISG artikel 79 och att nationell lag ligger till
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79 Runesson 1996 s. 227
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grund för avgöranden. Följden blir därmed att det inte utvecklats rättspraxis rörande
internationella köp i någon betydande omfattning i skandinavisk rätt.80

3.2.2 Ekonomisk force majeure i CISG

Artikel 79: s räckvidd beträffande ekonomisk force majeure är svår att fastställa.
Utgångspunkten är att säljaren inte skall ges fördelar genom artikel 79 då hindret endast är av
fysisk karaktär. Frågan jämförs ibland med omöjlighetsläran. Författare som använder ordet
skäligen lär ha en vidare syn på ansvarsbefrielsegrunder än de som förespråkar teorin om
omöjlighet. Samtidigt ingår begreppet skäligen i artikel 79 och det kan då bli svårt att avgöra
om en snäv eller en mer flexibel tolkning skall företas. Skandinavisk doktrin förespråkar en
tillämpning av 79 artikeln med utgångspunkt i den ekonomiska bördan enligt 1905 års
köplag.81

3.2.3 Influenser

Om man går utanför FN-konventionens tillkomsthistoria finner man ansvarsprinciper som till
viss del liknar den i konventionen kodifierade. Det ledande standardavtalet i Europa
beträffande köp av verkstadsindustriens varor, ECE 188, innehåller i sin tionde punkt en
bestämmelse om befrielsegrunder. Där anges ett antal situationer samt en kompletterande
generalklausul som ger upphov till ansvarsbefrielse. Konstruktionen är en annan än den i
artikel 79 men valet av termer visar en betydande likhet. Part befrias i standardavtalet från
ansvar genom omständighet som hindrar (impede) fullgörandet av avtalet och ligger utanför
parternas kontroll (beyond the control of the parties). Likheten kan vara en tillfällighet men är
i vart fall märkbar.82

3.3 27 § köplagen

Den nya köplagen skulle vara problemlösande på ett ändamålsenligt sätt. Den skulle anknyta
till moderna förhållanden och därmed innebära ett mindre behov av särskilda avtalsvillkor.
Detta skulle underlätta avtalsförhandlingar och handel. Reglerna skulle bygga på en rimlig
avvägning mellan parternas intressen vid
en generell bedömning. Då lagen täcker så många skiftande förhållanden skulle reglerna vara
allmänt hållna och dispositiva. Stadsrådet Freivalds tyckte att parterna, såsom i den gamla
köplagen, inte skulle betraktas som motståndare med eget vinstintresse utan istället som parter
intresserade av ett långsiktigt samarbete.83

Kontrollansvaret regleras i köplagens 27 § vilket är det grundläggande köprättsliga
skadeståndsansvaret. Paragrafen hänvisar till 57 § vad gäller köparens skadeståndsansvar vid
försummad medverkan och dröjsmål med betalning.84 Säljaren har som utgångspunkt
bevisbördan för att en ansvarsfrihetsgrund föreligger.85
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27

Kontrollansvaret påminner om ett strikt skadeståndansvar med undantag för force majeure.
Kontrollansvaret överrensstämmer emellertid inte med det sistnämnda då ytterligare rekvisit
uppställs för force majeure. Hindret skall då ha varit utifrån kommande samt haft en allmänt
omfattande verkan. Enligt kontrollansvaret kan ett hinder medföra ansvarsbefrielse då det
typiskt sett inte kunnat kontrolleras. Gemensamt för båda typerna av ansvar är att en
kontrollsfär måste fastställas för att avgöra kontrollbarheten av hindren.86

Kontrollansvaret bygger på principer som återfinns i artikel 79 CISG. Förutsättningar för
ansvarsfrihet är att:

- det skall föreligga ett hinder (hinderrekvisitet)
- utom den prestationsskyldige partens kontroll (kontrollrekvisitet)
- den avtalsbrytande parten skall inte skäligen kunnat förväntas ha räknat med hindret

vid köpet (oförutsebarhetsrekvisitet)
- han skall inte skäligen kunnat undvika eller övervunnit hindret eller dess följder

(aktivitetsrekvisitet).87

Bestämmelsen saknar en uppräkning av särskilda omständigheter som normalt utgör
befrielsegrunder. Denna typen av uppräkningar återfinns i 24 § 1905 års köplag även om
denna var mycket kortfattad. och är vanlig i force majeure klausuler i kontrakt. En sådan
uppräkning ger inte bara ledning vid bedömningen i särskilda situationer utan konkretiserar
även typer av hinder som befrielsegrund. Detta förstärks vid en bedömning liknande den
engelska principen om eiusdem generis. Principen bygger på antagande att de fall som inte
täcks av uppräkningen skall ha något gemensamt med de uppräknade.88

I motiven till köplagen krävs med begreppet hinder att det rör sig om ett prestationshinder av
viss intensitet. Extraordinära omständigheter får bedömas enligt en objektiv syn på vad som
kan anses utgöra hinder. Denna bedömning tycks ta sin utgångspunkt i säljarens faktiska
möjligheter att prestera. Begreppet faktiska omständigheter tycks anknyta till
omöjlighetsläran och begreppet faktisk omöjlighet. Ett antagande från Runessons sida är att
lagstiftaren, trots att detta inte kommit till uttryck i lagtexten, velat behålla de krav på
svårigheternas intensitet som utvecklats inom ramen för äldre praxis. Kravet på intensiteten
skulle då ställas så högt att möjligheten att prestera måste anses utesluten enligt 24 §, 1905 års
köplag. Att lagstiftaren påverkats av de gamla traditionella begreppen force majeure och
omöjlighet framgår än tydligare av 57 § köplagen. Då köplagen har CISG som förebild och
denna uttalat har velat överge begrepp av typen omöjlighet medan den svenska lagtextens
lydelse skäligen kunde ha … övervunnit, ger detta oavsiktligt motsatt resultat än CISG syftat
till. En lösning som innebär ett krav på praktisk omöjlighet eller hinder av oöverstiglig
karaktär skulle leda till konsekvensen att ansvaret för hinder innanför löftesgivarens kontroll
skulle vara strikt liksom händelserna utanför hans kontroll på grund av aktivitetsrekvisitet.
Kravet blir i alla fall lika strikt som det i 24 § 1905 års köplag. Något som står i strid med
motiven som uttalade att skadeståndsansvaret vid genusköp som grundade sig på
omöjlighetsläran är alltför strängt.89
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3.3.1 Rekvisit för ansvarsbefrielse

3.3.1.1 Hindersrekvisitet
För ansvarsbefrielse krävs inte att det föreligger någon objektiv omöjlighet i strikt mening det
vill säga det krävs inte att leverans i rätt tid är omöjlig för alla säljare i samma situation. 1905
års köplag krävde däremot strikt objektiv omöjlighet för ansvarsbefrielse. Kravet i
hindersrekvisitet enligt den nya köplagen är följaktligen att det föreligger absolut omöjlighet.
Det kan föreligga omständigheter som inte gör leverans absolut omöjlig men som gör det
extraordinärt betungande att fullgöra. Detta förhållandet förefaller, efter en objektiv värdering,
utgöra hinder i sig. Till de vanliga force majeure händelserna: krig, strejk, allvarlig brand- och
explosionsolyckor kan också föras ekonomiska force majeure situationer. Exempel på detta
kan vara extraordinära utgifts- och prisstegringar, något som aldrig fått stöd i praxis. Det är
dock inte tillräckligt att avtalet inte längre överrensstämmer med den ursprungliga räkningen
eller att det blivit betydligt dyrare att uppfylla än vad som räknats med. Vid avtal om
försäljning till fast pris måste säljaren räkna med att själv bära följderna av en oväntad pris
eller kostnadsökning. Om leveransen kommer att innebära komplikationer och kostnader som
inte står i rimlig proportion till köparens intresse för fullgörelsen kan säljaren fråntas ett
leveransansvar enligt norska 23 §. Inte heller detta är i sig tillräckligt för att slippa
skadeståndsansvar i Sverige. För att det skall anses vara ett hinder enligt 27 § skall
kostnadsökningen vara så omfattande att uppfyllandet av avtalet kommer att innebära en
belastning på säljaren som objektivt sett ligger utanför förutsättningarna för ett köp av den
aktuella arten.90

För att kunna fastställa hindersrekvisitet bör först utredas vad som menas med uttrycket
hinder. Det rör sig om en värdering av vad som kan krävas av säljaren för att i det enskilda
fallet undvika att hindret överhuvudtaget inträffar. Då hindret väl inträffat krävs åtgärder från
säljaren för att övervinna dess följder. Även om själva händelsen är drastisk och inryms i
begreppet force majeure behöver hindret ändå inte utgöra grund för säljaren att undgå ansvar.
Säljaren bör använda eventuellt lager eller begagna sig av andra transportvägar även om detta
leder till högre kostnader för honom. Det finns en offergräns för den fördyring säljaren är
skyldig att utstå för att uppfylla sin förpliktelse, men huvudregeln är ett fullgörande avtalet.
Offergränsen innebär enligt lagmotiven en extraordinärt betungande situation för säljaren om
denne skall kunna åberopa ansvarsfrihet med fördyring som grund.91

3.3.1.2 Kontrollrekvisitet
De svenska lagmotiven anger att händelsen skall fastställas till sin typ som sådan att den faller
utanför säljarens kontrollsfär, innan en bedömning av förhållandena i det enskilda fallet skall
utföras. Det sägs i propositionen att omständigheter som kan hänföras till säljarens egen
kontrollsfär alltid medför skadeståndsansvar för honom, även om sådana omständigheter kan
utgöra ett hinder mot att avtalet fullgörs i rätt tid. Om de hindrande omständigheterna i princip
är kontrollerbara för säljaren tillhör de säljarens kontrollsfär och han undgår då aldrig
skadeståndsskyldighet även om han i det enskilda fallet överhuvud inte gjort något som kan
betraktas som klandervärt.92

En ren olyckshändelse anses ligga utom säljarens kontroll endast om orsaken till den är
okontrollerbar. Enligt de svenska motiven görs också skillnad mellan brand orsakad av
kortslutning, som ligger inom säljarens kontrollsfär och brand orsakad av pyroman som faller
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utanför. Även bortsett från att det i vissa fall kunnat tänkas att pyromanens handlande kunnat
undvikas genom kontroll av säljarens lokaler, förefaller detta slag av subtil bedömning falla
utanför köprättens natur. Om säljarens hela produktion har hindrats genom en omfattande
brand, förefaller oavsett brandorsaken händelsen kunna innebära ansvarsbefrielse. Tillräcklig
begränsning av ansvarsfriheten synes kunna uppstå genom prövning av om branden medfört
verkligt hinder av avlämnande i tid.93

Skälighetsbedömningen som görs för att avgöra säljarens möjligheter att förutse hindret och
hans uppträdande före och efter hindrets inträffande skall ta sin utgångspunkt i det enskilda
fallet. Enligt denna metod skulle då strejker och andra arbetskonflikter, rena olyckshändelser,
myndighetsingripanden med mera generellt bedömas som händelser utom kontroll. Detta
hindrar dock inte att säljaren blir ansvarig om han i det enskilda fallet brustit i förutseende,
förebyggande eller efterföljande åtgärder. Detta synsätt stämmer bättre överens med tekniken
att i befrielseklausuler generellt befria säljaren från ansvar, när vissa i klausulen särskilt
angivna händelser inträffar. I klausulen är det även vanligt att fastställa vilka krav som ställs
på säljarens möjlighet att förutse hindret och hur starkt hindrande det skall vara för att kunna
åberopas. Efter att ett hinder fastställts som sådant att det kan åberopas av säljaren för
ansvarsfrihet, återstår de övriga rekvisiten: hinder- oförutsebarhets- och aktivitetsrekvisiten.94

I praxis befriar inte allmänt hållna klausuler från ansvar, exempelvis när försening uppstår i
sjötrafiken till följd av arbetskonflikter (NJA 1923 s 609).

Strejk ansågs i 1905 års köplag inte föranleda ansvarsfrihet när säljaren borde ha kunnat
tillmötesgå de anställdas fordringar. Idag är uppfattningen förändrad till att säljaren inte kan
kontrollera arbetstagarnas självständiga handlande. Följden av detta synsätt blir att konflikter
hänförda till allmänna kollektivavtalsförhandlingar får anses ligga utom kontroll. Observeras
bör att utfallet kan bli en annan om strejken utlösts på grund av att säljaren klart brutit mot
bestämmelser i gällande lag eller kollektivavtal. När motiven gör skillnad mellan olika
arbetskonflikter i 27 § beroende på om de faller inom respektive utanför säljarens kontrollsfär
görs en ordalydelsetolkning av regeln som enligt Hellner leder till för säljaren alltför stränga
resultat. Det synes visserligen rimligt att tillåtna indrivningsblockader mot säljarens
verksamhet inte skall betraktas som befrielsegrund.  Att vid arbetskonflikter av annat slag, vid
bedömningen av mellanhavandet mellan säljare och köpare, ta hänsyn till grunden för den
arbetsrättsliga stridsåtgärden förfaller att gå längre än vad lagtexten och praktisk hänsyn
motiverar. En strejk som beror på arbetsgivarens avtalsstridiga handlande är i allmänhet
otillåten enligt medbestämmandelagen. Likaså synes det sakna motstycke även i allmänt
vedertagna standardavtal att göra skillnad mellan arbetskonflikter med hänsyn till deras
orsaker.95

För att avgöra om en händelse i princip är kontrollerbar för säljaren måste i första hand
bedömas orsaken till händelsen. Bedömningen sker utifrån om säljare i allmänhet skulle,
typiskt sett, kunna påverka liknande orsaker. Händelser kopplade till säljarens egen
organisation anses denne kunna påverka genom planering, organisation, styrning eller
övervakning. Följden blir att säljaren alltid blir ansvarig när orsakerna till avtalsbrottet härrörs
till det sätt på vilket verksamheten drivs. Innanför säljarens kontrollsfär ligger hans egna
ekonomiska förhållanden. Insolvens och annan betalningsoförmåga fritar inte säljaren från
ansvar. Han kan inte heller undgå ansvar om han nekats kredit.96 Enligt detta synsätt tycks det
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föreligga överensstämmelse mellan kontrollansvaret i 27 § köplagen och ett av de traditionella
rekvisiten för force majeure, nämligen att händelsen skall vara utifrån kommande. Nästa fråga
är om sådana hinder, som inte sammanhänger med sådant som typiskt sett kan kontrolleras av
säljaren skall anses ligga utom kontroll? Händelser av typen arbetskonflikter, brand,
naturkatastrofer, avbrott i energitillförsel, myndighetsingripanden, import- eller exportförbud,
upplopp, andra oroligheter eller krig räknas som force majeure enligt lag även med en
restriktiv tolkning av begreppet. Även force majeure klausuler som innehåller utförliga
uppräkningar till vad som medger ansvarsfrihet accepterar dessa typfall.97

Kontrollsfären blir betydligt snävare för ett mindre företag med begränsad organisation än för
ett multinationellt storföretag med en omfattande organisation, såväl i det land där köpavtalet
skall verkställas som i länder där den sålda varan eventuellt kan anskaffas. Det är naturligtvis
också lättare för ett mindre företag att förutse tänkbara hinder och att undanröja deras menliga
inverkan sedan de väl inträffat. 98

Vilken tidpunkt skall då användas för bedömningen av om hindret legat utanför säljarens
kontroll? Det normala måste vara tiden för avtalets ingående. En säljare kan inte bli fri från
ansvar bara därför att han koncentrerat sina uppfyllelseåtgärder på ett specifikt objekt och
detta förolyckas eller att prestationen slagit fel, så att det vid den överenskomna tiden för
avlämnande blir omöjligt för honom att fullgöra avtalet i tid. Om skälet till prestationshindret
anses ligga utanför säljarens kontroll i hänsyn till hela tiden mellan avtalet och tiden för
avlämnandet kan säljaren bli befriad från ansvar. Utöver detta kan säljaren bli ansvarig för
händelse som inträffat före köpet men om vilket han var okunnig om vid avtalstillfället, om
han skäligen kunde ha räknat med hindret vid köpet. Ett exempel på detta är försäljning av
gods som inte existerade vid tiden avtalsslutet. Detta tycks leda till en culpa in contrahendo
bedömning. Tidsfaktorn blir av självständig betydelse när en händelse utanför hans kontroll
inträffar under tiden före leveransen och det blir fråga om han skäligen kunde ha undvikit
eller övervunnit hindret genom åtgärder innan tiden för avlämnande är inne. Hänsyn måste
vid sådana fall tas till den tid som förlöper från det hinder inträffade till dess avlämnandet
skall ske. Om det är möjligt att utan ansträngningar som överskrider offergränsen skaffa en
vara som uppfyller avtalets krav är säljaren inte befriad.99

Vid köp av bestämt gods exempelvis djur görs vid vissa leveranshinder baserat på skilda
förhållanden åtskillnad mellan de förhållanden som förelåg före och efter det att varan kom
till säljaren. Det avgörande blir i båda faller om förhållandet uppstått på ett sätt som låg
innanför säljarens kontroll. Om det till exempel rör sig om ett sålt djur som bevisligen blir
sjukt och dör medan det var i en tidigare säljares hand är detta utanför säljarens kontroll.
Förhållandet blir däremot det motsatta om det rör sig om lyte på djur som uppstått eller
orsakats medan säljaren hade det i sin vård. I sistnämnda fall kan ansvarsfrihet uppnås om
orsaken till lytet berodde på en utifrån kommande epidemi.100

3.3.1.3 Oförutsebarhetsrekvisitet
Vad säljaren skall ta i beaktande beror på de konkreta förhållandena i det enskilda fallet.
Situationer som vanligtvis inträffar i en viss verksamhet skall av säljaren tas i beräknande. Ett
exempel på detta kan vara köp där möjligheten att leverera beror på varornas kvalitet. Vid de
tillfällen säljaren inte tar med detta i sin beräkning och ser till att avtalet utformas för att
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inrymma dessa situationer kan han inte utan vidare befrias från ansvar. Vid köp av grönsaker
måste säljaren beakta variationer i kvaliteten beroende på säsong. Det är något annorlunda när
det gäller väderförhållanden. Säljaren måste exempelvis inte räkna med en långvarig
kallperiod under juni månad. Ett annat exempel är risken för radioaktivt nedfall. Om det har
skett en olycka i Europa vid tiden för ingåendet av avtalet bör säljaren räkna med möjligheten
att det blir svårare att få tag i tillräckliga leveranser av kött och grönsaker från vissa områden.
Möjligheten för stora radioaktiva nedfall är däremot så liten att det inte räcker som grund för
att säljaren skall ta detta i beräknande utan att det föreligger indikation på detta. Vanligtvis
kan det inte krävas att säljaren har dubbel uppsättning av lager för att gardera sig mot skada
på det levererade. Det kan dock krävas att säljaren bör inta förbehållsklausuler.101

3.3.1.4 Aktivitetsrekvisitet
Huvudsyftet med rekvisitet är att eliminera frihetsgrunder såsom händelser som säljaren bort
ta i beräkning. Bedömning sker av vad säljaren borde ha kunnat förutse. Tidpunkten för
bedömningen av om förutsättningen enligt förutsebarhetsrekvisitet är uppfylld skall relateras
till tidpunkten för köpet. Även hinder som faktiskt förelegat vid denna tidpunkt kan åberopas
under förutsättning att säljaren inte bort känna till dom. Vad säljaren fått eller bort fått reda på
senare saknar dock betydelse vid tillämpning av oförutsebarhetsrekvisitet men kan istället få
betydelse vid bedömningen av vad säljaren skäligen bort göra för att undvika hindret eller
övervinna dess följder, det så kallade aktivitetsrekvisitet. 102

Om det exempelvis uppkommer ett hinder efter avtalsslutet men innan köpet uppfyllts så
borde säljaren ha sörjt för att förebygga följderna av detta. Exempelvis skulle en
grönsakshandlare ha kontaktat en annan leverantör, från annat område om kärnkraftsolycka
riskeras i den ursprungliga leverantörens område. Säljaren måste ha ett tillräckligt stort lager
för att försäkra sig om att han kan fullgöra de avtal han ingått eller i avtalet ha intagit ett
förbehåll. Då en sådan situation inträffat skall säljaren så snart som möjligt meddela köparen
om hans svårigheter att fullgöra köpet103

3.3.2 Verkningar av kontrollansvaret

Kontrollansvaret är en standardregel som kan verka olika beroende på i vilket område den
tillämpas. Köpets art och karaktär har särskild betydelse. Ju mer artbestämt säljarens
prestation är ju strängare blir hans ansvar då hans prestationsskyldighet ökar. Då säljarens
prestation är individuellt bestämd har säljaren inga fler uppfyllningsmöjligheter då varan har
blivit förstörd. Om hindret beror på annan orsak exempelvis strejk kan säljaren kontakta
annan leverantör utan att möjligheten till fullgörande går förlorad. I en sådan situation
föreligger ingen skillnad mellan gods som är artbestämt och individuellt bestämt gods.104

Enligt förutsättningarna i det fiktiva sydfruktsfallet var det omöjligt för säljaren att leverera
frukten till Stockholm följande dag. Hellner anser ändå att säljaren skall bli
skadeståndsskyldig då hindret enligt honom hade kunnat undvikas (eller snarare dess
konsekvenser) om säljaren inte förlitat sig på en enda leveransmöjlighet. Även om Hellner
nämner ett flertal omständigheter, implicerar resonemanget enligt Runesson att säljaren varit
culpös och därför ersättningsskyldig. Detta borde strida mot grunderna i
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kontrollansvarsbegreppet då detta inte skall bygga på culpa. Enligt Runessons mening skall
säljarens val att förlita sig på ett enda leveranssätt rimligen anses ligga utanför säljarens
kontroll. Någon prövning av aktivitetsrekvisitet torde då inte behöva ske. Säljarens val visar
om han är riskbenägen, vilket kan betraktas som ett förstärkande skäl för den här förordnade
riskfördelningen. Om frågan enbart avgörs med aktivitetsrekvisitet måste säljaren i
sydfruktsfallet komma att frias från skadeståndsansvar. Han måste dock enligt 23 §
genomföra en ny leverans av sydfrukter genast om köparen inte väljer att häva avtalet.105

Detta trots att ny leverans kan komma att innebära en kostnadsökning mot vad säljaren räknat
med.106

Om hindret inte kunnat förutses och förutsebarhetsrekvisitet därmed är uppfyllt kan säljaren
ändå bli skadeståndsansvarig om han i detta läge inte vidtar åtgärder för att undvika eller
övervinna hindret eller dess följder, det vill säga att säljaren ej uppfyller aktivitetsrekvisitet. I
tillämpningen görs ej bedömning enligt ett rekvisit i taget utan det blir en samlad bedömning
av hela situationen. Sambanden mellan rekvisiten är så starka att de inte kan slutbehandlas var
för sig. Frågan om hinder leder till bedömning av om hindret är utanför säljarens kontroll.
Hindrets karaktär påverkar säljarens förutsättningar att övervinna eller undvika hindret samt
möjligheten att i förväg förutse risken för att hindret ska påverka möjligheterna att avlämna
varorna i tid.107 Uttrycket hinder i den nya köplagen kan tänkas ha influenser från
omöjlighetsbegreppet men begreppet omöjlighet anses inte vara tillämpligt och bör
överges.108

De amerikanska domstolarna har visat sig mer benägna att fria säljare från ansvar om de är
jordbrukare än då de är grossister. En grossist anses finnas längre fram i distributionskedjan
och har alltså större möjligheter att sprida risken av en skördeskada. Detta har Sykes kritiserat
då det inte kan antas vara så att jordbrukaren har mindre möjligheter att sprida risken. I
rekonstruktionsmodellen är det viktigt att låta placera risken beroende på den relativa
förmågan att fördela risken. Säljaren kommer att kunna befrias bara om köparen är den bättre
riskbäraren. Motsvarande borde också gälla vid generiska köp i Sverige där säljaren redan har
ett strikt ansvar för hinder inom sin kontroll liksom för förutsebara hinder. En förmedlande
ståndpunkt torde vara att låta den bättre riskspridaren bära bevisbördan för vad som
avtalats.109

3.4 27 § andra stycket köplagen

27 § andra stycket reglerar force majeure hos kontraktsmedhjäpare. Säljaren undgår
skadeståndsansvar mot köparen vid dröjsmål i fall att force majeure föreligger för både
honom och den anlitade. Detta begrepp kallas dubbel force majeure. Det är lätt att tro att den
dubbla force majeure innebär en skärpning av säljarens ansvar så är dock inte fallet.
Säljaren är alltid ansvarig inför sin köpare och köparen kan ej rikta sig mot tidigare säljled
med sina skadeståndsanspråk. Dubbel force majeure innebär en möjlighet för köparen att
befrias från ansvar då händelser av karaktären inträffar beträffande hans medhjäpare om det
kan fastställas att säljaren ej bort inse hindret eller kunnat undvika detta genom att
exempelvis anlita flera leverantörer för fullgörandet.
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27 § andra stycket reglerar de fall då dröjsmål beror på någon som säljaren anlitat för att helt
eller delvis fullgöra köpet. Säljaren blir fri från skadestånd om den som han anlitat går fri
enligt huvudregeln om kontrollansvar. Principen är frekvent i standardavtalspraxis och
benämns dubbel force majeure. Begreppet härrör från att den ansvarsbefriande
omständigheten måste föreligga både för parten själv samt för hans medhjälpare. I detta
hänseende torde ingen större skillnad uppkomma i jämförelse med tidigare gällande rätt då
man normalt utgår från att part ansvarar för sina kontraktsmedhjälpare såsom för sig själv. Det
går med andra ord inte att uppnå ansvarslindring genom att överlåta fullgörelsen till annan.110

27 § andra stycket rör frågor som, åtminstone med hänsyn till motsvarande stadgande i FN-
konventionen artikel 79 andra stycket, måste betraktas som mycket kontroversiella.
Gemensamt för dem båda är att dubbel force majeure krävs för ansvarsbefrielse. Skillnaden är
att FN-konventionen enbart tar upp de medhjälpare som engagerats för just det specifika
avtalet, medan de finska och svenska texterna nämner att förutom den som säljaren anlitat för
att helt eller delvis fullgöra köpet även leverantörer som säljaren anlitat eller någon annan i
tidigare säljled.111 Detta leder till att exempelvis leverantörerna av råvaror för den allmänna
tillverkningen ej omfattas av CISG utan enbart de som är anställda för den specifika varan.

Det som ligger utanför säljarens yttre sfär är i princip det som beror på annans handlande utan
att direkt tillhöra köpet. Sålda varorna kan exempelvis befinna sig hos en lagerhållare, en köpt
travhäst kan befinna sig hos tränare eller den sålda varan kan befinna sig i transport till
säljaren hos en självständig transportör. Om fullgörandet fördröjs eller förhindras på grund av
förstörelse kan detta inte anses höra till säljarens kontrollsfär, inte ens i och med 27 § andra
stycket. Det finns här två tolkningsmöjligheter. Det ena är att använda uttrycket utanför
säljarens kontroll e´contrario och säga att genom anlitande av en självständig företagare har
säljaren inte kontroll över varan på det sätt som stadgandet förutsätter. Säljaren skulle med
denna tolkningsmöjlighet undgå skadeståndsansvaret. I den andra möjliga
tolkningensmetoden innefattar kontrollsfären även sådana besittningsmedhjälpare som anges i
27 § andra stycket. Säljaren kan anses ha en viss kontroll även över den yttre sfären då han
anförtror besittningen åt någon annan. Övervägande skäl verkar tala för den senare
tolkningsmetoden bland annat att endast en viss skillnad skulle uppkomma mot det resultat
som framgår av 27 § andra stycket. Det skulle krävas åtskillnad mellan fall då säljaren låter
lagerhållaren lämna ut varan till köparen och därigenom gör sig skyldig till handlande som
medför dröjsmål och fall då säljaren själv hämtar varan hos lagerhållaren och denne då
handlar på så sätt som leder till dröjsmål av säljaren112

3.4.1 Leverantörer

Leverantör är sådan part som bidrar med råvaror eller halvfabrikat vilka erfordras för säljarens
produktion utan att denne är undertillverkare. Gränsdragningen har ingen betydelse i köplagen
men däremot i CISG 79 artikeln. Det föreslogs på Wien-konferensen från de nordiska
ländernas sida att suppliers också skulle nämnas i artikelns andra stycke. I de allra flesta fall
torde inte leverantörernas handlande vara att beakta som befrielsegrund för säljaren då det är
fråga om varor som finns på marknaden och erbjuds den som är villig att betala. Det är då
likgiltigt om en särskild leverantör, eller grupp av leverantörer, drabbas av hinder utanför
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kontroll och priserna därför stiger. Priserna på metaller påverkas exempelvis av strejker vid
gruvorna i producentländerna. Om säljaren har träffat avtal med en särskild leverantör och
denne på grund av exempelvis exportförbud eller arbetskonflikter inte kan fullgöra sitt avtal,
utgör detta inte hinder för säljaren om andra leverantörer kan anskaffa varan. Med hänsyn till
detta ansågs det likgiltigt att nämna leverantörer i 27 § andra stycket. Utöver denna situation
kan det förekomma fall då en exklusiv leverantör eller leverantör av en råvara som finns i så
begränsad mängd att underlåtenhet att leverera den eller fel i vad som levereras hindrar
säljaren från att fullgöra sitt avtal till köparen. Denna situation kan jämföras med den vid
undertillverkare i monopolställning. Även i detta fall är säljaren beroende av en enda
leveranskälla.113

3.4.2 Säljare i tidigare led

Benämningen någon annan i tidigare säljled i 27 § andra stycket innefattar situationer då en
detaljhandlare exempelvis har köpt en vara från en grossist och denne i sin tur har köpt en
vara från en tillverkare. Detta bedöms enligt principen om dubbel force majeure. I de flesta
fall svarar säljaren redan i första stycket av paragrafen men i några fall, då det rör sig om
speciellt inköpta varor av exklusiv eller individuell karaktär skärper andra stycket ansvaret.114

3.4.3 Transportörer

Här aktualiseras det problem som uppkom vid tillämpningen av 24 § köplagen 1905 års
köplag vid sydfruktsfallet. Texten bör tolkas så att även en sådan händelse faller utanför
kontrollsfären då säljaren måste kunna förlita sig på en leverantör och enbart anlita denne för
fullgörandet. Tolkas kontrollrekvisitet på detta sätt skulle säljaren kunna bli befriad i fler fall
än i tidigare gällande rätt. Detta gäller om laster fraktas enligt leveransvillkoret free buyer´s
plant. Situationen blir en annan om säljaren inte ansvarar för vad som inträffar under
transporten, eftersom då godset redan är att anse som avlämnat och inget dröjsmål
föreligger.115

3.4.4 Andra medverkande

Till förmån för den stränga regeln i 27 § andra stycket om dubbel force majeure kan anföras
den vedertagna principen om att köpare inte kan rikta krav mot medkontrahenters
medkontrahenter ens om hans förlust beror på klart kontraktsbrott från denne mot säljaren.
Köparen skulle då stå helt utan chans till ersättning om säljaren fritogs ansvaret. Det är alltså
upp till säljaren att anlita tredje man på så sätt att han slipper bära förlust orsakad av dem.
Säljarens chanser till detta är i alla fall i monopol situationen mycket liten. Om köparen
tillåter det kan säljaren friskriva sig från ansvar vad gäller tredje mans kontraktsbrott. Är
säljaren i en situation där tredje man har monopolställning och denne inte har möjlighet att
ingå avtal med säljaren skall säljaren kunna frias från ansvar enligt 27 § första stycket. Vart
detta leder är emellertid svårt att avgöra. Med hänsyn till dessa omständigheter anser Hellner
att man kan uppnå lika goda resultat genom 27 § första stycke om det andra stycket togs bort.
Den allmänna bedömningen innehåller då ett abstrakt kriterium som nödvändiggörs i det
                                               
113 Hellner 1989 s. 130
114 Hellner 1989 s. 131
115 Hellner 1989 s. 131 f.



35

första stycket och innefattar då även de situationer som nu bedöms enligt andra stycket.
Säljaren skulle då kunna bli fri från ansvar i de situationer av monopol som vi sett och det får
bedömas huruvida det anses ligga utom och inom hans kontrollsfär att göra sig beroende av
sådana. När man i fråga om strejk, exportförbud och dylika hinder hänvisar till en allmän
bedömning vore det möjligt att begagna denna också för de starkt växlande fallen av dröjsmål
till följd av medverkandens handlande.116

3.4.5 Undertillverkare

Säljare har olika inställning till undertillverkarfrågan. Vissa gör sig oberoende genom att
anlita flera undertillverkare för samma sak medan andra istället förstärker relationen med en
utvald. Frågan är om säljaren kan anses ha brustit i sitt kontrollansvar genom att göra sig
beroende av en undertillverkare. Detta är svårt att besvara och det är möjligt att hänsyn tas till
sedvänjan i branschen. Ett fall som skiljer sig från denna situation är då det bara finns en
undertillverkare av en viss produkt, en situation som uppkommer vid monopol. Om denne
undertillverkare drabbas av ett hinder är det klart att även säljaren drabbas av hinder utanför
hans kontroll. Om leverantören begår ett enkelt kontraktsbrott, till exempel överskattar sin
kapacitet och därför inte kan ha levererat det han lovat säljaren, lär säljaren inte bli befriad
från köplagens regel. Enligt motiven skulle säljaren kunna bli befriad om köparen begärt en
specifik tredje man i sitt eget intresse som säljaren inte själv regelbundet anlitar. Ofta kan det
ligga i båda parternas intresse att ett visst varumärke används, särskilt om köparens intresse
beror på hans speciella behov och säljaren har då färre möjligheter att anpassa sig till det.
Måhända kan man komma till samma resultat genom att inskränka undantaget från säljarens
kontrollsfär till fall där köparen varit den klart bestämmande, exempelvis om han haft
valmöjligheter och valet påverkar priser eller villkoren i övrigt. I så fall bör säljaren inte bli
skadeståndsskyldig därför att köparen gjort ett specifikt val. Köparen kan då inte göra några
som helst påföljder gällande.117

3.5 Jämförelser mellan paragrafens stycken

Det föreligger stor kontrast mellan den allmänt hållna regeln i första stycket 27 § köplagen
och det andra stycket som är mer detaljerat. Förekomsten av en sådan regel kan förklaras med
den ökade uppmärksamheten för verkstadsindustriens avtal som framträder i FN-
konventionen lika väl som i köplagen. För vissa industrier är förädlingsvärdet jämförelsevis
ringa med hänsyn till värdet av undertillverkarnas produkter. Även där proportionerna
värdemässigt är sådana att undertillverkarnas produktvärde är ringa kan särskilda
beståndsdelar, exempelvis för elektronisk utrustning som måste skaffas av specialister, vara
nödvändiga för att den slutliga produkten skall fungera. Härigenom är situationen en helt
annan idag än då de nordiska köplagarna tillkom i början av förra seklet. Som helhet kan
sägas att uppmjukningen av säljarens skadeståndsskyldighet som åsyftades med den nya
regeln inte har drivits särskilt långt. Motiven ger intrycket att den klassiska principen för
skadeståndsansvar vid leveransavtal, genus non perit, fått sätta sin prägel på tolkningen av
första stycket, medan tredje stycket är präglat av verkstadsindustrins särskilda situation. Det
blotta faktum att det nu finns en ny regel, vid vars tillämpning domstolar och skiljenämnder
inte behöver känna sig bundna vid äldre prejudikat, kan dock innebära ett nytt läge. Den
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viktigaste lindringen sker genom att det stränga ansvaret endast avser direkt förlust medan
culpa krävs för ersättningsskyldighet av indirekt förlust.118

3.6 57 § Köparens force majeure

Säljaren har rätt att kräva skadestånd vid betalningsdröjsmål. Förutsättningarna för detta
framgår av 57 § första och fjärde stycket. Till skillnad från äldre rätt har säljaren rätt till
skadestånd vare sig han häver köpet eller inte. Med visst undantag har säljaren alltid rätt till
ersättning för all slags skada. Detta undantag är inte formulerat såsom undantagen för
säljarens skadeståndsskyldighet i kontrollansvarsreglerna utan de är snävare. För att slippa
betala skadestånd måste köparen visa att dröjsmålet beror på lag, avbrott i den allmänna
samfärdseln eller betalningsförmedling eller annat liknande hinder som köparen inte skäligen
kunnat räkna med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller
övervunnit. Insolvens som inte är en följd av tillfällig betalningsoförmåga kan aldrig leda till
befrielse från skadeståndsskyldighet.119

Köparen har vid betalningsdröjsmål, då avses alla typer av kontraktsbrott avseende
betalningen, ett skärpt kontrollansvar. Till skillnad från huvudregeln i 27 § köplagen, som kan
tillämpas på varje typ av hinder utom kontroll, gäller enligt första stycket 57 § att endast vissa
former av hinder överhuvudtaget kan medföra befrielse. Skälet härtill är önskemålet att vinna
närmare överensstämmelse med de regler som gäller för betalningsförpliktelser i allmänhet
enligt 7 § Skuldebrevslagen. Den praktiska skillnaden torde emellertid inte bli så stor. De
övriga kraven för befrielse, det vill säga att hindret skall ha varit oförutsebart och att det inte
skall ha gått att övervinna eller undvika, är detsamma som enligt 27 §. Däremot avviker
aktivitetsrekvisitet från vad som gäller enligt 7 skuldebrevslagen, där kravet är att hindret ska
ha varit oöverstigligt. 57 § köplagen har sin närmaste motsvarighet i CISG artikel 79.120

3.6.1 Paragrafens uppbyggnad

Utgångspunkten är att köparens dröjsmål medför skyldighet för honom att ersätta säljarens
skada. Vissa förutsättningar kan befria köparen från skadeståndsansvaret trots dröjsmål. Detta
erfordrar att dröjsmålet beror på ett betalningshinder vilket köparen ej skäligen kunde
förväntas räkna med vid köpslutet och vilkas följder han ej skäligen kunnat undvika eller
övervunnit. Några av dessa befrielsegrunder nämns i lagtexten; dröjsmål beroende av lag,
avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsförmedlingen eller annat liknande hinder.
Lagtexten innehåller också begreppet annat liknande hinder. Ordalydelsen ger inte vid handen
att hindret skall ligga utanför köparens kontroll, vilket anges för säljaren i samma situation
reglerat i 27 § köplagen. Ett sådant krav kan ändå anses föreligga i och med exemplen i
lagtexten samt av ordet liknande. Denna formulering var i och för sig mer tänkt att betona
sammanhanget med 7 § skulderbrevslagen än det med 27 § om säljarens dröjsmål.
Paragrafens uppbyggnad utvisar att möjligheterna till befrielse på grund av köparens dröjsmål
är mer begränsade än motsvarande befrielsegrunder för säljarens dröjsmål.121
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57 § första stycke anger inte uttryckligen att hindret skall ligga utanför köparens kontroll men
händelserna är till sin typ sådana att den enskilde köparen knappast har möjlighet att påverka
dem.122

Andra stycket reglerar fall då köparen ej medverkat till köpet enligt 50 § 1 eller inte i rätt tid
hämtar eller tar emot vara som säljaren vill bli av med har säljaren rätt till skadestånd enligt
motsvarande grunder som 27 § första och andra stycket. Genom hänvisningen till 27 § första
stycket förutsätter skadeståndsbefrielsen att köparens bristande aktivitet beror på hinder
utanför hans kontroll och som han inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Hänsyn
till 27 § andra stycke visar att köparen har visst ansvar för tredje mans orsakande av
dröjsmål.123

Tredje stycket svarar mot tredje stycket i 27 §. Kontrollansvarets skadeståndsskyldighet
omfattar ej indirekt förlust. För att säljaren skall ha rätt till ersättning fordras försummelse
enligt fjärde stycket. Det finns ingen motsvarande begränsning i köparens
skadeståndsskyldighet enligt fjärde stycket. Det finns heller ingen motsvarande begränsning i
köparens skadeståndsskyldighet enligt första stycket. Vid betalningsdröjsmål har köparen
samma ansvar för direkt som indirekt skada.124

Fjärde stycket svarar mot 27 § fjärde stycke och reglerar att då avtalsbrott eller förlust är
beroende av försummelse från köparens sida räcker detta för att denna skall bli
ersättningsskyldig. Att denna försummelse ej är nödvändig framgår av första och andra
stycket. Ansvaret är enligt första stycket att omfatta både direkt och indirekt förlust medan
andra stycket enbart avser direkt förlust, detta framgår av tredje stycket. Fjärde stycket får
betydelse då denna regel innehåller skadeståndsansvaret för indirekt förlust som beror på
köparens avtalsbrott enligt andra stycket. Det är säljaren som bär bevisbördan för att
försummelse förelegat från köparens sida.125

Dubbel force majeure regleras ej i 57 § angående köparens betalningsförsummelse då
ansvarsundantaget utformats så att dubbel force majeure skulle sakna praktisk betydelse.126

3.6.2 Förlust typerna

Direkta förluster innefattar bland annat utgifter för telefon, porto, resor, utredningar, tullar,
skatter och avgifter som erlagts utan nytta och som ej kan återfås av tredje man. Hyra av
ersättningsvara och prisavdrag räknas också hit. Till de indirekta förlusterna hör förlust på
grund av produktionsbortfall, förlust som följd av att varan inte kunnat användas på rätt sätt
samt bortfall av avtal med tredje part.127
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3.6.3 Bedömningsgrunder

Vid bedömning av vad köparen kunnat förutse skall utgås från förhållandena vid köpet. Om
svårighet uppkommer på grund av oförutsebar lagstiftning i köparens land uppnår han inte
ovillkorligen ansvarsfrihet. Möjligheten för köparen att få dispens eller licens från lagförbudet
måste först uteslutas och i vissa fall kan det finnas möjlighet för köparen att verkställa
betalning från annat land där han har tillgång till valutan. 128 Hinder i sig utgör inte
befrielsegrund utan de måste vara så oförutsebara att köparen inte förväntats räkna med dem
vid köpet. Svårigheterna skall av köparen bemötas genom att han gör förebehåll för visst
betalningssätt eller vissa betalningsvägar.129

Oförutsebarhets- och aktivitetsrekvisiten tillämpas kumulativt. När hinder med betalning kan
förutses redan vid avtalets ingående gäller det för köparen att gardera sig genom lämplig
avtalsbestämmelse. Om hinder inte kan förutses kan köparen i vissa fall undvika eller
övervinna betalningshinder. Vid exempelvis bankstrejk kan köparen använda de medel som
finns på eventuellt konto på annan plats än där strejken förekommer.130

Om svårigheten inte förelåg vid avtalsslutet men före betalningstidpunkten måste köparen
inrätta sig efter vad som kan antas hända. En köpare kan inte befrias om han inte skäligen
kunnat undvika eller övervunnit hindret eller dess följder. Detta kan innebära att en köpare då
uppenbart hinder antas inträffa måste erlägga betalningen någon dag tidigare än förfallodagen
för att undvika skadeståndsskyldigheten. Detta gäller däremot inte om köpare skall betala
först efter att han mottagit varan, säljaren kan då inte begära betalning innan denna levererats.
Det kan vara möjligt för köparen att då erlägga betalning på annat sätt än genom post eller
bank, exempelvis kontant och på detta sätt undvika hindret. Huruvida säljaren kan kräva
kontant betalning eller ej är beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, var säljaren
bor samt beloppets storlek. Om det föreligger betalningshinder på grund av valutalagstiftning
i köparens land kan det rimligen krävas att köparen försöker undvika detta genom att utnyttja
möjligheterna att få licens eller dispens.131

Då köparen måste betala i förtid på grund av anteciperat dröjsmål kan säljaren vara skyldig att
kompensera detta. Det kan göras genom räntekompensation eller bankgaranti för säljarens
återbetalningsskyldighet om det visar sig att köparen har hävningsrätt eller rätt till skadestånd
på grund av fel i varan som upptäcks mellan tiden för förskottsbetalning och den avtalade
betalningstiden. På så sätt uppnås kongruens jämfört med säljarens skyldighet att vidta extra
åtgärder för att undvika hinder mot leveransförpliktelse enligt 27 §.132

57 § är mildare än 7 § skulderbrevslagen då det där krävs att hindret skall vara oöverstigligt
istället för 57 § skäligen övervinna hindret.133 Säljaren har ersättning för kursförlust enligt
samma principer som 7 § skulderbrevslagen.134
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En köpare kan inte med stöd av 57 § köplagen eller med en force majeure klausul slippa
betala köpeskillingen och skadestånd, om han ej finner sig ha avsedd nytta med ett avtal. Om
köparen skulle vara befriad från skadeståndsskyldighet enligt första stycket blir han enligt
fjärde stycket ändå skyldig att ersätta all slags skada, om det kan styrkas att avtalsbrottet eller
säljarens förlust beror på försummelse från köparens sida.135

3.6.4 Jämförelse med det svenska skadeståndsansvaret och internationell rätt

CISG utgår från att vardera part har ett strikt skadeståndsansvar men med möjligheten att
enligt artikel 79 undgå ansvar om det kan visas att avtalsbrottet berodde på en svårförutsebar
och hindrande omständighet utom kontroll. Köplagen har i vissa avseenden avvikit från CISG
och den viktigaste särregleringen är att indirekt förlust i regel endast ersätts vid försummelse.
Av 57 § framgår också att skadeståndsansvaret skärpts med avseende på köparens
betalningsförsummelse medan hans ansvar för medverkansförsummelse följer huvudregeln
om kontrollansvaret och lindringen av ansvaret vid indirekt förlust. Köparens hämtnings och
mottagningsförsummelse är villkorad med att säljaren måste ha ett särskilt intresse av att bli
av med det han sålt.136

Köparens och säljarens regler för ansvarsbefrielse, 57 och 27 §§ påminner mycket om
varandra. Det skiljs mellan indirekta och direkta förluster och parterna kan befrias från
händelser de ej skäligen bort räkna med vid köpet. Säljarens kontrollsfär är inskriven i 27 §
medan köparens kontrollsfär framgår av ordalydelsen av 57 §. Även enligt CISG är köparens
skadeståndsskyldighet en spegelbild av säljarens. Enligt artikel 79 utgår följaktligen
skadestånd för händelser inom köparens kontrollsfär. Skadeståndsskyldigheten begränsas av
artikel 74 till sådana skador som var förutsebara för köparen vid avtalets ingående.137

SOU 1976:66 föreslog att skilda ansvarsgrunder skulle införas vid fel. Direkt förlust och
utlägg skulle alltid ersättas när säljaren var näringsidkare, utom när force majeure förelåg.
Ersättning för följdförlust, indirekt förlust, förutsatte utfästelse, vållande eller dylikt. I FN-
konventionens 74 artikel skiljs ej mellan olika slags skador. Begränsningen gjordes mellan
förluster som kunnat förutses eller övervinnas. Begränsningen är något starkare än
adekvanskravet och kan leda till att svårförutsebara följdskador ej ersätts. I ett förslag till ny
köplag skulle skadorna delas in i direkta och indirekta. Det skulle då gälla olika
förutsättningar för skadeståndsskyldighetens uppkomst. Tanken förkastades till en början när
det ansågs svårt att hitta en enkel skiljelinje mellan vad som var direkta och indirekta skador.
Förslaget sågs därefter rimligt när övriga alternativ innebar en mängd olika ansvarsgrunder
beroende på köpets karaktär. Den nya köplagen innebär därför ett ansvar för säljaren att
ersätta bara direkt förlust. Skadeståndsskyldighet för köparen grundas på andra regler och
medför skadeståndsskyldighet att ersätta även indirekt förlust. Detta framgår av 57 §
köplagen.138
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3.7 Förändring av rättsläget i och med den nya köplagen

Kontrollansvaret är en nyhet i nordisk lagstiftning. Detta torde vara en uppmjukning av
rättsläget när det tidigare fanns ett strikt ansvar med undantag för omöjlighet. Det avviker
också från strikt ansvar som begränsas av force majeure genom att inte uppställa krav för att
hindret skulle ha uppstått i och med extraordinära händelser. I sak förefaller kontrollansvaret
ligga närmare omöjlighetsläran än force majeure-principen. Uppmärksamheten riktas mot de
omständigheter som påverkat möjligheten att uppfylla avtalet, inte på den yttre karaktären av
de inträffade händelserna. Det bör dock framhållas att på de mest väsentliga punkterna: till
exempel inverkan av krig och oroligheter, avspärrningar, strejker och andra stridsåtgärder på
arbetsmarknaden så tvingar inte lagtexten till några olikheter. Det måste istället ske en
skönsmässig bedömning. Mycket beror på hur man tolkar ordet hinder. Begreppet hinder har
tidigare ansetts ligga nära fullständig omöjlighet men dock tillåta något hänsynstagande till
omständigheterna. Motiven till den nya köplagen indicerar som helhet en sträng tolkning, men
det borde enligt Hellners mening kunna tas hänsyn till att ändamålet med förändringen är att
befria säljaren från ansvar i större utsträckning än tidigare, framför allt för sådana
omständigheter han själv inte kunnat påverka.139

Motiven till den nya köplagens 27 § nämner släktskap till 23 § den äldre köplagen men det
sägs också att ett hinder inte nödvändigtvis föreligger ens om prestationen skulle förutsätta
uppoffringar som vore orimliga med hänsyn till köparens intresse av prestationen. Uttalandet
måste ses som något annat än de specifika kraven på svårigheternas intensitet. Det är inte
uteslutet att uttalandet snarare avser det generella förhållandet att stora prestationssvårigheter
inte är en tillräcklig betingelse för att skadeståndsskyldigheten skall bortfalla. En allvarligare
invändning mot tolkningen av svårigheternas intensitet skulle komma att avgöras enligt
nationell rätt. Detta skulle äventyra en önskvärd internationell likhet vid tillämpningen av
CISG. Löftesgivaren skall inte anses skyldig att företa sådana åtgärder för att övervinna
hinder för prestationen att avtalet resulterar i en nettoförlust av värde. Denna grundtanke
kommer till uttryck i 23 § 1905 års köplag men borde också utan uttryckligt stöd kunna anses
förenlig med 79 artikeln CISG.140

Den största avvikelsen från tidigare gällande rätt återfinns i de helt förändrade reglerna om
skadestånd. Säljarens dröjsmålsansvar enligt 1905 års köplag utformades olika beroende på
om köpet avsåg bestämt gods (specieköp) eller leveransavtal (genusköp). I det förra fallet
hade säljaren ett presumtionsansvar, i det senare fallet blev han ansvarig oavsett försummelse.
Säljaren hade möjlighet att undgå ansvar i fall av inträffande av de i 24 § köplagen angivna
händelserna. 24 § byggde på de allmänna avtalsrättsliga lärorna om omöjlighet och force
majeure. I den nya köplagen gör bestämmelsen om kontrollansvar i 27 § ingen åtskillnad
mellan olika typer av köp. Rent allmänt kan sägas att kontrollansvaret är strängare än ett
presumtionsansvar men lindrigare än den tidigare ansvarsregeln i 24 § 1905 års köplag.
Svårigheterna att avgöra innebörden av den nya regeln om kontrollansvar är emellertid
betydande.141
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Distinktionen mellan genus- och specieköp vid skadeståndsskyldigheten som tidigare fanns
gjorde visserligen bedömningen mindre stereotyp genom ett lindrigt skadeståndsansvar för
specieköp och ett strängt ansvar för genusköp men varans beskaffenhet har likväl stor
betydelse. Om köpet avsåg ett enda bestämt utvalt föremål inträffade normalt inte hinder mot
avlämnande i rätt tid annat än just genom händelser utom kontroll. Säljaren kan ju inte
kontrollera situationen genom att lämna annan vara istället och okontrollerbara hinder att
avlämna avtalsenlig vara kan även uppkomma, om till exempel föremålet genom
olyckshändelse skadas under en transport innan det avlämnas till köparen. Om det däremot
rörde sig om en vara av en viss beskaffenhet, som kan anskaffas från flera olika
leveransställen, har säljaren normalt den kontroll som krävs för att i tid och avtalsenligt skick
avlämna annan vara av samma slag. Detta gäller med desto större skäl som säljaren också
svarar för sina egna underleverantörer antingen direkt på den grund att de inryms i hans egen
kontrollsfär (27 § andra stycket köplagen). Det talas i sådana sammanhang om dubbel force
majeure med hänvisning till säljarens stränga skadeståndsskyldighet på grund av dröjsmål vid
genusköp i 24 § 1905 års köplag.142

Behovet av force majeure klausuler formulerade med uppmärksamhet på både säljarens och
köparens behov, har knappast blivit mindre än tidigare genom den nya lagen. Härtill kommer
att verkan av de händelser som inte befriar från skadeståndskyldighet utan istället förskjuter
leveranstiden, inte är behandlad i lagen. Den nya bestämmelsen uppfyller dock en av
köplagens många uppgifter nämligen att fästa uppmärksamhet på vilka ämnen som behöver
regleras i allmänna avtalsvillkor och individuella avtal.143

Med kontrollansvarsregeln är det inte längre nödvändigt att säljaren kan visa att prestationen
blivit omöjlig för alla säljare på marknaden utan det räcker med att prestationshindret ligger
utanför hans kontroll. Utgångspunkten är dock fortfarande att säljaren är skyldig att
införskaffa nya varor om det är en prestation med generiska varor. Prestationshindret är alltså
i princip alltid möjligt att övervinna; genus non perit, Ibland kräver även anskaffande av
generiskt bestämda varor ansträngningar som går över offergränsen, säljaren kan då inte
skäligen övervinna hindret. När det rör sig om specieköp kan säljarens skyldighet innefatta en
skyldighet att utge en alternativ prestation.144

3.6.1 Praxis

Det torde vara svårt att ange en specifik formel för var offergränsen kan antas gå eller vilken
intensitet som uppställs för svårigheterna. Detta behov uppkommer bara när det gäller verkan
av oförutsebara prestationshinder utanför säljarens kontroll. Då det finns ett sådant behov
bidrar dock inte kontrollansvaret till låga transaktionskostnader ex post. Detta gäller i högre
grad om det är subjektiva faktorer som styr bedömningen. Ett praktiskt sett att fastställa detta
kan vara att ta standardavtal till hjälp exempelvis ECE 188. Domarna skall också vara fria i
bedömningen av detta i det enskilda fallet säger Tallon. Han menar vidare att kravet på
svårigheterna intensitet skulle bli strängare än läran om impractibility.145

I praxis hade en säljare gjort förbehåll för force majeure vid köp av spannmål, NJA 1918 s.
20. Krigsutbrottet medförde en kraftig ökning av priserna. Frågan var om den prisökning som
drabbat säljaren kan räknas som en uppoffring vilket skulle medföra att denne befrias från
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skadestånd. HD uttalade att världskriget var en händelse som enligt förbehållet kunnat
medföra rätt till hävande av köpet, dock endast under förutsättning att kriget kunde anses ha
orsakat omöjlighet att fullgöra leverans. Säljaren hade att visa att prisökningarna var så
extraordinära och denne ej behövt räkna med dem trots kriget, något som bolaget inte
lyckades med.146 Om kontrollansvarsregeln hade tillämpats i NJA 1918 s. 20 III hade det inte
krävts någon prövning av svårigheterna intensitet då säljarens lagerhållning av mjöl skulle
vara att anse ligga inom hans kontroll. HD ansåg att de prisökningar som drabbat säljaren (50-
100 %) låg inom offergränsen.147

Även om ekonomisk force majeure i och för sig föreligger blir säljaren skadeståndsskyldig
om köparen erbjuder sig att begränsa hans förlust genom att betala högre pris och säljaren
nekar detta, NJA 1923 s. 20. Säljaren blev skyldig att betala skadestånd i NJA 1925 s. 624 då
köparen erbjudit sig att göra eftergifter i form av förlängning av leveranstiden.148 I NJA 1925
s. 624 torde en bedömning enligt kontrollansvarsregeln lett till att risken legat inom säljarens
kontroll. HD har däremot funnit att kostnadsökningen som drabbade säljaren i princip
översteg offergränsen. Det framgår inte hur stor denna kostnadsökning var. I NJA 1923 s 20
borde riskallokeringen kunnat avgöras genom en tolkningsoperation. Av vad parterna
framförde i målet synes den slutsatsen kunna dras att köparen trott på en prisuppgång medan
säljaren trott på stabila priser eller kanske, på grund av att han trodde på fred, sjunkande
priser. Säljaren borde därför tolkningsvis anses ha åtagit sig risken för fortsatta prisökningar
vara sig dessa var förutsebara eller ej. Ett tolkningsfakta av stor betydelse synes numera också
vara att avtalet föreskrev leveranser till fasta priser. Även oaktat detta bör
kontrollansvarsregeln medföra att säljaren får bära risken. Säljarens råvaruförsörjning ligger i
princip innanför dennes kontroll. Någon prövning enligt aktivitetsrekvisitet torde därför inte
vara nödvändig. HD synes dock ha ansett att kostnadsökningarna (170 %) i princip låg
utanför offergränsen. Om kontrollansvarsregeln uppfattas i en mer inskränkt bemärkelse så
kan risken för prestationshinder på grund av denna utvidgning av ubåtskriget anses ligga inom
säljarens kontroll. Det blir i så fall nödvändigt att pröva oförutsebarhetsrekvisitet. HD synes
ha ansett att en utvidgning av u-båtskriget var oförutsebar. Om det utbyggda
oförutsebarhetsrekvisit som här har förordats tillämpades, skulle riskallokeringen avgöras
med hänsyn till parterna relativa förmåga att sprida risken för en kostnadsökning som
framkallats av krigshändelserna. Referatet tillåter inte några säkra slutsatser om den relativa
riskspridningsförmågan, men mycket talar för att säljaren haft den bättre förmågan. Köparen
måste ju för övrigt anses ha försökt undgå risken för kostnadsökningar genom att sluta ett
fastprisavtal. Om oförutsebarhetsrekvisitet uppfattas i inskränkt bemärkelse, snarast som
krävande av faktisk oförutsebarhet, erfordras en prövning enligt aktivitetsrekvisitet.149  CISG
synes inte alls vilja beakta ekonomisk omöjlighet och de svenska motiven intar en vacklande
hållning. Det avgörande skall vara säljarens faktiska förmåga att fullgöra köpet. Det sägs
samtidigt att kostnaderna för att övervinna hindret kan överstiga gränsen för vad som
objektivt sett kan vara en tänkbar insats vid ett visst köp. De lege lata kan konstateras att
tanken på en offergräns kvarstår i köplagen. Det tycks dock inte fastställt var denna gräns går.
Dock skulle kunna hävdas att begreppet må anses utesluten i 24 § 1905 års köplag har
uppfattats som för sträng av lagstiftaren. Detta skulle leda till att kostnadsökningar av den
omfattning som i NJA 1923 s. 20 då det rörde sig om 170 % skulle vara tillräckliga för att han
enligt kontrollansvarsregeln skulle undgå ansvar i en avtalsrelation av ifrågavarande art.150
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23 § 1905 års köplag reglerar frågan när säljaren kan slippa fullgöra men ändå vara skyldig att
utge skadestånd. 27 § nya köplagen reglerar istället fallet då säljaren kan slippa erlägga
skadestånd men ändå vara skyldig att fullgöra. 151 Detta belyses med rättsfallet NJA 1920 s
317. Frågan var om säljaren hade rätt till leveransvägran med stöd av klausul i avtalet; ”i
händelse av krig, strejk, eller annan force majeure, som kan hava inflytande på leveransens
fullgörande, frikallar jag mig allt ansvar”. Säljaren invände att bindande köpeavtal inte
kommit till stånd, när köparen underlåtit att skriftligen bekräfta vad som muntligen hade
avtalats. Köparen yrkade ersättning för den förlust säljaren orsakat genom utebliven leverans.
Säljaren hävdade hävning på grund av kriget och det exportförbud som följde, och härigenom
hade det blivit omöjligt för säljaren att leverera. När exportförbudet sedan upphävdes hade
priserna på varorna blivit enormt höga. HD fastställde att avtalet var giltigt men vidare att det
ej förelegat omständigheter av den beskaffenhet som skulle föranleda ansvarsfrihet för
säljaren som därmed blir skyldigt att utge skadestånd till köparen.

I NJA 1912 s 204 vägrade en köparen att mottaga leverans på felaktig grund. Säljaren lät då
frakta varan till Trelleborg för försäljning. Säljaren ansågs inte på grund av avtalad
leveransort, ha rätt till skadestånd för försäljningen i Trelleborg, utan medgavs rätt till
skadestånd beräknat som prisskillnaden mellan avtalat pris och motsvarande pris för varan i
Hamburg den dag då köparen vägrade motta leverans. I avtal om försäljning av varor blev
överenskommet att leveransklausulen fritt ombord skulle användas. Det ingick även en
strejkklausul vilken medgav en förlängning av leveranstiden med den tid som strejken varade.
Leveransen skulle göras till Hamburg men på grund av där uppkommen strejk blev säljaren
försenad. När denne lyckades leverera varorna hade köparen meddelat säljaren att han
vägrade mottaga leveransen och menade vidare att säljaren hade brutit mot kontraktet då
strejken redan förelåg vid avtalsslutet. Säljaren yrkade att köparen skulle utge ersättning för
den förlust som uppstått för honom. Strejkklausulen medgav förlängd leveranstid och hinder
hade förelegat vid leveransorten. Utgången blev att säljarens talan vann bifall och köparen
blev ersättningsskyldig med grunden att hinder ansågs ha förelegat samt att strejkklausulen
faktiskt hade förlängt leveranstiden till den tidpunkt då säljaren levererade efter strejkens
upphörande. Köparens enda möjlighet att undkomma ersättningsskyldighet är om orsaken till
hans vägran att mottaga varan beror på en force majeure händelse.

Utrymmet för köparen att genom 30 § undvika skadeståndsansvar är mycket litet. Att
köparens fabrik brunnit ned och han därför saknar behov av köpt gods befriar inte från
skadeståndsskyldigheten (NJA 1924 a 510). Att godset blir avsevärt dyrare genom ändrade
valutaförhållanden medför inte heller befrielse för köparen utan denne måste stå fast vid
avtalet och erlägga köpeskilling (NJA 1934 s 389).152

3.8 Jämförelse artikel 79 och 27 § Köplagen

3.8.1 Köplagen och CISG

I diskussionen om artikel 79 i CISG och 27 § köplagen finner man ofta begreppet kontrollsfär.
Riskerna för oväntade händelser fördelas så att vardera part svarar för vad som hör till hans
kontrollsfär. För det som faller utanför dessa sfärer sker fördelningen mer skönsmässigt med
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beaktande av att den enstaka part, här säljaren inte ensam bör bära förlusterna av omfattande
katastrofer153.

Det relativt stränga kontrollansvaret medför emellertid inte att den avtalsbrytande parten
måste ersätta den andra parten all förlust. I CISG 74 artikel begränsas ersättningsskyldigheten
till sådan förlust som den avtalsbrytande parten vid avtalsslutet förutsåg eller bort förutse som
en möjlig följd av avtalsbrottet (possible consequence of the breach of contract). Det anses att
denna ansvarsbegränsning går längre än den som i svensk rätt kan uppnås med tillämpande av
allmänna principer om adekvat kausalitet, vilket utesluter onormala och i hög grad
svårförutsebara följder av ett avtalsbrott. En ytterligare indelning av förlusterna i indirekta och
direkta i svensk rätt väger upp detta. För att den skadelidande parten skall kunna få ersättning
för indirekt förlust krävs att dröjsmålet eller förlusten beror på försummelse på den
avtalsbrytande partens sida. Det är den av avtalsbrott drabbade parten som har att bevisa
sådan försummelse. Försummelsen innefattar inte bara det som gjorts eller underlåtits i
samband med fullgörelsen av avtalet, culpa in contractu utan även det som sagts eller förtigits
i samband med ingåendet av avtalet, culpa in contrahendo.154

27 § andra stycket köplagen innehåller en regel om kontraktsmedhjälpare som även dom ingår
i säljarens kontrollsfär. En omdebatterad fråga är om kontrollansvaret bör tillämpas i denna
fråga vid avsaknad av en särskild regel i 27 § andra stycket. Frågan blev aktuell vid
tillkomsten av motsvarande särskilda regel i CISG artikel 79 andra stycket. Denna skiljer sig
dock från köplagens regel när CISG endast behandlar dröjsmål hos sådana som säljaren anlitat
för att fullgöra köpet men inte dröjsmål som beror på att säljarens uppköpskällor inte fungerat.
De hinder som uppstår för att köparens underleverantörer inte förmår uppfylla avtalet regleras
ofta i speciella klausuler. En avtalad leverans som uteblir på grund av en underleverantör
räcker inte för skadeståndsansvarsfrihet. 27 § andra stycket köplagen uttrycker att hindret som
orsakat den uteblivna leveransen måste ha orsakats av samma typ av omständighet som krävs
för att befria säljaren själv från ansvar. De personer som åsyftas i andra stycket är någon som
säljaren anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, motsvaras av CISG artikel 79 andra
stycket , leverantörer samt någon annan i tidigare säljled. Avsaknaden i CISG artikel 79 av
liknande bestämmelse som i 27 § andra stycket förklaras av att bestämmelser om
underleverantörer ofta återfinns i särskilda befrielseklausuler i standardavtal. En annan orsak
är att man vill lägga ansvaret på huvudpersonen och att denne inte skall kunna undgå ansvar
på grund av hinder för en underleverantör.155

Diskussion har förts kring frågan om då andra stycket blivit överflödigt när säljaren kan välja
att leverera själv eller anlita underleverantörer. Hela säljsidan skulle då behandlas som en
enhet och bedömas utifrån första stycket. En möjlighet är att andra stycket tolkas såsom
särbehandling av hinder av viss typ. Detta bör påverka tolkningen av kontrollrekvisitet, så att
även andra än de uppräknade kategorierna av medhjälpare anses ligga utom säljarens kontroll
utan att de träffas av andra styckets särregel. Synsättet skulle leda till att säljarens möjligheter
till ansvarsfrihet ökar vid hinder som inträffar hos parter som har varan i sin besittning för
säljarens räkning och risk. Något osäkert är vilka relationer som ska räknas till 27 § första
stycket och därmed tillämpas analogt med denna och vilka som skall räknas till andra stycket
samma paragraf. Av förarbetena framgår att det blir avgörande vad som skall räknas till
begreppet helt eller delvis fullgöra köpet och exempelvis vad säljaren gett någon i uppdrag att
installera eller transportera. Om det däremot förhåller sig så att uppdraget inte har direkt
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samband med fullgörelsen av köpavtalet och det uppstår ett hinder på grund av
uppdragstagarens vårdslöshet, skall då säljaren undgå skadeståndsansvar? Enligt
lagförarbetena kan första stycket tillämpas när avtalets fullgörande helt eller delvis överförts
på tredje man. I vart fall har säljaren skyldighet att vid fullgörandet av avtalet välja sina
medhjälpare på ett vederbörligt sätt.156

Köplagsutredningens förslag 1976 lämnade visst utrymme för hänsyn till rimligheten i
omständigheterna för säljaren att räkna med ett hinder och anpassa sig till detta. Detta gjordes
genom att ta med uttrycket omständigheter som säljaren bort beakta vid köpet. Den nya
köplagens text synes inte trots olikheter i ordvalen leda till annat resultat, något som bestyrks
av att motiven vid vissa omskrivningar av lagtexten använder ordet beakta. Inte heller synes
något avseende behöva fästas vid den skillnad som föreligger mellan FN-konventionen och
köplagen vilken består av att det enligt konventionen fordras att säljaren skulle ha undvikit
hindret (it) och dess följder medan den svenska köplagen endast talar om att undvika
följderna. Motiven visar att köplagens motivskrivare ansett skyldigheten att undvika följderna
även omfatta hindret som sådant, vilket otvivelaktigt är sakligt rimligt.157

Rättslitteraturen behandlar CISG med fokus på precision av kontrollansvarets betydelse.
Vidare behandlas huruvida det är möjligt att anpassa svensk rättspraxis vid tolkningen av 27 §
köplagen till den uppfattning om motsvarande bestämning i CISG artikel 79. En utgång där
tillämpning enligt svensk köplag skiljer sig från tillämpning enligt internationell köplag är
knappast önskvärd.158

3.9 Kontrollansvaret och force majeure

Synen på force majeure skiljer sig från synen på omöjlighetsläran. I enlighet med svensk och
tysk rätt har begreppet till syfte att bestämma vissa typer av händelser som bör medföra
ansvarsfrihet. Betydelsen av force majeure tyder på att säljaren bör svara för sådant som han
själv kan påverka men inte sådan som säljaren utsätts för genom högre makter. Begreppet
uppfattas olika i olika länder och det går inte enbart med hjälp av begreppet att precisera vilka
händelser det är tal om. Rodhe har tveksamt föreslagit att en force majeure händelse skulle
vara en utifrån kommande, omfattande och sällan inträffande tilldragelse som medför ett
oöverstigligt hinder för gäldenären att prestera. Sällan inträffande samt oöverstigligt hinder
skulle kunna motsvaras av oförutsebarhets- och hinderrekvisiten i 27 § köplagen och då
återstår att bedöma om händelsen är utifrån kommande och omfattande. Anses den
traditionella uppfattningen av begreppet force majeure sammanfalla med kontrollrekvisitet i
27 § köplagen? Avgörande är om orden utanför hans kontroll syftar på händelser som till sin
typ ligger utanför vad som är allmänt kontrollerbart eller om orden syftar på den kontroll som
säljaren kunnat utöva i det enskilda fallet för att undvika och övervinna hindret.
Meningsskiljaktigheter i denna fråga uppstår speciellt vid bedömning av motsvarande
bestämmelse i artikel 79 CISG när det då tillkommer uttryck med språkligt olika uttryck.159
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Med hänsyn till att kontrollansvarsregeln är avsedd att bryta med de traditionella begreppen
force majeure, impractibility och omöjlighet och bilda ”a system of its own” finns det ingen
anledning att beträffande svårigheternas intensitet anknyta till dessa begrepp och traditioner.
En lösning vore istället att låta kravet på att prestationskostnaderna skall ha ökat till en viss
nivå bero av huruvida säljaren enligt värdemaximeringsprincipen kan anses vara närmare
risken eller inte. Om han är närmare att bära risken bör skadeståndet åläggas honom oavsett
om prestationshindret kunnat övervinnas eller inte. Om å andra sida köparen står närmare
risken bör kravet sättas lågt; i princip borde säljaren inte behöva ådra sig några kostnader för
att övervinna hindret utan att bli kompenserad härför. Om båda parterna är lika nära att bära
risken bör aktivitetsrekvisitet bestämmas på ett entydigt sett. Det bästa torde vara att säljaren
då stod risken oavsett om prestationshindret är oövervinneligt eller inte. En sådan lösning
överrensstämmer dåligt med lydelsen av kontrollansvarsregelns lydelse. En alternativ och
acceptabel regel vore så att låta säljaren undgå risken om han kan visa att avtalets fullgörande
skulle medföra nettoförlust av värde. Denna tolkning kan användas med stöd av
aktivitetsrekvisitets hänvisning till skälighet.160
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4 Tillämpning av gällande rätt
Detta kapitel behandlar de regler som avhandlats i tredje kapitel skall tillämpas och tolkas.
Vi anser att det väldigt tydligt framgår av författarnas åsikter vilken rättsideologi de
tillskriver sig. Runessons argumentation kring ett kontrollansvar bygger på rättsekonomiska
resonemang. Han tror att om det klart fastställs vilka omständigheter en part ansvarar för är
denne mer benägen att bära risken för att dessa inträffar. Om varje part bär ansvaret av de
omständigheter som de är närmast att kontrollera kan de spara in transaktionskostnader på
detta och nå värdemaximering. Stoll anser att partsviljan alltid skall vara utgångspunkten vid
bedömningen och att detta styrks av 6 artikeln i konventionstexten. Kapitlet ger närmare
vägledning för vilken hänsyn som skall tas till tidsfaktorn och hindrets intensitet. Då
ansvarsbefrielse beroende på ekonomisk omöjlighet är omtvistad i gällande rätt behandlar
kapitlet också möjligheterna till åberopande av detta.

4.1 Tolkning

Ramberg anger att syftet med kontrollansvarsregeln är att åstadkomma en reduktion av
transaktionskostnaderna ex post, det vill säga per kostnadsställe. Detta rör sig då närmast om
tvistelösningskostnaderna eftersom parterna och domaren kan utesluta möjligheterna till
ansvarsbefrielse utanför vissa snävt avgränsade typfall. En eventuell tvist behöver då inte
tyngas ner av utredningskostnader och liknande. De typfall som karaktäriseras som
ansvarsbefriande är utifrån kommande och de påminner då om en regel där force majeure
befriar från ansvar. Det saknas däremot ett krav på allmänt omfattande verkan. Motiven till
den nya köplagen har inte framhållit hinder som kan ge upphov till ansvarbefrielse på samma
sätt som 1905 års lag gjorde. Detta visar på att lagstiftaren alltså är beredd att acceptera större
transaktionskostnader än vad tidigare tillåtits i det strikta ansvaret och i 24 §. Den utformning
som kontrollansvarsregeln har tycks vara föranledd av en önskan att anpassa lagen till
förekommande standardavtal. Lagstiftaren synes ha velat minska behovet av att inom
affärslivet fly från den lösning på riskallokeringsproblemet som den dispositiva rätten
tillhandahåller. Kontrollansvarsregeln skulle då ge uttryck för en typiskt sett rimlig avvägning
mellan parternas intressen som det i normalfallet inte är fördelaktigt att avvika från. Den
rimliga avvägningen ligger i att den part som typiskt sett kan vara villig att bära risken mot
det minsta vederlaget också skall göra detta. Syftet blir i och med detta att reducera
transaktionskostnaderna ex ante och åstadkomma en värdemaximerande riskallokering ex
ante, det vill säga på avtalet i sin helhet. En ledande synpunkt vid tolkningen av ansvarsregeln
är att regeln skall vara lätt att tillämpa med förutsebart resultat.161

Enligt Stoll skall alltid en tillämpning av artikel 79 föregås av en avtalstolkning som tar sikte
på syftet med avtalet. Partsviljans företräde framför kontrollansvaret anges i 6 artikeln. Även
en tolkning av köplagens regler bör föregås av en bedömning av om partsviljan har varit att
använda sig av en från lagen avvikande riskallokering.162

Tidigare har angivits Alméns restriktiva syn på parts missuppfattningar. Rodhe är inte lika
restriktiv vid villfarelser utan skiljer mellan okunnighet om rättsfakta, okunnighet om
sedvanor som normerar förpliktelser och okunnighet om de rättsregler som på grund av
föreliggande rättsfakta konstituerar en förpliktelse. Rodhe tycker vidare att den första formen
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av villfarelse kan accepteras i vissa fall medan det råder större ovisshet om okunnighet om
sedvanor. Någon befrielse på grund av okunnighet om rättsregler torde förmodligen aldrig
med befriande verkan kunna åberopas av löftesgivaren/gäldenären. Stoll räknar istället med
en uppdelning mellan missförstånd rörande faktiska förhållanden och missförstånd rörande
rättsliga förhållanden. Runesson finner inte anledning att göra annan åtskillnad mellan
missförstånd inom det här området än inom kontrakts- och avtalsrätt i allmänhet utan
principen de sententia ferenda skall gälla även i köprättsliga sammanhang. Däremot intar
rättsvillfarelser en särställning här rörande kunskaper som kan krävas om internationella
rättsförhållanden där löftesmottagarens lag skall gälla. Bortfall av skadeståndsansvar torde
ändock inte kunna uppträda men om detta råder osäkerhet.163

Enligt 24 § köplagen gällde endast ansvarsbefrielse så länge hindret kvarstod, det gäller även
köplagens regler och slås fast i CISG artikel 79 tredje stycket. Löftesgivaren/gäldenären är
alltså fortsatt bunden till avtalet trots att prestationshinder föreligger. Om hindret omedelbart
kan fastställas vara permanent så som om specifika varor förstörs kan avtalet frångås genom
att löftesmottagaren/borgenären häver avtalet. Om detta inte sker ter det sig rimligt att
löftesgivaren/gäldenären skall kunna frånsäga sig avtalet. Detta har dock inte Runesson
kunnat finna stöd för. En annan fråga som infaller är hur länge löftesmottagaren/borgenären
måste vänta innan han kan häva köpet. Denna fråga regleras varken i CISG eller i köplagen. I
24 § 1905 års köplag kunde löftesmottagares/borgenärs rätt att kräva fullgörelse bortfalla om
prestationshindret bestått så länge att prestationen, sedan hindret upphört, framstod som något
helt annat ekonomiskt sett än en fullgörelse enligt det ursprungliga avtalet Nuvarande praxis
tycks gå på att löftesgivaren/gäldenären har befriats från sin prestationsplikt med en allmän
hänvisning till väsentliga förändrade förhållanden. Kontrollansvarsregeln torde också kunna
tillämpas även vid delvisa prestationshinder. Frågan är då i vilken utsträckning säljaren skall
fullgöra de avtal han ingått vid bestående prestationshinder för honom. Den allmänna
uppfattningen torde vara att denne skall proratera samtliga avtal, det vill säga göra en rättvis
fördelning av det befintliga godset. Detta ansågs ha gällt även enligt 24 § 1905 års köplag.164 I
NJA 1938 s. 365 uppkom frågan huruvida säljare som för egen del hade behov av varan,
islandssill, även för egen del var berättigad till en kvotdel av det som fanns. HD besvarade
frågan nekande. Ramberg anser att säljaren borde ha rätt att ingå i denna proratering om han
har behov av varan i den egna tillverkningen och att den beställning han fått kan styrkas ha
varit beställd också för hans verksamhets del. Runesson är kritisk till detta då
aktivitetsrekvisitet torde innebära att säljaren måste avstå från varan även om den bevisligen
beställts till hans verksamhet.165 I NJA 1921 s 16 hade säljaren levererat viss del av sålt parti
till köparen. Säljaren vägrade leverera återstoden på grund av en i avtalet, vilket ingåtts under
världskriget, intagen klausul. HD visade på oförmåga hos säljaren att helt fullgöra sin
leveransskyldighet mot köparen. Säljaren hade till bästa förmåga levererat varor till en större
procent av köparens beställning än vad säljaren lyckats erhålla från sina underleverantörer.
Omständigheterna mynnade ut i en dom till förmån för säljaren. Leveransen från säljarens
underleverantör hade uteblivit i sådan omfattning att säljaren blev fri från
skadeståndsskyldighet gentemot köparen.

Genom en ordalydelsetolkning av kontrollansvarsregeln uppnås inget stöd för att göra en
skälighetsbedömning av kontrollrekvisitet och hindersrekvisitet. De övriga två rekvisiten
medger däremot en sådan. En skälighetsbedömning av kontroll- och hindersrekvisiten torde
ändock behöva företas och kan grundas på kontrollansvarets utgångspunkt i den gemensamma
                                               
163 Runesson 1996 s. 239 ff.
164 Runesson 1996 s. 232 ff
165 Runesson 1996 s. 234 f



49

partsviljan. Intuitativt förefaller det riktigt att löftesgivaren/gäldenären i regel bör vara mer
villig än löftesmottagaren/borgenären att bära de risker som han kan förebygga. Om däremot
förebyggandets kostnader står i orimlig proportion till riskens värde, är möjligheten att
förebygga inte ett övertygande kriterium för riskallokering. Det måste vara
löftesgivarens/gäldenärens val att förebygga eller inte förebygga och detta medför inte direkt
att det är motparten som skall stå risken. När de förebyggande kostnaderna uppgår till
storlekar då nettoförlust uppkommer skulle risken vara att anse som utanför säljarens kontroll.
Frågan blir då vidare om det är risken för prestationshindret som sådant eller om det också är
dess konsekvenser som skall förebyggas. Det synes finnas stöd för att säljaren, om han inte
vid köpet kunde ha förväntats räkna med hindret, undslipper ansvar också för konsekvenserna
istället för att säljaren bort i sitt beaktande ta hänsyn både till hindret och till konsekvenserna.
Det har här betydelse om hindret är utifrån kommande vid prövningen av om hindret gått att
kontrollera. Att det är hindret som bort kontrolleras understyrks i motiven där det sägs att
allmänna importförbud som inte gått att kontrollera utgör befrielsegrund medan säljaren bort
lagerhålla för att kunna prestera vid tillfälliga leveransproblem. Det synes också vara mer
överrensstämmande med lagtexten att se till konsekvenserna av hindret.
Transaktionskostnaderna hålls lägre då inte orsaken bakom inträffade prestationshinder
behöver utredas.166

Runesson kritiserar Alméns i avtalet inneboende garantiförpliktelse. Han tycker istället att
säljaren borde ansvara för risker som typiskt sett ofta realiseras i hans verksamhet.
Godenhielm har också funderat över verksamhetstypiska händelser och anser att
oförutsebarhetsrekvisitets rätta innebörd borde vara att säljaren åläggs bördor som går utöver
objektiva förutsättningar då han skall anses räkna med dessa. Detta innebär att händelser som
allmänt befriar säljare från skadeståndsskyldighet ej medför ansvarsbefrielse för den för
säljaren förutsebara händelsen. En rättssociologisk undersökning av vad som är
verksamhetstypiskt skulle dessvärre inte vara möjlig. Däremot skulle det, med beaktande av
förekommande force majeure klausuler och karaktären av säljarens verksamhet, kunna ges
vägledning för vilka principer för riskallokering som borde tillämpas. Runesson är kritisk till
en kasuistisk rättssociologisk undersökning då det inte alls är säkert att gällande avtal
allokerar risken på ett samhällsekonomiskt önskvärt sett, det vill säga enligt
nyttomaximeringsprincipen. Dessa avtal kan bygga på att en part ensidigt tillgodosett sina
intressen i distributivt avseende.167 Om bägge parter haft lika goda möjligheter att förutse en
risk så torde säljaren bära ansvaret för skadan om han bättre eller lika bra som köparen kunnat
diversifiera risken för typiska händelser.168

Trots att kontrollansvarsregeln har likheter med de vanliga culpabedömningarna saknar den
inslag av ansvarslindrande subjektiva bedömningar i rekvisiten. Trots detta synes somliga
vara villiga att falla tillbaka på ett culparesonemang vid oförutsebarhetsrekvisitet. Låt vara att
detta skall ske på objektiva grunder. Tallon hävdar att bedömningen skall bygga på den
välkända standarden för culpabedömning, bonus pater familias, och att denna bedömning
skall ske med ledning av omständigheterna i det enskilda fallet. Denna bedömning skall
vidare enligt Tallon inte omfatta hindret som sådant utan förutsebarheten av att hindret kan
inträffa under fullgörandet av avtalet.169
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4.2 Ekonomisk force majeure

Med ekonomisk force majeure anses mycket starka prisstegringar på speciella nyttigheter
vilka inte direkt kan föras till någon av de omständigheter som vanligen räknas upp till force
majeure, exempelvis krig, exportförbud med mera. Äldre exempel på detta rörde prisstegring
av spannmål under första världskriget. De senare exemplen har rört olja och uran. Effekten av
den speciella prisstegringen förstärks ofta av den allmänna inflationen samt av bortfall av
naturresurser. Bedömningen av force majeure påverkas också av vad som yrkas som följd av
befrielsen. De huvudsakliga möjligheterna är att avtalet kan sägas upp i förtid, att priset höjs
samt att avtalsvillkoren på något sätt ändras. Önskvärdheten av begreppet har varit mycket
delade. I många fall uppstår en naturlig justering genom att den som har ett förmånligt
kontrakt med en leverantör ruinerar inte denne genom att till det yttersta hävda sina juridiska
rättigheter. Resultatet skulle nämligen kunna bli att han måste träffa nytt avtal med annan part
vilket då blir mindre fördelaktigt för honom än att träffa ett nytt avtal med den som inte vill
leverera till det gamla priset.170

Frågan är huruvida en omfattande ökad ekonomisk börda för säljarens del kan räknas som
hinder vilket regleras i CISG artikel 79. Här bör hänsyn tas till en avvägning mellan parternas
ekonomiska ställning i förhållande till varandra, det vill säga om kontraktet skulle anses vara
ekonomiskt fördelaktigt för den ena parten. Tendenser i litteraturen visar att det föreligger en
blandning av å ena sidan fall som belyser en sned avvägning med ekonomiska fördelar för ena
parten, å andra sidan fall som visar att oväntade marknadsfluktuationer inte ska sätta köparen i
en alltför fördelaktig position. Marknadsfluktuationer kan inte åberopas som stöd för en
revidering av avtalet om inte denna utväg öppnats genom en indexklausul med reservation för
exempelvis valutaförändringar och allmän kostnadsökning. Förändringar på marknaden av
slag som variation i valuta måste finnas med i säljarens riskkalkyl vid upprättande av avtal.
Den kalkylerade risken kan variera avsevärt beroende på vilken bransch det är fråga om. En
bransch med konstanta priser ger litet utrymme för spekulation. Principen om riskallokering
vid val av en av flera möjliga vägar att prestera enligt avtal ställs på sin spets i det så kallade
sydfruktsfallet. Om frågan om ökade förberedande kostnader för säljaren ställs i förhållande
till omöjlighetsscenariot så kan svaret ses som att säljarens förpliktelse blir sträng. Krüger
anser att starka ekonomiska förändringar bör inrymmas i begreppet förändrade
omständigheter. Detta skulle kunna leda till att säljaren blir fri från skadeståndsskyldighet
trots att denne inte tagit tillräcklig hänsyn till risker såsom valutaförändringar.171

Marknadsfluktuationer har i NJA 1967 s 195 ansetts innebära en ersättningsskyldighet för
säljare gentemot köpare vilken orsakats av en valutaförändring som inträffade redan då denne
var i dröjsmål. HD fastställde att betalningsdröjsmål i viss utsträckning kan medföra
skadeståndsskyldighet. 7 § andra stycket skuldebrevslagen anger att betalning skall ske i
myntslag som är gångbart på den ort som betalningen skulle ske. Ersättning skall alltså utgå
för den kursförlust som orsakats av betalningsdröjsmål. Dessa regler används analogt i
förevarande fall. HD utdömer att utbetalning skulle ske motsvarande den mellanskillnad som
utgjordes av valutakursförändringen.172

Domstolsbedömningen av en tvist kan inverka på den privata uppgörelsen. Detta skedde i det
så kallade Westinghouse-fallet. Westinghouse åberopade i ett antal processer i olika länder,
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ekonomisk force majeure i kontrakt om leverans av atombränsle. Summorna som det var
frågan om var så stora att Westinghouse överlevnadsmöjligheter riskerades om jämkning inte
skedde. Processerna förliktes efter att en amerikansk domstol i första instans ogillat yrkandet
om prishöjningen.173 Detta visar på att parter kan vara mer villiga att kvarstå
avtalsförhållandet än att få bifall för sina juridiska rättigheter.

Trots att bedömningen av ekonomisk force majeure kan tyckas tillhöra de viktigaste frågorna i
kontraktsrätten är det inte möjligt att bestämt uttala någon mening härom. De
avtalsförhållanden där frågan kan bli aktuell och de lösningarna som kan komma ifråga är
alltför skiftande. Vissa jämförelser kan trots allt göras. När pris och prisklausuler kan jämkas
uppåt bör även avtalen i övrigt kunna ändras, exempelvis genom att ge möjlighet till förtida
uppsägning. Det slutliga avgörandet kommer då att avse huruvida det slag av ändrade
förhållanden som betecknas som ekonomisk force majeure bör sättas i särställning. Den frihet
som domstolarna anser sig besitta torde växla mellan olika rättssystem och det saknas grund
att uttala någon bestämd mening om den svenska rättens ståndpunkt.174

Exempel på tydliga ekonomiska förändringar för säljaren är prisstegringar. Det skulle vara
mycket betungande för säljaren att under dessa förhållanden fullgöra avtalet eller betala
köparen skadestånd för underlåtenhet att leverera. Å andra sidan innehåller kontraktsrätten
principer att den som ingått ett avtal skall få åtnjuta fördelarna av detta, särskilt i
affärsmässiga förhållanden. Var och en bör även svara för sin egen ekonomi och därför kan
säljaren ej göra gällande de omständigheter som skulle medföra ekonomiska svårigheter för
honom specifikt. 1905 års köplag antas inte ha tagit prisstegringar med i beräkningen eller att
dessa skulle innebära ansvarsfrihet för säljaren. Under första världskriget blev prisstegringar
vanligt som följd av kriget i Europa och exportförbud med mera. HD gjorde bedömningen att
kriget utgjorde ett hinder där åtgärder i förebyggande syfte ansågs ligga utanför
förutsättningarna för avtalsparterna. Härmed fick ekonomisk force majeure inträde i svensk
rätt. Kriget ansågs vara den ansvarsbefriande händelsen och därmed betraktades situationen
som ett uttryck för att en mindre grad av svårighet att leverera än som i den rena omöjligheten
kan medföra ansvarsfrihet. Genom en inverkan av prisstegringar kan en utlovad prestation
komma att ligga bortom offergränsen. Det finns dock inget fall där HD accepterat prisstegring
ensamt som force majeure. Samtidigt kan ställas frågan att om erkänd prisstegring utgör
grund för ansvarsfrihet, finns det då nåt skäl för att skilja mellan prisstegring som följd av
krig och prisstegring av annan extraordinär karaktär. För att prisstegringen skall gälla som
ekonomisk force majeure måste den vara så pass stark att avtalets fullgörande ligger helt och
hållet utanför förutsättningarna för avtalet eller att det skulle medföra en ekonomisk
uppoffring av den storlek att densamma icke kunnat med stöd av avtalet rimligen påfordras.
Det har visat sig att domstolarna är stränga mot säljarna när det gäller prisstegring. Finns det
ett lager skall säljaren använda det för att tillgodose köparen. Olika situationer, exempelvis då
köparen medger längre leveranstid, underlättar visserligen för säljaren men säljarens
möjligheter att undgå skadeståndsansvar grundas ändå på omständigheter i det enskilda fallet.
Prisstegringar av det slag som avses enligt HD har visat sig uppstå sällan och befintlig praxis
härrörs uteslutande från de två världskrigen. Idag har frågor runt prisstegringar på bland annat
olja och atomreaktorbränsle blivit aktuellt men inga nya fall av prejudikatvärde har
uppkommit.175
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4.3 Tidsfaktorn

Vid bedömning av hindrets styrka tas stor hänsyn till tidsfaktorn. Ju tidigare hindret inträffar
desto större möjligheter har normalt säljaren att välja andra alternativ för att fullgöra sin
förpliktelse att avlämna varan i tid. Typen av vara är också av vikt. Skulle det vara en
specievara som förstörs genom olyckshändelse föreligger ett absolut hinder för att fullgöra
köpet oavsett när olyckshändelsen inträffar. Skulle fallet däremot vara så att säljaren inte
skulle leverera viss angiven vara kan han antas kunna erhålla avtalsenlig vara från annat håll
och därmed fullgöra i rätt tid. 1905 års köplag skiljde mellan specie- och leveransköp och
fastställde att ju mer varan efterliknar en specievara desto lättare uppstår ett hinder som
säljaren inte kan övervinna. Slutsatsen av detta blir att vid beaktande av hinderrekvisitet tas
hänsyn till varans beskaffenhet och den större handlingsfrihet säljaren uppnår. Den tidigare
skarpa uppdelningen mellan specie- och genusköp gav upphov till en frågeställning om
säljaren vid genusköp kunde befrias lättare när han koncentrerat sin förpliktelse på leverans av
viss bestämd vara. Om det för säljaren samt för varje säljare i dennes situation skulle vara
absolut omöjligt att leverera viss vara i tid, skulle han då ha blivit fri från skadeståndsansvar
enligt 24 § köplagen? Almén svarade nekande på denna fråga men fick motangrepp av
Vilhelm Lundstedt genom SvJT 1921 s 325 ff. Den senare menade att det begärdes för
mycket av säljaren med argumentet att säljaren stod risken då de åtgärder som denne vidtagit
för att avlämna varan visade sig otillräckliga. Med det menades att säljaren stod risken för att
hans uppfyllelseföranstaltningar slog fel. Idag framgår det av den nya köplagens motiv att
hänsyn skall tas inte bara till säljarens situation vid den tidpunkt han påbörjat åtgärder för att
fullgöra leveransen, utan även till säljarens situation vid den tidpunkt då hindret inträffar. Ju
närmare tidpunkten för leveransen hindret inträffar, desto större möjligheter finns att anse
hinderrekvisitet uppfyllt. Detta betyder att säljaren befrias från skadeståndsansvar för den tid
som måste tas i anspråk för att kunna avlämna en ny vara. Då övergår frågan till
aktivitetsrekvisitets uppfyllande, det vill säga vad som kan krävas av säljaren sedan hindret
väl har inträffat. Även om säljaren inte kan undvika hindret betyder det inte att han kan förbli
passiv, han måste försöka motverka konsekvenser av hindret. Nästa skälighetsbedömning blir
förutsebarhetsrekvisitet som tar hänsyn till om säljaren skäligen förväntats kunnat räkna med
hindret vid köpet. En omsorgsfull säljare borde ha tagit med sådana omständigheter som är
mer eller mindre vanliga i sin beräkning samt en viss marginal för oväntade händelser. Även
om hindret inte i vanliga fall tas med i beräkningen vid avtalets ingående kan även ett sådant
hinder anses kunna förutses av säljaren som bör sätta en längre leveranstid för att undvika
dröjsmål, NJA1918 s 20 II. Den energikris som inträffade i Sverige är exempel på där en
typisk force majeure händelse inte befriar säljaren från skadeståndsansvar. Säljaren antas
behöva vidta vissa åtgärder för de förhållanden som föreligger. Under energikrisen blev det
vanligt att en särskild klausul infördes med förbehåll för försvårande händelse som direkt
följd av energikrisen.176

4.4 Svårigheternas intensitet

Doktrin och förarbeten lämnar få hållpunkter för vilka krav som skall uppställas på
svårigheternas intensitet. Den enskilde domaren kommer att ha stor frihet att avgöra vilka
kostnadsökningar som säljaren måste vidkännas innan ett befriande kan anses föreligga. Detta
gäller åtminstone till dess praxis utvecklats. Frågan är vilka ekonomiska resonemang som
skall tas fasta på vid en bedömning av detta. Klart är att säljaren får bära risken av ökade
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prestationskostnader till en viss nivå. Om prestationskostnaderna överstiger denna nivå
slipper säljaren leverera inom den tid hindret kvarstår eller då köparen häver köpet. Frågan är
om nivån som säljaren måste prestera upp till kan bestämmas så att värdemaximering inte
motverkas. Säljaren kommer att vilja prestera så länge han tjänar på det och köparen kommer
att kunna acceptera viss fördyring och fördröjning så länge denne i sin tur tjänar på det.
Parternas närmare inställning till en risk lär inte kunna bedömas av en domstol och det är
förmodligen inte ens intressant att ha deras inställning som rättsfaktum då detta inte skulle
gagna förutsebarheten i rättstillämpningen. Det skulle dessutom ske en ökning av
transaktionskostnader då undersökningar krävs. En rimlig bedömning torde vara att parternas
förmåga att diversifiera risker kan antas leda till en ökad grad av riskaversion, det vill säga
benägenhet att bära risken. Såsom oförutsebarhetsrekvisitet är uppbyggt är det endast
intressant att pröva prestationssvårigheternas intensitet då säljaren är riskaversiv och köparen
är riskneutral eller riskbenägen för att befria säljaren på grund av ökade
prestationskostnader.177
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5 Standardavtal och avtalsklausuler
I detta kapitel följer en redogörelse för ansvarsbefrielse klausuler i standardavtal.
Anledningen till att vi tagit med detta är att den nya köplagen skulle anpassas till den praxis
som utvecklats inom standardavtalsområdet. Detta för att behovet av standardavtal skulle bli
mindre. Resultatet blev det motsatta och har i praktiken gett standardavtalen en ökad
betydelse. En jämförelse har därför varit intressant och den har visat att standardavtalen
blivit strängare mot säljaren medan köplagens intention var att mildra dennes ansvar. Vi
anser att på grund av den frekventa användningen av force majeure klasuler inom
standardavtalsrätten vore det motiverat att i lag fastställa vilka händelser som kan tillskrivas
begreppet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de tolkningsmetoder som tillämpas för att
få vetskap om parternas relation.

5.1 Standardavtal

Huvudregeln inom avtalsrätten är att vardera part själv står risken för ändrade förhållanden.
Parter kan skydda sig mot ändrade förhållanden genom att i avtalet bestämma avtalstidens
längd, inta force majeure klausuler eller omförhandlingsklausuler samt regler om
avbeställning och avbeställningsersättning.178

Standardavtalspraxis avviker i många betydelsefulla hänseenden från köplagens reglering. Det
utdöms exempelvis vite istället för skadestånd till köparen vid leveransförsening. Detta vite
anges av en viss procent av priset för den del av varan som på grund av förseningen inte kan
tas i avsett bruk. Detta vitesbelopp begränsas av en vitesmaximering. Då denna uppnåtts kan
köparen häva köpet med avseende på den fördröjda delen av varan.179

En del befrielseklausuler hänvisar liksom köplagen till händelser utom kontroll. Det
förekommer hänvisning till omständigheter som inträffat före tidpunkten för avtalets ingående
och de betraktas som händelse utom kontroll om de inte kunde förutses vid denna tidpunkt.
Uttryckssätten är i regel oförmånligare för säljaren än vad som gäller enligt köplagen. Den
mest framträdande skillnaden mellan standardavtalsbestämmelser, som innehåller en
hänvisning till händelser utom kontroll, och regleringen i köplagen är att
standardavtalsklausulen regelmässigt innehåller tämligen utförliga exemplifieringar. Om
exemplen stämmer överens med vad som konstituerar ett hinder utom kontroll enligt köplagen
fullgör exemplifieringen endast en upplysningsfunktion. Om däremot exemplen innehåller
även andra händelser, exempelvis omfattande driftsstörningar inverkar detta på tolkningen av
vad som i klausulen kan ha menats med omständigheter utom kontroll. Driftsstörningar är
sådant som en part normalt kan kontrollera. Förekommer en eller flera omständigheter av
sådan typ i exemplifieringen ligger det nära till hands att tolka utomkontrollrekvisitet så att
därmed avses vad parten i samband med fullgörelsen av själva köpavtalet kunnat kontrollera
och inte vad som typiskt sett ligger utom kontroll. Fasta skall tas på vad parten i det enskilda
fallet kunnat kontrollera. Vad som avses med själva utomkontrollbegreppet i standardavtalen
överrensstämmer med köplagens reglering.180

Ordvalet skiljer mellan olika standardavtal. En konstruktion har valt att använda ordet
omständighet och pratar inte alls om händelser utom kontroll. Exemplifieringen av
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omständigheterna kan knappast kvalificeras som utomkontrollhändelser i köplagens mening.
Det avgörande i denna sortens klausul är om händelsen hindrar eller försvårar fullgörelsen och
om den fullgörelseskyldige parten inte skäligen kunnat förutse händelsen vid tiden för avtalets
slutande och inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna följderna. Här rör det sig inte
längre om en riskfördelningsmetod utan utgångspunkten är att parterna ingår avtalet på
grundval av förhållanden som de kunnat ta i beräkning vid tidpunkten för avtalets ingående.
Om de därefter gör så gott de kan för att åstadkomma fullgörelsen, men misslyckas med detta,
justeras fullgörelseplikten i motsvarande grad. Även hinderrekvisitet uttrycks på olika sätt i
olika standardavtal.181

Det kan även skiljas mellan standardavtal då vissa inte kvalificerar hur hindret skall påverka
fullgörelsen utan nöjer sig med att ange orsakssambandet mellan hindret och icke-fullgörelsen
om den icke-fullgörande parten kan bevisa att han inte skäligen kunnat undvika eller
överkomma hindret eller dess följder. Aktivitetsrekvisitet får vara det avgörande.182

En jämförelse mellan befrielseklausuler i standardavtal och bestämmelserna i köplagen är
vansklig, eftersom det vid tillämpningen måste beaktas rekvisit som överlappar varandra.
Hindrets styrka återkommer i aktivitetsrekvisitet eftersom det knappast kan sägas föreligga ett
relevant hinder, om det efter en skälighetsprövning visar sig att hindret kunde ha undvikits
eller övervunnits. Även om det skulle föreligga en sådan typhändelse som godtas som ett
relevant hinder i och för sig enligt köplagen eller befrielseklausulerna, är det inget som
utesluter att den fullgörelseskyldige parten skäligen kunnat undvika eller övervinna hindret.
Vad som gäller för samtliga befrielseklausuler i standardavtal är att förutsebara hinder inte får
åberopas. Angående förutsebarhetsrekvisitet föreligger i stort skett överensstämmande med
köplagen, även om en del klausuler inte uttrycker att det är fråga om en
skälighetsbedömning.183

Köplagen anger att säljaren, då hans avtalsbrott föranletts av någon som han anlitat för att helt
eller delvis fullgöra köpet, inte får åberopa detta som befrielsegrund om inte
kontraktsmedhjälparen skulle ha kunnat åberopa befrielse från ansvar enligt huvudregeln om
kontrollansvaret. Denna princip återges vanligen också i standardavtalens befrielseklausuler.
Det är troligt att marknadspraxis i detta avseende har påverkat utformningen av köplagen.184

Sammanfattningsvis kan sägas att vid jämförelse mellan köplagens bestämmelser om
kontrollansvar och de befrielseklausuler som förekommer i standardavtal är skillnaderna i en
del fall obetydliga, men i andra fall betydande. Ett studium av befrielseklausulen kan sålunda
utvisa att utvecklingen gått från ett strikt ansvar med undantag för händelser utom kontroll till
något som närmast motsvarar ett presumtionsansvar, så att den fullgörelseskyldige undgår
ansvar om han kan visa att han varken skäligen kunnat förutse, undvika eller övervinna
hindret och dess följder. En utveckling som är den motsatta mot den i köplagen som övergett
presumtionen för säljarens ansvar.185

5.2 Force majeure klausuler
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I en trängre betydelse är force majeure ett särskilt slag av händelse, som av Rodhe
karaktäriserats som ”en utifrån kommande, omfattande och sällan inträffande tilldragelse, som
medför ett oöverstigligt hinder för gäldenären att prestera”186. Ändrade förhållanden i kontrakt
vilka beror på oväntade eller extraordinära händelser, såsom naturkatastrofer, eldsvådor, ny
lagstiftning, statliga ingripanden, krig, arbetskonflikt, stark inflation och liknande benämns
ofta force majeure. Force majeure i dess vidare betydelse kan innefatta alla händelser, oavsett
deras karaktär som utgör befrielsegrund, utan att för den delen vara motpartens kontraktsbrott.
Denna betydelse återfinns i force majeure klausulerna.187 I avtalsbestämmelser om force
majeure finns ofta uppräkningar av vad som räknas till begreppet. Uppräkningen kan även
innehålla händelser av mindre ingripande karaktär än sådana som egentligen enligt begreppet
befriat från ansvar. Det vill säga att begreppet har blivit mindre strängt i sin betydelse och att
det minskar det strikta ansvaret.188

Force majeure klausuler används för att befria part från skyldigheten att prestera på avtalad tid
eller från skadeståndsskyldigheten på grund av dröjsmål. Klausulerna måste specificeras och
generella friskrivningar är inte giltiga. Vid force majeure klausuler och andra
befrielseklausuler måste preciseras följande fyra saker:

- vilka händelser skall ha inträffats,
- vilka krav ställs när det gäller att förutse klausulhändelserna,
- hur skall klausulhändelsen påverka avtalsparterna för att bli relevant samt
- effekten av en relevant klausulhändelse. Medför den att avtalsförpliktelsen faller bort

eller justeras bara omfattningen eller tiden för presterandet.189

Klassisk rättspraxis från 24 § 1905 års köplag samt till de force majeure klausuler som
ansluter sig till detta lagstadgande rör i huvudsak köp av spannmål och liknande. Vid dessa
situationer har force majeure i allmänhet snabb och bestående verkan, vilket bland annat visar
sig i stark prisstegring. När force majeure upphör är det vanligen inte längre aktuellt att
fullgöra avtalet. Vid exempelvis tillverkning av maskiner har force majeure ofta en annan
verkan. Om tillverkaren drabbas av strejk blir hans tillverkning försenad, men vid strejkens
slut kan han återuppta tillverkningen, och strejken behöver inte medföra någon bestående
prishöjning. Förhållandet liknar det vid andra avtal, vid vilka fullgörandet eller
förberedelserna till fullgörandet tar en avsevärd tid, exempelvis avtal mellan två företag om
långvarigt samarbete vid framställning och försäljning av en produkt. Det finns därför
anledning att acceptera vissa fördröjningar av detta slag som naturlig följd av ett ingånget
avtal.190

I force majeure klausuler vilka går långt till säljarens förmån, anges ibland varuknapphet som
befrielsegrund. Detta kan knappast komma på fråga i kontrollansvaret. Om säljaren för att
fullgöra ett avtal måste köpa in sig på en marknad, ansvarar han för detta och kan inte som
befrielsegrund åberopa att detta visat sig omöjligt.191

En viktig fråga är själva formuleringen av klausulhändelsen. Den vanligaste metoden är att
räkna upp ett stort antal händelser för att sedan avsluta med en generell formulering av typen
samt alla händelser utom kontroll. Om den aktuella händelsen inte passar under någon av de
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uppräknade händelserna blir den generella formuleringen helt avgörande. Det är då möjligt att
det blir svårare att åberopa händelsen än om en uppräkning inte skulle ha förekommit
tillsammans med det generella uttrycket. Detta är en fråga som härrörs till tolkningsprinciper
såsom eiusdem generis principen. Begreppet omständigheter utom kontroll i 27 § köplagen
tolkas troligen snävt och då kan uppräkningen av ansvarsbefriande händelser fylla en viktig
funktion om den gäller självständigt och utan koppling  till den generella formuleringen, till
exempel att man undviker formuleringar av typen samt alla andra händelser utom kontroll.
Då måste markeras att de uppräknade händelserna skall vara ansvarsbefriande oavsett om de
kan anses vara utom eller inom kontroll.192

I force majeure klausulerna görs åtskillnad mellan ensidiga och dubbelsidiga klausuler. Denna
indelning härrör från att det görs skillnad beroende på parternas inbördes förhållanden till
varandra. De omständigheter vilka kan uppkomma är i praktiken olika för naturagäldenären
och penninggäldenären. Strejk och eldsvåda drabbar naturagäldenären medan
valutarestriktioner drabbar penninggäldenären. Trots detta uppkommer ofta dubbelklausuler.
Dubbelsidigheten ger intryck av en formell rättvisa mellan parterna, trots att detta mest är en
illusion. Den kan medföra en redaktionell förenkling samt en praktisk lösning för de fall där
ett hinder som normalt drabbar säljaren undantagsvis drabbar köparen, eller vice versa. Vid
samarbetsavtal eller liknande avtal mellan helt jämställda parter är ömsesidigheten berättigad
genom att prestationerna vanligen är tämligen likvärdiga. 193

Vid verkstadsindustriens kontrakt uppkommer en praktisk fråga om hur utebliven eller
felaktig leverans från undertillverkare och leverantörer skall behandlas. Klausulerna skiljer sig
här betydande åt. Utebliven leverans räcker ibland som befrielsegrund , ibland krävs att den
anlitande parten själv var drabbad av sådan händelse som befriar säljaren. Ibland är
förutsättningen att hindret i sig utgjorde befrielsegrund också för kontraktsmedhjälparen och
säljaren inte kunde anlita någon annan eller själv framställa det som fattas. Det senare
sammanfaller med 27 § andra stycket köplagen. Ibland kan det saknas särskilda bestämmelser
om anlitande av annan. Beroende på det stora antalet möjligheter för parter att utforma
ansvarsklausuler kan det inte vara rimligt att 27 § andra stycket köplagen skall vara
utslagsgivande där klara hållpunkter för den ena eller den andra tolkningen saknas. Det torde
finnas större skäl att ta hänsyn till avtalets karaktär, branschpraxis och dylikt.194

De rättsföljder som inträder enligt force majeure klausulerna skiljer sig oftast starkt från vad
som följer av 27 § köplagen och enbart reglerar skadeståndsskyldigheten. Det är vanligt att
force majeure medför att tiden för fullgörandet av prestationen förskjuts. Denna förskjutning
är ofta längre än fram till dess att force majeure upphört. Detta kan anges i villkoren med
bestämda tidsfrister med mer eller mindre allmänna uttryck. Leveranstiden kan förlängas med
den tid som under omständigheterna är skälig. En förlängning av leveranstiden tar bort
dröjsmålspåföljderna, det vill säja köparen kan varken häva köpet eller kräva skadestånd. Det
utgår heller inget dröjsmålsvite. Förlängningen av leveranstiden kan inte vara obegränsad. Om
det skulle vara så riskerar köparen att bli bunden till ett köp under lång tid utan att ens veta att
han får varan. Force majeure klausulerna som medger leveranstidsförlängning innehåller
också bestämmelser om uppsägning. Denna kan antingen knytas till när hindret varat viss tid
eller till vad som kan anses skäligt i det enskilda fallet. Rätten till uppsägning är i regel
ömsesidig. Även den part som drabbats av force majeure kan då säga upp ett avtal efter
utgången av tiden. Detta kan medföra att en köpare som gjort ett fördelaktigt avtal kan gå
                                               
192 Ramberg 1991 s 223 f
193 Hellner 1996 s. 70
194 Hellner 1996 s. 70



58

miste om vinsten av detta om fullgörandet av avtalet fördröjs av force majeure. Detta trots att
han är villig att stå fast vid avtalet även efter utgången av den angivna fristen. Jämkning enligt
36 § avtalslagen torde kunna ske i extrema fall.195

5.3 Tolkning av klausuler i svensk rätt

En principiell och praktiskt viktig fråga är vilken hänsyn som skall tas till dispositiva
rättsregler och branschpraxis vid tolkning av klausuler. Detta kan inte enkelt besvaras. Det
finns i äldre rätt en tendens att ta hänsyn till de dispositiva reglerna medan rättstillämparna i
modern tid verkar vara mindre benägna till detta. Det kan ligga nära till hands att vid
klausulerna som använder uttrycket utom parts kontroll och dylikt ta hänsyn till reglerna om
kontrollansvar i 27 § köplagen. Mot detta kan anföras att formulering av nya lagregler inte bör
inverka på tolkningen av klausuler som införts långt innan denna lagstiftning. Om klausulerna
å andra sidan tillkommit efter lagstiftning finns större skäl att at hänsyn till dem.
Standardavtalens direkta syfte är vanligen att direkt ta avstånd från lagstiftningens regler. Den
allmänna tendensen att tolka ansvarsbefriande klausuler restriktivt samt tolkningsprincipen
contra stipulatorem vid standardavtal kan givetvis innebära konsekvenser för tolkningen av
force majeure klausuler. Det finns skäl att varna för ett onyanserat bruk av sådana
principer.196

5.3.1 Tolkningsmetod 1- jämförelse med CISG

Då 27 § köplagen saknar en uppräkning av situationer vilka kan räknas som force majeure
måste avtalstolkaren utgå från en abstrakt lagtext som saknar förebilder i tidigare nordisk lag.
Detta gör tolkningsproblemen specifika, om inte för den nya köplagen så för lagtolkning i
allmänhet. Det finns olika sätt att gå till väga med detta problem. Antingen tas
utgångspunkten att regeln har sin förebild i FN-konventionen och undersöker då hur den där
tolkas. Denna metod är generellt sett vansklig. Konventionen är avsedd för internationella,
kommersiella köp medan köplagen har sitt tillämpningsområde nationellt och där även
innefattar köp mellan privatpersoner. Det finns inte heller några auktoritativa källor för
tolkningen av 79 artikeln i FN-konventioner. Den är avsedd för både säljarens och köparens
förpliktelser, låt vara att regeln i första hand blir aktuell i samma situationer som 27 § avser.
Köplagen har däremot en särskild bestämmelse för skadestånd vid köparens dröjsmål, 57 §.
Artikel 79 avser skadeståndet i dess helhet, medan 27 § första stycket bara avser säljarens
ansvar för direkta förluster. Förutsättningarna för denne att ersätta även indirekta förluster
förutsätter vållande och finns i 27 § stycke tre och fyra. Stadgarna har därför inte samma
räckvidd och detta gör det tvivelaktigt om man kan fästa någon vikt vid tolkningen av 79
artikeln.197

5.3.2 Tolkningsmetod 2- jämförelse med tidigare nordisk rätt

För att behålla kontinuitet kan tolkningen göras utifrån tidigare nordisk rätt. Mot detta talar
emellertid att en formel valts som bestämt avviker från den hittills gällande och att avsikten
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har varit att genomföra en förändring. Nyare ekonomiska förhållanden har gjort att åtskillig
äldre praxis har förlorat sin aktualitet för de frågor som kan bli aktuella nu. Inte heller 1976
års förslag som bygger på en force majeure princip kan tillmätas någon större betydelse vid
tolkningen.198

5.3.3 Tolkningsmetod 3 - jämförelse med förarbeten

I Norden är en vanlig tillämpad metod att söka ledning i förarbeten, detta gäller särskilt nyare
lagstiftning. Det finns utrymme för denna metod här då förarbetena ofta ger vägledning i
tolkningsproblem. Förarbetena tar däremot sällan upp anledningarna till att införa regler. När
inte olika regler och tolkningsalternativ ställs mot varandra och inga skäl ges för valet saknas
möjligheterna att göra en ändamålstolkning. Det går ofta inte att få reda på skälen bakom en
formulering och det är då svårt att avgöra vad som är avsikten med denna. Motivförfattarna
har inte på något håll anfört belägg för var de hämtat sina uppfattningar. Motiven tycks inte
heller ha genomarbetats så grundligt under passagen från utredningsförslag till
departementschefsförslag som numera är vanlig i Sverige.

5.3.4 Tolkningsmetod 4 - ändamålstolkning

Det är att föredra att göra en friare, mer ändamålsbestämd tolkning än som oftast är brukligt
vid en omsorgsfullt utarbetad lag. Rabels Sphärentheorie skulle kunna ge viss ledning  på
grund av sitt allmänna stöd i lagens lydelse. Trots att inte motiven ger stöd för att direkt
anlägga force majeure synpunkter, bör lagen enligt Hellners mening tolkas så, att köparen får
bära förlusterna av de helt oförutsebara händelserna medan säljaren får bära förlusterna av att
liten tuva stjälper stort lass. Det får nämligen anses ligga i kontrollkravet att säljaren
organiserar sin verksamhet så att inte tuvan kan stjälpa lasset. Detta krav får emellertid
anpassas till säljarens verksamhet. Lika höga krav kan inte ställas på en privatperson som på
ett företag.199

I sak förefaller kontrollansvaret ligga närmare omöjlighetsläran än force majeure principen.
Lagtexten tvingar inte till olikheter, utan det måste göras en skönsmässig bedömning av vad
som skall räknas som hinder. Motiven indicerar som helhet en sträng tolkning. Hellner anser
att hänsyn bör kunna tas till att ändamålet med förändringen, i förhållande till tidigare rätt, var
att befria säljaren från ansvar i större utsträckning än tidigare, framför allt från omständigheter
som han rimligen inte kunnat påverka.200

Trots att vissa skillnader föreligger mellan CISG artikel 79 och köplagens regler skall vid
tolkning av kontrollansvaret hänsyn tas till artikeln.201

5.4 Revision av avtalen

Vid långvariga avtal måste en möjlighet finnas att justera avtalen även vid andra
omständigheter än de som täcks av force majeure klausuler. Ett exempel kan vara genom
index och andra prisklausuler. Situationen blir ofta komplicerad. Å ena sidan har man att ta
hänsyn till den stabilitet i avtalsförhållanden som behövs för långsiktig planering exempelvis
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betydande investering. Å andra sidan kan krävas en anpassning till nya situationer vilka kan
bero på inflation, konjunktursvängningar, förändringar i råvarupris och i växelkurser mellan
olika valutor. Oavsett om klausuler saknas revideras ofta avtal på grund av ändrade
förhållanden. Parterna är angelägna att hålla goda affärsrelationer på lång sikt inte bara på det
juridiskt bindande planet utan även genom det gemensamma intresset. Det är bättre att på
förhand ha öppnat möjligheten till förändring.202

Om ett dröjsmål uppstått och säljaren har kontrollansvar alternativt culpaansvar och det
därefter inträffar en händelse som inte skulle ha medfört ansvar, blir då säljaren ansvarig för
hela dröjsmålet eller enbart för dröjsmålet som redan förelåg innan strejken? Det finns inget
entydigt svar på denna fråga men bedömningen grundar i skadeståndsskyldighetens
omfattning och möjligheten att utesluta sådana förluster som inte rimligen kunde beräknas bli
en möjlig följd av avtalsbrottet. Ansvar för fortsatt dröjsmål enligt ovan bygger på principen
om perpetuatio obligationis eller förpliktelsens förevigande. Rättspraxis tyder på att principen
godtas.203

                                               
202 Hellner 1996 s. 72
203 Hellner/Ramberg 1991 s 162
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6 Slutsats och analys

Utvecklingen av köprätten
I 1905 års köplag togs inte hänsyn till säljarens inre och yttre sfär i strikt mening utan mer till
vad säljaren kunnat förutse vid tidpunkten för avtalsslutet. Vi ansluter oss till Hellners åsikt
om att indelningen mellan inre och yttre sfär i den 27 § nya köplagen är något diffus. Särskilt
i pyromanfallet då säljaren, om hela hans fabrik brinner ner kan undgå skadeståndsansvar
trots att han vetat en pyroman härjat i trakten. Om det vid tillämpningen istället bedöms vad
säljaren kunnat förutse vid avtalsslutandet, och denne till viss del jämställs med en annan
ansvarsfull säljare i samma situation. Det företas då en till viss del objektiv bedömning
motsvarande den som tillämpas i skadeståndsrätten skulle lagstiftningen nå fram till mer
rimliga slutsatser. Detta stämmer också med förslaget i SOU 1976 där en
skälighetsbedömning av fall som inte räknats upp som befrielsegrunder görs, en tolkning efter
principen eiusidem generis. Det är inte uppfyllandet av klausulhändelserna i sig som undantar
från ansvar utan det är följderna av händelsen som kan ge upphov till skadeståndsbefrielse.
Detta styrker än mer en bedömning i det enskilda fallet och praxis betydelse sjunker i värde
då två fall aldrig är likadana. Det måste också finnas möjlighet för säljare att friskriva sig från
specifika händelser och slippa bedöma följderna av denna för att bli fri från
skadeståndsansvar. Då det råder avtalsfrihet har köparen insyn i detta och kan kräva att
befrielsegrunderna inte blir alltför omfattande för säljaren.

Den objektiva omöjligheten som statueras i Alméns kommentarer från 1917 angående 1905
års köplag då den objektiva omöjligheten skall bedömas genom att sätta en annan person i
samma ställning som säljaren vid tiden för avtalsslutandet anser vi utesluta ekonomisk force
majeure. Frågan är då när den ekonomiska omöjligheten inkom i den juridiska diskussionen
samt om den någonsin haft någon övervägande betydelse. Det synes konstigt då Almén angett
att den ekonomiska omöjligheten med dess subjektiva inslag ligger längst från den objektiva
omöjligheten. Det föreligger också avlägset med en hänsyn till ekonomisk force majeure då
olyckshändelser av typen casus som elds- eller sjöolyckor endast ger upphov till subjektiv
omöjlighet och endast fråntar skadeståndsansvar om allt gods drabbats. Almén anger också att
händelser som drabbar säljarens person eller ekonomi än mindre kan åberopas som stöd för
anspråk att slippa skadeståndsansvar.

Säljarens bevisbörda synes stämma väl med rättsutvecklingen och spår av denna återfinns
redan i 1734 års reglering av köp och byte av lös egendom. Det har sedan 1905 funnits en
dispositiv köplag i Sverige då lagen enligt dess första paragraf endast får användas till
efterrättelse om inte annat är avtalat. Garantiförpliktelsen som säljaren enligt 1905 års köplag
har åtagit sig då han inte villkorat köpet genom exempelvis vitesbestämmelser eller andra
förbehåll eller friskrivningar kan anses strängt. Detta särskilt då köpet avser en leverans. 24 §
befrielsegrunder vid krig och liknande omständighet mildrade detta något samt det faktum att
avtalsfrihet rådde. Det är förståligt med denna stränghet då köplagen tidigare även reglerade
konsumentköp. Det som kan anses vanskligt är de fall då köpare och säljare är privatpersoner
och alltså skall behandlas enligt köplagens regler och då inte avtalat om annat. Säljarens
ansvar blir då mycket strängt. Å andra sidan rör sig dessa köp troligen om varor av mindre
värde.

Att köplagen har blivit mindre sträng mot säljare på detta sätt tycker vi är ganska förståligt.
Innan skulle hänsyn tas till det fall att säljarens motpart var en konsument, nu rör det sig alltid
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om en jämbördig part. Denna jämställdhet anser vi kunna diskuteras. Dels då köplagen
kontrollerar avtal mellan två privatpersoner och dels då företagen är av varierande styrka. En
förmildring av säljarens ansvar för händelser som inte låg inom hans kontroll kan bli
betungande för köparen då gränsen för hans kontroll ligger betydligt längre från händelsens
centrum.

Den gamla köplagens dröjsmålsansvar för speciesäljaren gav uttryck för ett så kallat
presumtionsansvar. I den nya lagen har lagstiftaren valt att inte göra åtskillnad mellan specie-
och genusköp eller uppställa rekvisit för att undvika ansvar. Praxis har givit uttryck för att
återigen använda presumtionsansvar för att den fullgörelseskyldige skall undvika ansvar vid
standardavtal. I princip var det som säljare av generiskt bestämt gods, alltså vid leveransköp
omöjligt att vinna någon större framgång genom att åberopa att ett prestationshinder är
omöjligt att övervinna så länge det inte kan antas sträcka sig utöver offergränsen.

I och med den nya köplagen skulle säljarens ansvarsfrihet lättas upp. SOU: n från 1976
byggde på samma tanke. SOU: n ville dessutom ha en mer ändamålsenlig bedömning som lätt
kunde anpassas till samhällets förändrande rättsuppfattning. SOU: n ville frångå kravet på
fysisk omöjlighet som fanns i köplagen från 1905 och istället inrikta sig på säljarens
möjligheter att förutse och bedöma konsekvenserna av händelserna. Denna bedömning skulle
enligt SOU: n vara individuell för det enskilda fallet i större utsträckning än i 1905 års köplag.
SOU: n ville låta säljarens ansvar för de han anlitade komma till uttryck i lagtexten, något
som sedan gjordes i den nya köplagen. SOU: n ville också frångå omöjlighetsbegreppet som
1905 års köplag vilade på och istället använda sig av force majeure. Detta frångicks i den nya
köplagen som influerats av FN-konventionen CISG. I CISG: s förarbeten anges att gamla
begrepp som exempelvis force majeure skall frångås och att ett nytt system skall bildas. På
nationell nivå har detta inte lyckats då domarna i sina bedömningar färgas av betydelsen av
gamla begrepp samt sitt lands rättsideologier. Vi anser att idén som fanns i SOU: n om en
köplag som vilade på force majeure är god. Begreppet force majeure används frekvent i
standardavtal och avtalsklausuler, vilket är möjligt då köplagen är dipositiv. Faran med
användandet är att ingen klarhet ligger i vad som innefattas i begreppet. Detta skulle kunna
fastställas genom en uppräkning i lagtexten samt vid tillämpning ta hänsyn till eiusidem
generis som innebär att de situationer som uppstått skall ha något gemensamt med de
uppräknade för att befria från ansvar.

27 § köplagen
Vad menas då med orden utanför hans kontroll? Betyder dessa ord något mer än att hinder
som är möjliga att kontrollera rimligen också skall kontrolleras i det enskilda fallet? Är med
andra ord bedömningen av säljarens kontroll subjektiv, varvid hänsyn tas till de speciella
förhållandena i det enskilda fallet? Eller skall fasta i stället tas på vilken typ av hinder det är
fråga om och bestämma detta objektivt utan hänsynstagande till säljarens möjligheter att
kontrollera hindret i det enskilda fallet?204 Bedömningen av kontrollen är långt ifrån subjektiv
i dagsläget. I stort sett inga situationer uppkommer utanför säljarens kontroll. Hindren denne
stöter på är i den objektiva bedömningen oftast förutsebara och säljarens möjligheter att
genom en aktiv handling undvika dem är mycket små. Rekvisiten kontrollansvaret bygger på
är otydliga. De löper in i varandra och en samlad bedömning av dem måste sedan ske. Vi
anser att hänsyn skall tas till säljarens möjligheter att förutse skadan eller hindret och hans
möjligheter att övervinna detta. Därmed anser vi att kontrollrekvisitet ger säljaren orättvisa
förutsättningar för fullgörande av avtalet.

                                               
204 Hellner/Ramberg 1991 s 141
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Hellners resonemang om att ta bort andra stycket i 27 § och ändå komma till samma resultat
enligt första stycket tycker vi är att gå lite långt i kritiken mot paragrafen. Givetvis förhåller
det sig så att part som allmän rättsgrundsats svarar för de han anlitar. I den delen nås
ansvarsskyldigheten för de anlitade genom första stycket. Problemen uppkommer då svensk
rätt gått längre än konventionen gjort och ansett att dubbel force majeure måste föreligga även
för de anlitade som inte direkt bidrar till det aktuella köpet. För att denna skillnad skall
komma till uttryck föreligger andra stycket nödvändigt.

Bedömning i det enskilda fallet
Ramberg anger att syftet med kontrollansvarsregeln är att åstadkomma en reduktion av
transaktionskostnaderna ex post och då främst vid avgörandet av tvister eftersom parterna och
domarna kan utesluta möjligheterna till ansvarsbefrielse utanför vissa snart avgränsade
typfall. I och med avsaknaden av uppräkningar av hinder, som fanns i 1905 års köplag, vilka
kunde medföra ansvarsbefrielse tror Ramberg att lagstiftaren visat sig beredd att acceptera
större transaktionskostnader. Detta tycker vi tyder på att en bedömning av det enskilda fallet
skulle kunna ske trots att detta föranleder vissa ökade transaktionskostnader. Parterna torde
enligt vår bedömning vara beredda att betala dessa för en rättvis bedömning så länge de i och
med detta maximerar sin nytta. Avgränsningen av typfall tycker vi inte sker effektivt i 27 §
köplagen. En uppräkning av force majeure händelser enligt förslaget i SOU 1976 skulle
effektivisera förutsebarheten.

Vi finner det viktigt att göra en bedömning i det enskilda fallet. Det är ju inte en händelse i sig
som ger upphov till ansvarsfrihet utan det är ju följderna av denna. En del händelser kan ha
vidare eller smalare följder än vad som kunnat förutses. Då det råder avtalsfrihet och
partsviljan respekteras högt torde det krävas mycket stora förändringar innan
avtalsförhållandet ändrats så att den ena partens prestation inte längre är lönsam. I dagens
samhälle råder ofta komplicerade avtalsförhållanden där parterna är måna om att fortsätta sitt
samarbete. Detta torde göra att få tvister uppkommer. De tvister som uppkommer avgörs
troligen ofta av skiljenämnd, något som bidrar till att parternas företagshemligheter kan
bevaras samt att de eventuellt kan fortsätta sitt samarbete. Något som kanske inte vore möjligt
efter en uppslitande domstolstvist.

Ekonomisk force majeure
Ekonomisk force majeure fick sitt erkännande i svensk rätt vid första världskriget då
prisstegringar vanligen följde av kriget och exportförbud. HD sa att följderna av kriget låg
utanför det för parterna förutsebara. Alméns uttalande kring svårigheten för säljaren att
åberopa ekonomiska svårigheter som force majeure visar på den tidigare inställningen.
Skillnaden efter HD: s uttalande är liten då hittills inget fall har bedömts där enbart
prisstegringar erkänts vara force majeure. Om HD inte erkände prisstegringar till följd av krig
finns det väl egentligen ingen anledning att acceptera prisstegringar till följd av annan
extraordinär karaktär. Det måste göras en intresseavvägning mellan fullgörandet av köpet och
kostnaden för det samma. Det som kan fastslås i detta mycket vaga begrepps innebörd är att
orsaken till säljarens obestånd numera, till skillnad från vid 1917, har betydelse. Det måste
dock fortfarande föreligga någon typ av annan force majeure händelse för att den ekonomiska
skall befria säljaren från fullgörandet och vi anser därför inte begreppet ekonomisk force
majeure som ett i sig rättsligt begrepp med rättsfakta och rättsföljd då inga rättsföljder finns.

Angående ekonomisk force majeure föreligger frågan om HD varit rädd för att döma enligt
detta och med det försökt hitta andra omständigheter i de fall det föreligger något som skulle
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kunna liknas med ekonomisk omöjlighet. Motiven till den svenska köplagen är ofullständiga
kring detta och det kan i sig göra att HD ej velat fixera rättsläget. Vi anser att om
bedömningen av säljarens inre och yttre sfär tas bort och rätten istället bedömer
oförutsebarhet och vad säljaren bort räkna med, föreligger större möjligheter att använda sig
av ekonomisk force majeure vid horribla prisstegringar. Då skulle säljarens ekonomi som nu
ligger i den inre sfären ej värderas enligt detta. Det finns ju också den möjligheten att
renodlad ekonomisk force majeure aldrig uppkommit, eller eljest uppkommit i standardavtal
som bedömts i skiljenämnd och det är därför praxis ter sig mager på området.

Vi finner det ohållbart att tala om en ekonomisk force majeure då en sådan aldrig kan
aktualiseras oberoende av en händelse av omöjlig karaktär. Den ekonomiska svårigheten är en
följd av en händelse inte en händelse i sig. Begreppet är missvisande då det råder avtalsfrihet
på området och en säljare kan tro sig kunna undslippa skadeståndsansvar genom ett
åberopande av ekonomisk force majeure, något som inte är fallet. Detta styrker vår tes att
begreppet måste skissas upp och få en enhetlig betydelse i alla fall inom var bransch.

Rättspraxis
Högsta domstolen har varit väldigt försiktiga i att ta ställning till force majeure klausulers
giltighet. De har valt att gå på andra omständigheter än att bedöma händelsens typ. Partsviljan
har varit den vanligaste bedömningsgrunden, vilket i och för sig är bra då det rör sig om en
dispositiv lag. Rättspraxis har däremot inte fastställt vad som kan innebära ansvarsfrihet. Ett
sådant öppet begrepp som force majeure och med det genslag vid avtalsförhållanden måste
det preciseras till sin innebörd.

Köparens force majeure
Köparens force majeure uppkommer mindre sällan än säljarens. Händelserna som kan befria
köparens från fullgörelseansvar är klarare angivna i lagtext. Det råder ingen tvekan om när en
sådan händelse föreligger. Händelserna av denna typ är dock svårare för köparen att påverka
och möjligheterna för denne att undvika dem är i stort skett uteslutna. Vid bedömningen av
köparens force majeure görs bedömning av parternas inbördes relation istället för händelsen i
sig. Detta tar sig uttryck i att då köparen har möjlighet till fullgörelse på annat sätt än det
ursprungliga är skyldig att göra detta exempelvis betalning via annan bank vid rådande strejk.
Detta styrker vår önskan att detta även vid bedömningen av säljarens force majeure skall göra
en avvägning av omständigheterna i det enskilda fallet. Då köplagen reglerar avtal mellan
jämbördiga parter så borde samma bedömningsgrunder gälla för händelse av omöjlighet.

Köparen har enligt 57 § i nya köplagen vid betalningsförsummelse fått ett skarpare
skadeståndsansvar än vad som tidigare förelåg. Ansvaret för medverkansförsummelse i
samma paragraf följer dock huvudregeln om kontrollansvaret enligt 27 § köplagen och
lindringen som skett vid indirekt förlust i och med att denna enbart ersätts vid försummelse.

Slutsats
Dagens rättsläge i 27 § köplagen innebär fortfarande en sådan stränghet mot säljaren att han
nästan aldrig kan bevisa sig fri från ansvar. Den objektiva omöjligheten som färgar lagrummet
uppkommer i regel aldrig, vilket gör att säljaren oftast blir skadeståndsskyldig. Runessons
resonemang stöder detta då båda parterna är lika riskbenägna. För att avgöra parternas
riskbenägenhet måste en bedömning göras i det enskilda fallet för att visa på säljarens
riskaversivitet.
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Det framhålls i doktrin och förarbeten att den nya köplagen skall tillämpas på ett sätt så att
resultatet skall vara förutsebart. Detta tycker vi inte är fallet. Osäkerhet råder om vilka
omständigheter som kan föranleda ansvarsfrihet samt hur de olika rekvisiten verkar och
bedöms kan utgången anses bli tämligen osäker. Acceptansen till partsviljan som råder inom
avtalsrätten tycker vi ytterligare borde leda till en bedömning som tar hänsyn till parternas
möjligheter i det enskilda fallet.

Ytterligare kritik måste riktas mot kontrollansvarsregelns rekvisit. En ordalydelsetolkning av
kontrollrekvisitet och hinderrekvisitet leder inte till att en skälighetsbedömning kan göras för
den enskilde säljaren. Övriga rekvisit tillåter däremot detta. Bara användandet av partsviljan
skulle dock kunna medföra en skälighetsbedömning i det enskilda fallet enligt de två första
rekvisiten.
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