
En komparativ studie mellan CISG och 

köplagen beträffande kontrollansvaret

Merve Tanhan

Rättsvetenskap, kandidat 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 
 

 
 

Sammanfattning 

Kontrollansvaret är en ansvarsform som kommit till uttryck sedan 1990 års köplag antogs. 

Från 1734 års köplag till den aktuella lagen har insatser ägt rum på rättsområdet. År 1976 

presenterades ett förslag till ny köplag, dock utan framgång. Detta med anledning av att det 

samtidigt i den utomnordiska rätten förekom ett internationellt lagstiftningsarbete. Arbetet 

syftade att erhålla en konvention om internationella köp, så kallade CISG. År 1989 

ratificerade Sverige CISG och kom därefter att utgöra den huvudsakliga förebilden. Detta 

medförde att köplagen och CISG erhöll liknande bestämmelser. Syftet med uppsatsen har 

varit att göra en komparativ undersökning mellan lagarna för att konstatera om de är likartade 

eller skiljaktiga beträffande kontrollansvaret. Den valda metoden är den rättsdogmatiska för 

att fastställa gällande rätt. Resultatet visade att stadgandena var relativt likartade, både är 

stränga men brister samtidigt i precisionen.  
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1.Inledning 
Dagligen ingås en rad olika avtal och mellan olika parter, allt mellan civila till avtal mellan 

näringsidkare, från nationella till internationella avtal. Dessa förbindelser bygger på principen 

om pacta sunt servanda, d.v.s. att avtal ska hållas. Att fullgörelsen av samtliga avtal ska ske 

utan komplikationer och alltid hållas kan emellertid aldrig säkerställas i förväg. Säljare kan 

nämligen utsättas för en rad hinder som varken varit förutsebara eller inom säljarens kontroll. 

Det kan röra sig om ett importförbud från den nationella regeringen vilket kan få en påverkan 

på produktionen samt försäljningen av en specifik vara eller hinder i form av exceptionella 

väderleksförhållanden vilket kan påverka en jordbrukares verksamhet. Problem kan därtill 

uppstå på grund av en tredje part som säljaren anlitat som en leverantör eller en 

kontraktsmedhjälpare. Vem bär då på ansvaret för sen leverans? Och till vem kan 

skadeståndsanspråk riktas för det uppkomna skadorna? Vilka skador omfattas av skadeståndet 

och vem har rätt till ersättning? Dessa frågeställningar regleras i köplagen och den 

internationella köplagen CISG och fått benämningen kontrollansvar, vilket uttrycker säljarens 

skadeståndsansvar vid hinder inom kontroll. Kontrollansvaret är således en ansvarstyp som i 

köplagen utformats efter säljarens dröjsmål samt vid fel i vara och i CISG efter säljarens 

möjlighet för ansvarsbefrielse från skadestånd.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ undersökning mellan köplagen och CISG. 

Jämförelsen kommer bestå av att undersöka kontrollansvarets utveckling i tid och om det 

förekommer några förändringar, hur ansvaret tillämpas i respektive lag samt vilken lag som 

innehåller strängare bestämmelser. Vidare åsyftas att utifrån de framlagda frågeställningarna 

besvara om det förekommer någon tydlig skillnad mellan stadgandena i de aktuella lagarna. 

1.2 Metod 

Den valda metoden för arbetets genomförande är den rättsdogmatiska för att fastställa gällande 

rätt. Med rättsdogmatisk metod avses tillämpning av de allmänt accepterade rättskällorna. Till 

rättskällorna hör lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten samt juridisk litteratur1, dessa har 

utnyttjats för arbetets verkställande. Eftersom arbetets syfte är att fastställa gällande rätt har 

denna metod valts genom att söka aktuell information för arbetets genomförande samt för att 

uppfylla studiens huvudsakliga syfte. 

Arbetet inledes med att undersöka historian bakom lagarna i juridisk litteratur och i 

lagförarbeten. Vidare undersöktes historian i rättspraxis genom att betrakta hur rättsordningen 

tillämpade bestämmelserna i äldre rätt. För att sedan fastställa gällande rätt har detta skett 

genom lagtext, förarbeten och juridisk litteratur. Dessutom har rättspraxis använts som exempel 

för att illustrera hur rätten tillämpat de presenterade bestämmelserna. 

1.3 Disposition 

Arbetet inleds med andra kapitlet där köplagens utveckling beskrivs mellan åren 1734 fram till 

den aktuella köplagen från 1990. Sedan i kapitel tre beskrivs på motsvarande sätt CISG historik, 

dock är kapitlet inte lika omfattande som köplagens vilket beror på att CISG inte sträcker sig 

lika långt i tid och därmed finns inte lika mycket arbete bakom konventionen såsom förarbeten, 

förslag etcetera. Vidare i kapitel fyra beskrivs gällande rätt både inom köplagen och den 

internationella köplagen. Därtill i kapitel 5 kommer en jämförelse att presenteras, förutom det 

särskilda avsnittet förekommer jämförelser även löpande i texten. I sjätte kapitlet kommer en 

analys samt diskussion att äga rum för att beskriva resultatet samt slutsatsen av det undersökta 

                                                           
1 Fredric Korling & Mauro Zamboni, Juridisk metodlära, upplaga 1, Lund: Studentlitteratur AB 2013, s.21  
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rättsområdet. Rättspraxis har inte indelats ett eget kapitel utan beskrivs löpande i arbetet. 

Anledningen till detta är att illustrera hur bestämmelserna tillämpas i praktiken. 
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2. Köplagens utveckling 

2.1 1734-fram till 1905 års köplag 

Den svenska köprättens historik beskrivs lämpligast genom författningen från 1734 års lag.2 

Den dåvarande lagen var uppdelad i balkar, för köprättens område reglerades bestämmelserna 

om köp i handelsbalken. Olika tolkningar förekom rörande säljarens ansvar i fråga om 

leveransavtal, Nordling ansåg bland annat att endast viss force majeure som exempelvis 

exportförbud skulle kunna ligga till grund för ansvarsbefrielse. Dessutom uppstod 

ansvarsbefrielse vid olycksfall som bidrog till hinder för att uppfylla förpliktelserna i avtalet. 

Hasselrot däremot hävdade att ansvarsbefrielse blev aktuellt när säljaren kunde framlägga bevis 

för att han varit ”utan någon som helst skuld” till dröjsmålets uppkommande.3 

År 1826 uppkom ett förslag till civillag som framförde en allmän culparegel i handelsbalken 

15:5 samt 15:6. Ersättning för indirekta förluster aktualiserades endast vid grov culpa om inget 

annat lagstadgades. Gällande säljarens dröjsmål föreslogs ett strikt ansvar för direkt förlust. 

Förslaget uppnådde dock aldrig framgång och antogs således aldrig till lag.4 1734 års lag var 

oförändrad fram till 1905 års köplag antogs. Köplagen från 1905 trädde i kraft den 1 januari 

1906 och var rådande fram till år 1990. Lagens innehåll bestod av de värderingar och 

omständigheter som dominerade i början av förra seklet.5 Bestämmelserna var därtill 

dispositiva vilket innebar att de kunde avtalas bort för vad parterna själva sinsemellan avtalat, 

samma princip var gällande för handelsbruk eller annan sedvänja.6 Handeln med råvaror och 

jordbruksprodukter härskade, medan industriproduktionens bidrag i handeln var av mindre 

omfattning.7 Lagens tillämpningsområde omfattade alla köp av lös egendom. Resultatet blev 

en indelning mellan olika typer av köp där en differentiering gjordes mellan handelsköp och 

civila köp samt leveransavtal och speciesköp.8 

Bakgrunden till lagens tillblivelse hade sin grund i slutet av 1800-talet där man fann ett behov 

av förändring i handelsbalken och en förnyelse av civilrätten.9 Vidare utformades lagen för att 

i största möjliga utbredning tillgodose behoven i näringslivet. År 1894 utgav Nya 

lagberedningen förslag till lag om köp och byte. Emellertid inleddes arbetet med modernisering 

först efter att Finland fastställde att inleda ett arbete för att sammanställa en köplag. Ett intensivt 

arbete fortgick under slutet av 1960-talet och in på 1970-talet mellan Finland, Sverige, Norge 

och Danmark. Resultatet blev ett förslag till köplag i Finland och förslag till förnyade köplagar 

i de övriga länderna (SOU 1976:66).10 Bakom förslaget stod professor Jan Hellner, hans arbete 

byggde i stor sett på stadgandena från 1905 års köplag.11 Emellertid antogs inte förslaget till ny 

köplag av länderna utan de valde istället att vänta in ett internationellt lagstiftningsarbete. Det 

internationella lagstiftningsarbetet var ett aktuellt arbete av FN:s ledning gällande en 

konvention om internationella köp.12 

Beträffande kontrollansvaret lagstadgades ett strikt ansvar för säljaren vid leveransavtal med 

undantag för en interaktion mellan objektiv omöjlighet och force majeure. Till skillnad från 

                                                           
2Jan Ramberg och Jonny Herre, Allmän köprätt, upplaga 8:1, Stockholm: Wolters Kluwer, 2016, s.22 
3 Eric M. Runesson, Rekonstruktion av ofullständiga avtal: Särskilt om köplagens reglering av risken för ökade 

presentationskostnader, upplaga 1, Stockholm: Norstedts Juridik 1996, s.191 
4 ibid. s.191 
5 Ramberg och Herre, 2016, s.22  
6 Jan Ramberg, Köplagen: Under medverkan av Johnny Herre, Stockholm: Nordstedts Juridik 1995, s.40  
7 Peter Gerhard, Köprättens grunder, upplaga 13, Stockholm: Liber AB 2015, s.18 
8 Ramberg, 1995, s. 41 
9 Ramberg och Herre, 2016, s.22 
10 Ibid. s.23 
11 Torgny Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, upplaga 6, Uppsala: Iustus 2009. s.15 
12 Håstad, 2009, s.16 
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speciesköp undkom säljaren skadeståndsanspråk om säljaren kunde bevisa att dröjsmålet inte 

skulle anses som försummelse från sin del av avtalet. Dröjsmålsansvaret gav med andra ord 

uttryck för ett så kallat presumtionsansvar. Om bevisningen inte ägde rum blev säljaren 

skadeståndsskyldig för i princip alla förluster, både indirekta och direkta förluster skulle därmed 

ersättas.13 

2.1.1 23§ KöpL  

Enligt 1905 års köplag gjordes en indelning mellan två olika köp beträffande säljarens 

förutsättningar för skadeståndsanspråk vid avtalsbrott. Utgjorde köpet ett speciesköp, d.v.s. ett 

bestämt gods var säljaren enligt 23§ KöpL ersättningsskyldig om bevisningen var bristande för 

att dröjsmålet inte skulle hänföras till försummelse, så kallat exculpationsansvar eller 

presumtionsansvar. Gällde köpet istället ett genusköp eller leveransavtal, var säljaren i princip 

alltid strikt ansvarig vid dröjsmål. Undantag från skadeståndsskyldigheten kunde emellertid ske 

om möjligheten att genomföra avtalet ansågs utesluten på grund av omständighet som säljaren 

inte kunnat räkna med. Sådana omständigheter kunde utgöras av krig, förstörelse av gods eller 

annan övrig force majeure vilket reglerades i 24§ KöpL. För naturgäldenären var 

rättstillämpningen sträng enligt praxis, detta synliggörs i bland annat NJA 1917 s.58 där 

skadeståndskylighet uppstod för en entreprenör som därtill inte kunde befrias från ansvaret trots 

att han av sin arbetsgivarförening föreskrivits att utesluta företagets anställda.14 

Om säljare agerade försumligt blev han automatisk skadeståndsskyldig enligt 23§. Bevisbördan 

låg således på säljaren som skulle bevisa att vårdslöshet inte inträffat utan att det var fråga om 

andra omständigheter såsom väderleksförhållanden. En grund för ansvarsbefrielse som aldrig 

godkändes som tillräcklig var den om säljarens ekonomi. Detta med anledning av att säljaren 

förpliktades vara solvent genom att ha garanterat att producerade de utlovade varorna.15  

2.1.2 24§ KöpL 

Skadeståndsskyldigheten var mer omfattande i den 24§ än vad som reglerades i 23§ gällande 

leveransavtal. Skadeståndsansvaret var strikt på det sättet att det inte förekom några krav på 

försummelse utan säljaren blev ansvarig oberoende av culpa. Undantag som kunde göras 

gällande var om parterna avtalat om att skadestånd inte skulle utgå. Detta undantag är 

applicerbart på både 23§ och 24§ med stöd av att köplagen var dispositiv. Ett ytterligare 

undantag utgjordes av omständigheter av force majeure karaktär som säljaren inte kunnat 

förutse i förväg. Anledningen till det strikta ansvaret och den stränga regleringen berodde på att 

man ansåg att säljaren hade möjlighet att utföra köpet med andra varor vid leveransavtal. För 

ansvarsbefrielse förutsattes vidare att förpliktelsen var omöjlig att uppfylla. Enligt Almén 

innebar detta ett krav på att den avtalade presentationen skulle vara objektivt praktiskt 

omöjlig.16 Detta kom till uttryck med följande lydelse i 24§ ”möjligheten att fullgöra avtalet må 

anses utesluten”.17 I NJA 1970 s.478 framfördes hur den tidigare rätten bedömde fall utifrån 

omöjlighetsläran.18 Fallet berörde en säljare som under verkställandet av det avtalade köpet 

utsattes för en exceptionell lång och häftig regnperiod. Detta fick sin inverkan på produktionen 

vilket omöjliggjorde ett fullgörande av avtalet i tid. Trots det exceptionella 

väderleksförhållandet dömdes säljaren till ansvar. HD fastställde domen genom att konstatera 

                                                           
13 Björn Sandvik, Säljarens kontrollansvar: skadeståndsansvarets grund och omfattning enligt köplagen och CISG, 

Åbo: Åbo Akademins Förlag, 2004, s.14 
14 Håstad, 2009, s.54 
15 Peter Gerhard, Köprättens grunder, upplaga 1, Stockholm: Liber AB, 1987, s.28 
16 Runesson, 1996, s.194 
17 Gerhard, 1987, s.29 
18 NJA 1970 s.478 
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att det inte förelegat någon fullständig omöjlighet för säljaren att leverera de avtalade varorna 

till köparen.19  

Säljaren befriades inte enbart genom fysisk omöjlighet från skadeståndsansvar utan även vid 

praktisk omöjlighet. Med praktisk omöjlighet kan följande scenario beskriva innebörden, om 

tillexempel en köpare köper en vara från en säljare vars industri brinner ner riktas inte krav på 

säljaren att bygga en ny för att fullgöra förpliktelsen i avtalet.20 Viktigt att notera är emellertid 

att säljaren inte gick helt fri från ansvar vid objektiv omöjlighet. Säljaren ansvarade då för 

omständigheter som kunnat beräknas vid inledandet av avtalet. Dessa stränga bestämmelser 

emot säljaren medförde att många säljare valde att friskriva sig från skadeståndsansvaret. Detta 

var vanligt förekommande i standardavtalen med detaljerade force majeure regleringar.21  

Bestämmelserna om kontrollansvaret var inte uttryckligt reglerad i den tidigare köplagen från 

1905, som den är i modern tid. Endast likheter kan finnas i 24§ i 1905 års köplag. Säljarens 

skadeståndsskyldighet framgick av 24§ vid säljarens dröjsmål.22 Likheterna mellan 

paragraferna synliggörs genom att den rådande bestämmelsen i 27§ KöpL och det tidigare 

stadgandet i 24§ innehåller båda krav på oförutsebarhet för att befrias från 

skadeståndsanspråk.23  

2.2 Proposition 1988/89:76 

År 1988 framställdes en proposition från regeringen med förslag till en ny köplag som skulle 

ersätta den tidigare lagen från 1905.24 Syftet med förslaget var att modernisera den rådande 

köprätten. Därtill skulle propositionens förslag bidra till en anpassning till den internationella 

utvecklingen på rättsområdet. Motiveringen för propositionen bestod med andra ord av att 

köplagen med åren hade kommit att bli allt mer omodern.25 Vidare lade propositionen stor vikt 

på betydelsen av de förändringar som har skett inom handeln med industriellt tillverkade varor, 

marknadsförhållanden, teknisk utveckling inom transportförhållanden etcetera. Handeln mellan 

andra länder hade dessutom fått en helt ny roll än vid köplagens uppkomst.26 

Beträffande kontrollansvaret bestod förslaget av följande moderniseringar. Regler om 

skadestånd vid säljarens dröjsmål samt vid fel i vara var nykomna förslag som tidigare inte 

fastställts. Utgångspunkten var att säljaren enbart skulle ansvara för det som låg inom hans 

kontrollsfär. Förslaget skiljde sig från 1905 års lag som lagstadgade att säljaren svarade för 

både indirekta och direkta förluster. Propositionen förutsatte istället att säljaren enbart 

ansvarade för indirekta förluster vid vållande.27  

2.3 1990 års köplag 

Den nuvarande köplagen (1990:931) bygger huvudsakligen på förebilder från konventionen om 

internationella köpeavtal, så kallad CISG.28 Lagstiftaren har i nordisk samverkan strävat efter 

att i så stor omfattning som möjligt uppnå en enighet i förhållande till den nationella köplagen 

och konventionen.  

                                                           
19 NJA 1970 s.478 
20 Gerhard, 1987, s.29 
21 Ibid. s.30 
22 Prop. 1988/89:76 s.108 
23 Runesson, 1996, s.190 
24 Prop. 1988/89:76 s.1 
25 Ibid. s.21 
26 Ibid. s. 22 
27 Prop. 1988/89:76 s.1 
28 Ramberg, 1995, s.37 
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År 1987 ratificerade Sverige CISG och den trädde i kraft den 1 januari 1989. Efter antagandet 

av CISG inleddes ett nordiskt lagstiftningsarbete för att få till stånd förenade nordiska köplagar. 

Utfallet blev ett samnordiskt utredningsförslag (NU 1984:5). Det interna arbetet i respektive 

stat ledde till att samtliga länder erhöll nya köplagar, för Sveriges del uppkom en ny köplag år 

1990.29 Lagen är uppbyggd som konstaterats efter CISG som förebild. Således är köplagen 

dispositiv i likhet med CISG vilket regleras i 3§ KöpL och art. 6 i CISG. Lagens stadganden 

ska följaktligen inte tillämpas i de fall annat följer av avtalet, handelsbruk, partsbruk eller annan 

sedvänja.30 

Utredningsförslaget (NU 1984:5) bidrog vidare till ett avskaffande av indelningen mellan olika 

typer av köp.31 Indelningen i 1905 års köplag mellan civila köp och handelsköp ersattes med en 

distinktion mellan olika slags skador, så kallade direkta och indirekta förluster. Bakgrunden till 

indelningen påbörjades genom en övervägning efter kopplingar till (SOU 1976:66) och vissa 

standardavtal. Övervägningen bestod av att i den moderna köplagen göra en uppdelning av 

skador i direkta och indirekta med olika förutsättningar för skadeståndsanspråk. Under 

utformningen av förlusterna föreslogs i det nordiska köplagsförslaget att kontrollansvaret skulle 

innefatta indirekta förluster som utebliven vinst och övriga liknande förluster, detta för att 

bevara det positiva avtalsintresset. Emellertid förkastades förslaget med anledning av att 

uppdelningen mellan indirekta och direkta skador inte hade en tydlig åtskillnad. Den nordiska 

arbetsgruppen fick till följd av detta hård kritik där majoriteten av instanserna ansåg att 

kontrollansvaret innehöll ett för strängt ansvar. Vidare ansåg instanserna att kontrollansvaret 

vid indirekta förluster borde utformas lindrigare med vårdslöshet och garantier som krav för att 

indirekta förluster skulle ersättas. Trots att den nordiska arbetsgruppens förslag till en 

skadeståndsregel med en uppdelning av skador som av remissinsatserna ansågs för invecklat, 

valde remissinsatserna att gå tillbaka till det ursprungliga förslaget från NU de tidigare 

förkastade.32 Regleringen som antogs i 1990 års köplag innebar ett ansvar för säljaren med stöd 

ur kontrollansvaret att enbart ersätta direkta förluster vid skadeståndsansvar. Vid indirekta 

förluster kan skadeståndsskyldigheten inte grundas på kontrollansvaret, detta beror på att för att 

ersätta en indirekt förlust förutsätts alltid culpa eller särskild garanti vilket framgår i 67§ 

KöpL.33  

Enligt kontrollansvaret täcker emellertid säljaren endast direkta förluster enligt 27§ 1-2st KöpL. 

För att köparen ska ha rätt till ersättning för både indirekta och direkta förluster krävs således 

att säljaren agerat vårdslöst. Denna differentiering mellan indirekta och direkta förluster har 

inrättats genom att indirekta förluster definieras i 67§ 2st KöpL, de förluster som inte nämns i 

paragrafen ska tolkas e contrario som direkta förluster.34 Till direkta förluster kategoriseras 

sådana förluster som uppkommer som en direkt följd av avtalsbrottet. Enligt förarbeten avses 

med direkta förluster sådana förluster som till sin karaktär och utsträckning är sedvanliga och 

beräkneliga vid avtalsbrottet. Bestämmelsen primära syfte är att inskränka säljarens 

skadeståndsansvar för förluster som är svåra att förutse i ett tidigt stadium. Det ansågs därtill 

vara av betydelse att inrätta en bestämmelse om skadeståndets omfattning för att 

uppmärksamma avtalsparter om vilka följder ett köp kan medföra vid avtalsbrott.35 

                                                           
29 Ramberg & Herre, 2016, s.23 
30 Ibid. s.24 
31 Håstad, 2009, s.59 
32 Ibid. s.199 
33 T. Håstad, E.P Björjdahl, M. Brattström & L. Zakariasson, Civilrättens grunder, upplaga 1, Uppsala: Iustus 

2016, s.122 
34 Sandvik, 2004, s.302–303 
35 Miriam Istner- Byman, 2013, s.864  
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Stiftandet av de nordiska köplagarna bidrog således i skadeståndshänseende till två förnyelser 

i förhållande till de tidigare bestämmelserna på rättsområdet. En ny ansvarsform presenterades 

och kontrollansvaret infördes i nordisk lagstiftning.36 Bestämmelsen om kontrollansvaret har 

CISG art. 79 som föredöme, där ansvaret gäller som en allmängiltig reglering gällande parters 

skadeståndsskyldighet och regleras numera i 27§ KöpL. Syftet med kontrollansvaret i KöpL 

27§ för nordisk rätt var främst att försöka uppnå en lindrigare bestämmelse än den forna rådande 

omöjlighetsläran. Eftersom den allmänna uppfattningen i motiven var att omöjlighetsläran i 24§ 

KöpL stadgades allt för strängt vid genusköp.37  
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37 Ibid, s.165 



 
 

  8 
 

3. CISG 

3.1 Historik 

CISG står för United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.  

Beteckningen står för en FN-konvention för internationella köp som antogs år 1980.38 Strävan 

efter att frambringa en internationell rättsenhet på köprättens område inleddes på 1920-talet. 

För UNIDROIT som grundades år 1926 och antogs 1928 var detta deras första åtagande.39 En 

inflytelserik person under denna tidsperiod var den tyske rättsvetenskapsmannen Ernst Rabel. 

Hans insatser stagnerade dock under andra världskriget men upptogs på nytt därefter och bidrog 

till Haagkonventionerna ULIS och ULF.40 Vid sammanställningen av CISG var 

bestämmelserna i 1964 års Haagkonventioner om internationella köp ULIS samt konventionen 

gällande ingående av internationella köpeavtal ULF förebilder i stor omfattning.41  

Året 1966 bildades vidare UNCITRAL.42 Till en början bestod arbetet i att granska 

förutsättningarna att uppnå en enhetlig köprätt. Därtill utnämndes år 1968 en arbetsgrupp för 

att färdigställa en ny text med ett nytt innehåll med bestämmelserna i ULIS och ULF som 

utgångspunkt. Arbetet fullbordades 1976 beträffande lagarna för internationella köpeavtal och 

1978 med avseende på ingåendet av avtal i sådan karaktär. Därefter infördes de båda texterna 

1978 i ett utkast till konventionen som bearbetade parternas rättigheter och skyldigheter och 

ingåendet av avtalet. Med detta förslag som underlag antogs till slut Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods, CISG även kallad Wien-, FN- eller UNCITRAL 

konventionen, i Wien den 11 april 1980.43 Således är CISG en konvention och inte en lag trots 

att den kallas för den internationella köplagen. 

3.2 Behandlingen av CISG art.79 

Under tillblivelsen av CISG art.79 framfördes ett antal olika förslag till potentiella 

ansvarsbefrielsegrunder. Idealbilden var att uppnå förståelse och en enhetlig tillämpning av 

konventionen oberoende av vilken rättsordning den skulle praktiseras inom. Att samordna dessa 

förslag och finna en självständig formulering för ansvarsbefrielse var dock inget enkelt 

åliggande. Bland annat uppkom skilda tolkningar i den franska konventionens innehåll eftersom 

den inte överensstämmer med den engelska. Den franska konvention har följande lydelse i 

översatt mening ”hinder oberoende av hans partsvilja”.44 Detta har möjliggjort en mer 

vidsträckt tolkning och därtill mera subjektiva potentialer till ansvarsbefrielse än vad som hade 

åstadkommits med den engelska formuleringen.45 Man valde därmed att avhålla sig från att 

koppla ansvarsbefrielse till de klassiska befrielsegrunderna som exempelvis force majeure, 

omöjlighet, frustration och impracticability.46  

Ett förekommande förslag från de tidigare presenterade var den i common law kända 

frustrationsläran. Emellertid avslogs detta förslag. Ett godtagande av förslaget hade dock 

inneburit att bestämmelsen i CISG art.79 inte hade blivit tillämplig som befrielsegrund vid fel 

i vara. Från angloamerikanskt håll har förståelsen för detta inte varit helt klart, då de ställer sig 

oförstående till tillämpningen av artikeln vid leverans av felaktig vara. Ett försök till att ändra 

detta skedde vid behandlingen av CISG där man ville förändra uttrycket ”one of his obligations” 

                                                           
38 Ramberg & Herre, 2009, s.5 
39 Ibid, s.47 
40 Sandvik, 2004, s.16 
41 Ramberg & Herre, 2009, s.5 
42 Ibid, s.47 
43 Sandvik, 2004, s.17 
44 Ibid, s.40 
45 Jan Ramberg & Johnny Herre, 2002, s.201 
46 Ibid, s.35 
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enligt ULIS art.74 till ”his obligations” enligt CISG art. 79(1). Syftet med denna förändring var 

främst att genom frustrationsläran avlägsna möjligheterna för ansvarsbefrielse vid fel i vara. 

Emellertid fick förslaget inget genomslag utan avslogs. Resultatet blev istället att man i CISG 

art. 79(1) införde formuleringen ”any of his obligations” vilket innebar att man avvek från 

frustrationsläran och påverkan den kom att få på säljarens felansvar. Slutligen år 1977 kom 

uttrycket ”impediment beyond his control” till i CISG art 79, vilket ordagrant betyder hinder 

utanför hans kontroll.47 De fundamentala stadgarna gällande ansvarsbefrielse enligt 

kontrollansvaret fick till sist följande formulering: 

”A part is not liable for failure to perform any of his obligations if he proves that the 

failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be 

expected to have taken that impediment into account at the time of the conclusion of the 

contract or to have avoided or overcome it or its consequences”48 

Ett äldre förslag uppkom under benämningen förslag 50 som utgick från de två 

förutsättningarna för ansvarsbefrielse, nämligen oförutserbarhetsrekvisitet och 

aktivitetsrekvisitet. Dessa rekvisit är en kvarleva från förslag 50 som antogs i travaux 

préparatoires.49 Detta förslag var uppbyggt efter ett så kallat exculpationsansvar. Syftet var att 

de tvånämnda rekvisiten skulle innebära en objektiv definition av begreppet culpa. Dock under 

den fortsatta behandlingen av CISG bestämde man att utesluta alla explicita referenser till culpa 

i förslaget. Detta med anledning av att man i förslag 50 hade definierat culpa ur en objektiv 

synvinkel. Resultatet blev att definitionen av culpa ersattes med uttrycket ”impediment beyond 

his control”.50 

Av förarbetena till CISG art. 79 framgår det inte uttryckligt att bestämmelsen om 

kontrollansvaret har kommit till stånd som ett resultat av en kompromiss mellan flera 

skadeståndsrättsliga föreställningar. Detta är emellertid uppenbart menar Sandvik, även 

författaren Eörsis har i litteraturen hävdat att det utgör en mångtydig sammanjämkning mellan 

förespråkarna av ett strikt ansvar samt förespråkare av ett presumtionsansvar.51 Detta synliggörs 

bland annat i grundrekvisiten i art. 79(1). Vidare påvisas detta i art. 79(2) beträffande 

ansvarskretsen enligt tilläggsrekvisitet. Förutom presumtionsansvaret och det strikta ansvaret 

har kontrollansvaret också ofta kommit i uttryck som ett strikt ansvar med force majeure 

undantag. Dessa olika sammankopplingar av kontrollansvaret påvisar att artikeln leder till olika 

tolkningar. Artikeln kan härtill komma att utgöra en bestämmelse som möjliggör för varje 

rättsordning den kommer att tillämpas i, att i allmänna formuleringar framställa sin inhemska 

bakgrundsrätt.52 

3.3 CISG art.79(2) under Wienkonferensen 1980 

Under konferensen i Wien var bestämmelsen i CISG art. 79(2) väldigt kontroversiell. Förslag 

presenterades av Danmark och Finland som ansåg att art. 79(2) skulle få en bredare tillämpning 

som även skulle omfatta leverantörer och inte endast kontraktsmedhjälpare. Efter 

framställningen av förslaget möttes olika ställningstaganden, av svenska och östtyska 

delegationen fick länderna bistånd. Andra delegater motsatte sig förslaget eftersom de ansåg att 

det inte skulle innebära en vidare tillämpning utan snarare en inskränkning i relation till 

                                                           
47 Sandvik, 2004, s.37 
48 Ibid, s.38 
49 Ibid, s.63 
50 Ibid, s.64 
51 Ibid, s.39 
52 Ibid, s.40 
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grundprincipen i art. 79(1). Därtill fanns de stater som ansåg att ett sådant ansvar hade blivit för 

strängt för säljaren.53 

Ett ytterligare förslag introducerades och denna gång av den östtyska delegationen som föreslog 

att artikeln även skulle inkorporera transportörer. Den turkiska delegationen förordade istället 

att hela artikeln skulle strykas, vilket fick stöd från Frankrike. Resultat blev emellertid att inget 

av förslagen bifölls. Utfallet blev att utformningen i art. 79(2) som i det ursprungliga förslaget 

använde benämningen ”sub- contractor” för underleverantörer inte skulle bli tillämplig vid 

”general suppliers” utan enbart omfatta ”speciel suppliers”. Den rådande bestämmelsen godtogs 

slutligen efter att termen ”sub- contractor” medförde svårigheter och till och med var 

främmande i vissa rättsordningar. Formuleringen i den moderna föreskriften har numera 

följande lydelse ”a third person whom he has engaged to perform the whole or a part of the 

contract”.54 

3.4 Bakgrunden till art.79(3)  

Den tidigare bestämmelsen om ansvarsbefrielse som reglerades i art.74 ULIS lagstadgade inte 

om omständigheter, circumstances, utan istället om hinder, obstacles. Genom förslag från 

Tyskland kom detta att ändras till ”due to circumstances” genom en kompromisslösning. 

Artikeln utgick ifrån subjektiva förhållanden i avtalet in concreto. Detta medförde att många 

uppfattade att bestämmelsen tillfredsställde den avtalsbrytande partens intressen på 

motkontrahentens räkning. Genom ansvarsbefrielse på grund av omständigheter kom artikeln 

att anses som för mild mot säljaren. Vidare bidrog artikeln till oförenliga tolkningar i olika 

rättsordningar den kom att praktiseras inom. Anledningen till detta berodde på att artikeln var 

svår begriplig och oklar i sitt innehåll. Till bakgrund av detta blev det centralt i CISG att 

återkalla balans i avtalsförhållanden samt minska osäkerheterna kring de oenhetliga 

tolkningarna.55  

Under Wienkonferensen presenterades två norska förslag. Förutom initiativet av Norge hade 

motsvarande förslag presenterats av bland annat USA, Finland och Storbritannien. Under det 

andra förslaget föreslogs att ordet ”only” skulle tas bort från CISG art.79(3). Det första förslaget 

från Norge hade likheter med ULIS art.74(2) vilket frambringade motstridigheter. Utlåtandena 

bestod av både motsättningar och vissa förenliga med förslagets yrkanden. Vissa stater menade 

att det fanns en lucka i konventionen beträffande denna fråga, och av den anledning var det av 

stor betydelse att inrätta en motiverad bestämmelse. Andra som exempelvis den svenska 

delegationen menade i kontrast till de som var emot artikeln, att konventionen avsiktligen 

lämnat utrymme för varje nationell rätt att själva bedöma tillämpligheten. I slutändan antogs 

inte det första förslaget från Norge, dock godtogs det andra förslaget till modifiering av art. 

79(3). Detta innebar att ordet ”only” avlägsnades från den tidigare formuleringen som löd 

följande: ”The exemption provided by this article has effect only for the period during which 

the impediment exists”56 

 

 

 

                                                           
53 Sandvik, 2004, s.140 
54 Ibid, s.140 
55 Ibid, s.35 
56 Ibid, s.86 
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4.Gällande rätt 

4.1 27§ KöpL 

I köplagen regleras kontrollansvaret i 27§ och har utformats efter säljarens dröjsmål.57 Vid 

dröjsmål har köparen rätt till ersättning för den uppkomna skadan han lider genom att säljaren 

inte levererar inom avtalad tid, så kallade direkta förluster.58 Säljaren kan dock undgå 

skadeståndsanspråk om han kan påvisa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans 

kontroll som han inte kunnat räknat med vid ingåendet av avtalet. Därtill krävs det att säljaren 

skäligen inte kunnat förutse, övervinna eller undvika hindret.59 Således undgår säljaren ansvar 

endast om dessa fyra nämnda rekvisit i kontrollansvaret är uppfyllda. Dessutom är säljaren den 

som har bevisbördan för att rekvisiten är verkställda. Dock nämns inget om kravens omfattning 

beträffande säljarens bevisning utan verkar vara en fråga om skälighet.60 

Kontrollansvaret är även tillämplig vid fel i vara samt vid köparens bristande deltagande. 

Möjligheten att undgå skadeståndsansvaret kan uppnås endast om något av rekvisiten för 

ansvarsbefrielse är utom kontroll för att leverera en felfri vara enligt KöpL 40§ 1st.61 

Bestämmelsen är uppbyggd efter principer från art. 79 i CISG, där de nämnda rekvisiten 

hinderrekvisitet, kontrollrekvisitet, oförutsebarhetsrekvisitet samt aktivitetsrekvisitet återfinns. 

Detta medför uppfattningen om att det inte är tillräckligt med att ett hinder föreligger utan att 

det dessutom måste vara utom kontroll. Viktigt att notera är emellertid att ett hinder utom 

kontroll inte heller räcker som ansvarsfrihetsgrund om hindret skäligen kunnat förutses, 

övervinnas eller undvikas. I praktiken utför man en helhetsbedömning för att komma fram till 

ett fastställande av hindrets karaktär.62 

Tidigare i 1905 års köplag beskrev Almen att fullgörelsen skulle vara praktiskt omöjlig, i den 

rådande köplagen hävdar författaren Jori Munukka att det inte krävs att hindret bidrar till en 

objektiv omöjlighet för fullgörelse.63 Viktigt att känna till är att kontrollansvaret inte har 

utformats för att bedöma ifall säljaren agerat försumligt eller inte. Det är tillräckligt att hindret 

ha varit kontrollerbart för säljaren. Om exempelvis en brand skulle uppstå på grund av problem 

i elkablarna skulle detta medföra skadeståndsansvar men skulle däremot branden orsakats av 

en pyroman hade säljaren undgått skadeståndsansvar. Ramberg menar emellertid att fokus inte 

borde ligga på säljarens handlingar utan snarare att kravet på utanför säljarens kontroll bör 

innefatta en objektiv bedömning.64 

4.2 KöpL 27§ 2st 

4.2.1 Ansvar för kontraktsmedhjälpare 

Bestämmelsens syfte är att tillförsäkra möjligheten för säljaren att inte undkomma 

skadeståndsansvar genom att föra över avtalets förpliktelser på en tredje part. Detta har fått 

benämningen ”dubbel force majeure” för att beskriva en parts möjlighet till befrielse från ansvar 

för en kontraktsmedhjälpare vilket regleras i 27§ 2st KöpL.65 Ibland blir även begreppet 

”flerdubbel force majeure” aktuellt beroende på antalet led en transaktion genomgår. Dessa 

begrepp omfattar förutom säljaren och hans medkontrahent även tidigare säljled och 

                                                           
57 Sandvik, 2004, s.41 
58 Håstad, 2009, s.59 
59 Sandvik, 2004, s.19 
60 Karnov lagkommentar- 27§ Köplagen (1990:931) 
61 Sandvik, 2004, s.20 
62 Ramberg & Herre, 2016, s.200–201 
63 Karnov lagkommentar- 27§ Köplagen (1990:931) 
64 Håstad, 2009, s.60 
65 Ramberg & Herre, 2016, s.207 
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leverantörer. Bevisningen för ansvarsbefrielse är på motsvarande sätt i dessa situationer som i 

det tidigare nämnda, där samtliga förutsättningarna måste vara uppfyllda.66 

Principen i andra stycket är en strängare bestämmelse av skadeståndsansvaret än vad som 

regleras i första stycket. Fastän ett sådant resultat kan uppnås i första styckets stadgande 

uppkommer det situationer då 27§ 1st inte blir tillämplig, det är då reglerna i 27§ 2st får 

relevans. För ansvarsbefrielse förutsätts att både säljaren och den anlitade undgår ansvar enligt 

27§ 1st.67 I avtalsförhållanden utgörs ansvaret för medhjälpare som anlitats för att helt eller 

delvis fullgöra avtalet, en grundregel. Säljarens ansvar för kontraktsmedhjälpare innebär 

således att han vid hinder som uppstått på grund av den anlitades försummelse och som 

förhindrar säljaren från att genomföra avtalet, inte kan anföra ansvarsbefrielse. Skulle en 

händelse dock inträffa utom kontroll för kontraktsmedhjälparen kan det vara grund för att befria 

säljaren från ansvar, dock förutsätts att det även är utom kontroll för säljaren enligt köpL 27§ 

1st.68 

Av propositionen framgår det att även anställda faller inom säljarens kontroll.69 Detta innebär 

att omständigheter som sjukdom och strejker inte medför grund för ansvarsbefrielse. Strejker 

som uppstått i anknytning till allmänna kollektiva avtalsförhandlingar utgör emellertid ett 

undantag från ansvaret. Detta beror på att det inte längre är fråga om verksamheten utan om 

självständigt handlande. Därtill ryms inom ramen för säljarens kontroll även tekniska 

störningar, övervakning över verksamheten, råvarubrist och säljarens ekonomiska 

förutsättningar.70  

4.2.1.1 Leverantörer och tidigare säljled 

Förutom kontraktsmedhjälpare rymmer bestämmelsen i KöpL 27§ 2st även leverantörer och 

tidigare säljled.71 Stadgandets avsikt är att utvidga säljarens ansvar under förhållanden där 

tredje mans prestation inte har någon direkt koppling till verkställandet av köpeavtalet. 

Betydelsen av att säljaren ansvarar för tidigare säljled medför att han inte kan åberopa som 

grund för ansvarsbefrielse att avtalsbrottet vållats av en leverantör, som i sin tur föranlett 

avtalsbrott på grund av tillverkarens försummelse. Detta omfattas under det så kallade 

tilläggsrekvisitet.72 Betydelsen av tilläggsrekvisitet är hur grundkraven i 27§ 1st tolkas gällande 

säljarens ansvar för tredje mans prestationer. Eftersom bestämmelsen i 27§ 2st utgör en mer 

sträng föreskrift beträffande säljarens ansvar än vad som stadgas i första stycket, har 

tilläggsrekvisitet kopplats till omfattningen av säljarens ansvar enligt kontrollansvaret för att 

ersätta direkta förluster hos köparen. 73 

Enligt tilläggsrekvisitet är det även en självklarhet att leverantörer omfattas av bestämmelsen i 

27§ 2st KöpL. Något som däremot inte är lika klart är när det är fråga om leverantörer av tjänster 

som inte har någon direkt anslutning till det aktuella köpeavtalet. Olika tolkningar har beskrivits 

i litteraturen där t.ex. Bergem och Rognlien har hävdat att leverantörer av tjänster bör omfattas 

av grundrekvisitet i KöpL 27§ 1st. Hellner däremot har en mer utsträckt tolkning av KöpL 27§ 

2st där han inkorporerar kontraktsmedhjälpare under tilläggsrekvisitet. Han menar att 

                                                           
66 Sandvik, 2004, s.138 
67 Ramberg, 1995, s.345 
68 Prop. 1988/89:76 s.115 
69 Prop. 1988/89:76 s.110 
70 Håstad, 2009, s.60 
71 Sandvik, 2004, s.143 
72 Ibid, s.142 
73 Ibid, s.148 
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bestämmelsen innebär att säljaren bär ansvar för alla som anlitats för verksamhetens vägnar för 

att kunna fullgöra förbindelsen, så länge force majeure inte är aktuellt.74  

För att säljaren ska kunna befrias från ansvar enligt 27§ 2st krävs det att leverantören uppfyller 

de nämnda rekvisiten i kontrollansvaret. Det är således inte tillräckligt att ett hinder förekommit 

både för leverantören och för säljaren, vilket haft en inverkan på att leverera varan under utsatt 

tid.75 

4.3 CISG art.79 

I CISG utgör art.79 den fundamentala bestämmelsen om ansvarsbefrielse från skadestånd.76 

Rekvisiten som ska uppfyllas för att kunna göra ansvarsbefrielse gällande är att det ska föreligga 

ett hinder som därtill är utanför säljarens kontroll. Vidare förutsätts att säljaren inte skäligen 

kunnat ha förutsett hindret vid inledandet av köpet och slutligen att säljaren inte skäligen varken 

kunnat undvika eller övervinna hindret och dess följder. För att undgå ansvar måste säljaren 

dessutom framlägga bevis för att samtliga förutsättningar förelegat.77 Med att hindret ska vara 

utom kontroll avses inte enbart att det ska vara utom säljarens kontroll, det förutsätter även att 

hindret är av sådan karaktär att det i stort sett inte är kontrollerbart. Av stor betydelse är därtill 

tidsfaktorn, eftersom befrielse från ansvar gäller endast under den tid som hindret består enligt 

CISG art.79(3).78 

I enlighet med CISG art.79(1) ställs inga krav på att hindret ska vara objektivt omöjlig att 

fullgöra för att befrias från ansvar. Av betydelse är vad säljaren skäligen kunnat förutse samt 

vilka åtgärder som tagits till för att övervinna hindret och dess medförande följder.79 

Beträffande rätten till ersättning gör CISG ingen distinktion mellan indirekta och direkta 

förluster, detta framgår i CISG art. 74 som reglerar skadeståndets omfattning. Enligt 

bestämmelsen i art. 74 begränsas skadeståndet till den förlust som den part som inte kunnat 

fullgöra avtalet förutsåg eller kunnat förutse vid avtalsslutet. Därtill vad parten till följd av 

avtalsbrottet kände till eller borde ha känt till utifrån de rådande omständigheterna.80 

Bedömningen för att fastställa oförutsebarheten sker ur en objektiv utgångspunkt där även tiden 

för avtalsslutet är av stor betydelse. Förutsebarhetsrekvisitet i artikeln riktar sig mot 

följdförluster såsom minskad omsättning, utebliven vinst och dylika följder. I rättsfallet 

UNILEX 21.05.1996 exemplifieras i praktiken det nyss nämnda om artikelns tillämplighet. 

Tvisten utspelar sig mellan en italiensk säljare och en tysk köpare om försäljning av en 

begagnad bil. Både parterna är bilhandlare, avsikten med köpet var således att sälja vidare bilen 

till en tredje part. När tredje parten fick bilen i sin besittning märkte han att bilen var två år 

äldre än vad som hade dokumenterats, och att körsträckan var längre än vad säljaren hade 

beskrivit. Till följd av detta krävde köparen ersättning från säljaren för det belopp han var 

tvungen att erlägga för felet hos sin kund. Domstolen fann att skadestånd skulle utgå till köparen 

för kostnaden han erlagt för säljarens fel. Vidare konstaterade domstolen att den uteblivna 

vinsten var en förutsebar förlust enligt CISG art.74 som säljaren var medveten om eftersom 

bägge parterna befann sig i samma bransch.81 

                                                           
74 Hellner, TfR 1991 s.157 
75 Ibid, s.147 
76 Ibid, s.41 
77 Ibid, s.42 
78 Jan Ramberg & Johnny Herre, Internationella köplagen (CISG), upplaga 1, Stockholm: Nordstedts Juridik AB 

2001, s.550 
79 Sandvik, 2004, s.86 
80 Ibid, s.264 
81 http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=227&step=Abstract (UNILEX 21.05.1996) 
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4.3.1 CISG art.79(2) bestämmelsen för kontraktsmedhjälpare 

Vid fall där en parts försummelse att uppfylla ett avtal beror på en anlitad tredje man som ska 

utföra partens förpliktelser återfinns regleringen om detta i art. 79(2). Parten kan då endast 

undgå skadestånd om han först kan befrias från ansvaret i art.79 (1) och att hans anlitade 

kontraktsmedhjälpare även befrias från grundrekvisitet i första stycket. Att ta hjälp från en 

kontraktsmedhjälpare innebär således inte att ansvaret blir mindre krävande eftersom parten 

ansvarar för medhjälparen som han ansvarar för egen del.  

Gällande detta har olika tolkningar uppkommit för att beskriva vad tredje mans presentation 

bör innebära. Schlechtriem hävdar att tredje man måste ha verkställt sin förpliktelse direkt till 

köparen för att art. 79(2) ska kunna göras gällande.82 Å andra sidan hävdar Tallon att tredje man 

måste ha vetskap om att hans förpliktelser utgör en del i verkställandet av huvudavtalet för att 

få benämnas kontraktsmedhjälpare.83 Gällande leverantörer och tidigare säljled finns ingen 

motsvarande regel i art. 79(2) som de gör i köpL 27§ 2st.84  

Åtskillnaden mellan kontraktsmedhjälpare och leverantörer är inte alltid enkel att särskilja.85 

Exempelvis om säljaren anlitar en leverantör som levererar till en köpare som ingått ett avtal 

med säljaren kan det vara svårt att avgöra om parten i fråga ska anses som en 

kontraktsmedhjälpare eller som en leverantör.  

4.3.2 Ansvar för underleverantörer, ”general suppliers” 

Det har varit omdebatterat om art. 79(2) ansvarskrets bör vidgas och även omfatta övriga än 

kontraktsmedhjälpare som säljaren anlitat för att fullgöra skyldigheterna enligt köpeavtalet. 

Specifikt har den kontroversiella frågan berört om underleverantörer, så kallade ”general 

suppliers” bör ingå i bestämmelsen. Under konventionsprocessen introducerades förslag om att 

förse art. 79(2) med en avskild bestämmelse, förslaget vann dock ingen framgång utan 

avvisades. En sådan bestämmelse tillfördes emellertid i KöpL 27§ 2st vilket innebar att lagarna 

fick skiljaktiga bestämmelser.86 

4.3.3 Säljarens ansvar för andra medkontrahenter än underleverantörer 

Under denna kategori kan exempelvis transportörer inräknas som anlitats för att leverera varor 

till köparen eller transportera väsentligt material för verksamhetens industri. Vid ingånget avtal 

med en transportör ansvarar säljaren inte för incidenter som kan ske under själva transporten. 

Detta beror på att riskövergången inträffar när varan anländer till det aktuella transportmedlet. 

Vid sådana destinationsköp kan dock säljaren inte befrias från skadeståndet om varan skulle 

komma bort eller förstöras i samband med olycka. Säljaren kan endast uppnå ansvarsbefrielse 

mot köparen om transportören påverkas av hinder utom kontroll enligt principerna i art. 79(1) 

och art. 79(2), sådana hinder kan utgöras av exceptionella väderleksförhållanden, 

exportblockader etcetera.87 

4.4 Rekvisit för ansvarsbefrielse enligt CISG art.79 och KöpL 27§ 

4.4.1 Hinderrekvisitet 

Det primära rekvisitet för ansvarsbefrielse utgörs av hinderrekvistet. Rekvisitet innebär att det 

uppkomna dröjsmålet beror på förhållanden som utgör ett hinder för säljaren att fullfölja 

                                                           
82 Schlechtriem, Uniform Sales Law s.104 
83 Tallon i Bianca & Bonell s.585 
84 Sandvik, 2004, s.144 
85 Ibid, s.144 
86 Ramberg & Herre, 2001, s.549 
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förpliktelserna under avtalad tid. Däremot är det inte tillräckligt att säljaren betonar att hindret 

bidrar till komplikationer eller blir mer kostnadskrävande än vad säljaren tagit i beräkning.88  

Till skillnad från 1905 års köplag krävs däremot inte att det förekommer någon form av objektiv 

omöjlighet. Av förarbeten framgår det istället att vissa ”extraordinärt betungande 

omständigheter” kategoriseras som hinder, fastän det inte medför någon absolut omöjlighet för 

säljaren att fullgöra avtalet.89 Endast incidenter som faktiskt förhindrar säljaren att genomföra 

avtalet kan utgöra grund för ansvarsbefrielse. Situationer som t.ex. en naturkatastrof, 

exportförbud, strejker och olyckshändelser är andra exempel på hinder som kan inverka på 

säljarens verksamhet. Däremot är dessa i vissa fall inte tillräckliga för att verka som en 

befrielsegrund, vilket synliggörs i den presenterade praxis nedan. 

Under UNICITRAL överläggningarna berördes frågan om ekonomiska hinder skulle utgöra 

grund för ansvarsbefrielse. Utfallet blev att ekonomisk omöjlighet inte skulle utgöra ett 

undantag för hinder. Eftersom säljaren garanterar genom sin ekonomiska status att inhandla och 

producera de utvalda varorna, kom detta att inte ursäktas.90 Beträffande betalningsförmåga 

illustreras i UNILEX 17.10.1995 att ett åberopande av ansvarsbefrielse inte kan grundas på 

verksamhetens ekonomi. Fallet berör en tysk säljare som väckte talan mot en rysk köpare på 

grund av en underlåtelse att betala för en utrustning som levererats enligt avtalet. Köparen 

erkände att varorna hade ankommit enligt avtalat men uppgav att underlåtenheten i att betala 

för varorna berodde på misslyckanden hos bankens ansvariga. Banken hade nämligen inte 

överfört de utländska valutorna till säljaren. Banken hävdade emellertid att överföringen inte 

ägde rum på grund av att det inte fanns medel tillgängliga på köparens konto att betala varorna 

med. Köparen ansåg att personaldomstolen skulle betrakta det faktum att det inte fanns 

tillgänglig utländska valuta som force majeure från ansvar för de icke verkställda 

avtalsskyldigheterna. Personaldomstolen höll dock inte med köparens påståenden eftersom 

parterna sinsemellan överenskommit om avtalet. Köparens brist på utländsk valuta ansågs 

därmed inte utgöra en force majeure omständighet. Domstolen konstaterade även att enligt 

CISG art. 54 är köparen skyldig att betala priset för varorna, i bestämmelsen ställs även krav på 

att vidta sådana åtgärder som skulle krävas för betalningen ska genomföras. Utfallet blev att 

personaldomstolen biföll säljarens talan och köparen fälldes till ansvar för underlåtenheten och 

krävdes fullgöra betalningen för de levererade varorna.91 

4.4.2 Kontrollrekvisitet 

Det andra rekvisitet utgörs av kontrollrekvisitet som innebär att säljarens dröjsmål grundar sig 

på ett hinder som ligger utanför säljarens kontroll. Det som förutsätts för att hindret ska kunna 

anses ligga utanför säljarens kontroll är att hindret grundats på förhållanden som för säljaren är 

kontrollerbara. I bedömningen utgör culpa inte ett nödvändigt krav och därmed kommer 

ansvaret i uttryck som ett strikt ansvar.92 Detta medför att allt som omfattas under säljarens 

kontrollsfär leder till skadeståndsanspråk. Med säljarens kontrollsfär avses allt som kan 

hänföras till verksamheten, produktion, organisation och även de anställda.93 Ansvaret för 

anställda har varit en svår och omdiskuterad fråga om hurvida strejker och arbetskonflikter även 

ska omfattas av säljarens kontrollsfär. Grunden till de olika resonemangen som anförts beror på 

att strejker och arbetskonflikter i de flesta fall inte uppstår som ett utåt kommande hinder, utan 

inom verksamhetens ramar. Under 1970-talet ställde man sig till det faktum att strejker och 

                                                           
88 Prop. 1988/89:76 s.108 
89 Prop. 1988/89:76 s.109 
90 Uniform Sales Law – The UN-convention on Contracts for the International Sale of Goods tillgänglig: 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem.html#a77, 1986, (hämtad 2016-11-09) 
91 http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=216&step=Abstract (UNILEX 17.10.1995) 
92 Sandvik, 2004, s.100 
93 Ibid, s.102 
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arbetskonflikter bidrog till ansvarsbefrielse oavsett orsakerna bakom uppkomsten. Bakom detta 

stod även Hellner som menade att det gav ett för strängt resultat att säljaren inte fick undgå 

ansvar på grund av strejker. Almen hade däremot skiljaktiga åsikter och ansåg i koppling till 

24§ i de skandinaviska köplagarna att strejker inte skulle anses utgöra en befrielsegrund, detta 

framförde han med uttrycket ”så allmänna som sådana arbetsinställelser äro i våra dagar”.94  

I förarbeten till köplagen anförs att strejker som uppstår i förhållande till de allmänna 

kollektivförhandlingarna kan utgöra ett undantag. För detta förutsätts det att strejken bidrar till 

hinder för säljaren, när detta är uppfyllt kan man konstatera att det inte längre är fråga om 

verksamhet utan om självständigt handlande.95  

Således är gäldenären alltid ansvarig för hinder som kunnat förhindras och som dessutom låg 

inom verksamhetens kontroll som säljaren underlåtit att utföra. I vilken utsträckning säljaren 

förutsätts förebygga hinder som ligger utanför kontroll avgörs av villkoren i avtalet. Exempelvis 

kan garantier öka omfattningen av ansvaret medan friskrivningar kan minska ansvarets 

storlek.96 I rättsfallet UNILEX 24.04.1996 ansågs en strejk inte som ett hinder som legat utanför 

kontrollsfären. Fallet berörde en ukrainsk säljare av kol och en bulgarisk köpare ingick ett avtal 

om försäljning. Parterna hade avtalat om att tio procent av avtalspriset skulle betalas inom 10 

dagar från att leveransen av kolen hade anlänt till Bulgarien. När leveransen kom fram 

upptäckte köparen dock att kolens kvalitet inte motsvarade det som hade avtalats. Därmed valde 

köparen att inte betala säljaren för den bristande kolen. Samtidigt utsattes den ukrainska säljaren 

för hinder i form av exportförbud av den ukrainska regeringen och i följd av detta även för 

strejk av de ukrainska gruvarbetarna. Domstolen fann att säljarens försummelse att inte leverera 

som avtalat medförde ansvar som inte kunde undgås enligt art.79 i CISG. Trots att hindret av 

exportförbud låg utanför säljarens kontroll fastslog domstolen att hindret kunde förutses vid 

inträdet av avtalet med anledning av att förbudet förekom redan innan parterna ingick 

överenskommelsen. Beträffande gruvarbetarnas strejk framfördes samma argument som för 

exportförbudet. Eftersom strejken inträffade vid en tidpunkt då säljaren befann sig i normalt 

tillstånd kunde en hänvisning till force majeure inte godtas.97 

4.4.3 Oförutsebarhetrekvisitet 

I både KöpL 27§ 1 mom. och CISG art.79(1) vidmakthålls den allmänna principen att ett hinder 

inte bör leda till ansvarsbefrielse om den avtalspart som anför presentationshindret förutsåg 

eller hade kunnat förutse hindret vid ingåendet av avtalet.98 Innebörden av 

oförutsebarhetsrekvisitet är att det uppkomna hindret bör vara så ovanligt att man inte skäligen 

förväntar sig att säljaren tar hänsyn till att hindret kan uppstå. De exempel som nämns i motiven 

är endast de fall där möjligheterna att genomföra avtalet är beroende av 

väderleksförhållanden.99 Exempelvis kan exceptionella väderleksförhållanden medföra en 

grund för ansvarsbefrielse eftersom det kan vara förhållanden som säljaren inte kunnat 

förutse.100 Det kan således även i vissa fall inte vara en tillräcklig ursäktad grund för 

ansvarsbefrielse.  

Av stor betydelse för bedömningen av förutsebarheten utgörs av verksamheten och varans 

beskaffenhet. Exempelvis kan man av en jordbrukare förvänta sig en förståelse för väderrisker 

då verksamheten är beroende av just detta. Andra exempel är om t.ex. varor ska transporteras 

                                                           
94 Almén s.302 f. 
95 Prop. 1988/89:76 s.111 
96 Uniform Sales Law – The UN-convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1986 
97 http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=422&step=Abstract  (UNILEX 24.04.1996) 
98 Sandvik, 2004, s.67 
99 Ibid, s.69 
100 Prop. 1988/89:76 s.112 
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med hjälp av fartyg från områden där is är ett vanligt förekommande hinder är det aktuellt att 

parterna tar hänsyn till det vid fastställandet av leveranstiden. I lagförarbeten framförs i fråga 

om väderleksförhållanden att säljaren bör vara medveten om att väderlek kan påverka leverans 

av varor.101 Emellertid är det inte skäligt att kräva att säljaren bör kunna förutse exceptionella 

väderleksförhållanden som omöjliggör leverans.102 Vikten väderleksförhållanden spelar i 

avgöranden demonstreras i UNILEX 09.07.2008 där en holländsk säljare och en belgisk köpare 

ingick ett kontrakt där de genom bindande verkan avtalade om att leverera all odlad potatis som 

hade skördats under året 2006. Efter inledandet utsattes säljaren för extrema 

väderleksförhållanden vilket påverkade de skördade potatisarna. Potatisarnas kvalitet samt 

mängd blev bristfällig till följd av detta. Köparen ville trots bristerna få de tillgängliga 

potatisarna levererade, vilket säljaren även gick med på. Efter en kort tid begärde dock köparen 

de uteslutande potatisarna som säljaren misslyckat att leverera. Eftersom odlingen hade 

drabbats fanns inga fler potatisar att leverera så köparen sa upp avtalet och stämde säljaren. Till 

sitt försvar framförde säljaren att underlåtelsen att leverera de avtalade potatisarna bör utgöra 

en befrielsegrund enligt force majeure. Domstolen framförde att förbindelsen att leverera 

potatisar var begränsad till just dessa potatisar som skulle odlas av den holländska säljaren. 

Vidare framhöll domstolen att en odlare bör ha väderleksförhållanden i åtanke, att sådana 

omständigheter kan inträffa vid försäljning. Enda sättet för säljaren att undgå ansvar var genom 

att bevisa att fullgörelsen av avtalet inte kunde ske på grund av extrema väderförhållanden som 

omöjliggjorde leveransen. Fallet fick ingen dom utan domaren återförvisade målet till en 

ytterligare rättegång eftersom han ville erhålla fördjupande kunskaper av en oberoende 

värderingsman innan domslutet fastställdes.103 

Hinder som säljare i allmänhet inte har i beräkning såsom arbetskonflikter, handelsblockader, 

importbegränsningar eller krig kan ibland räknas med vid avtalets ingång. Rättsfallet NJA 1918 

s.20 handlar om ett köp av spannmålsprodukter som påbörjades före inledningen av första 

världskriget. HD fastställde att tidpunkten då köpet inleddes innehöll sådana omständigheter 

där det framgick att kriget tillhörde förhållanden som säljaren borde kunnat räkna med vid 

avtalets ingång.104 Samma utfall fick fallet i UNILEX 20.08.2008 där ett krig uppstod under ett 

pågående avtal mellan ett spanskt företag och den irakiska regeringen. Det spanska företaget 

hade år 2000 budat för ett kontrakt som skulle erbjuda akrylgarn till irakiska statsägda företag. 

Avtalet tilldelades senare det spanska företaget som enligt villkoren i avtalet inte skulle betala 

före varornas faktiska ankomst till Irak, i enlighet med förbehållen i ett memorandum mellan 

Förenta nationernas sekretariat och den irakiska regeringen. Leveranser skedde fortlöpande 

enligt avtalet tills Spanien utsattes för väpnade fientligheter. Som följd av fientligheternas 

uppkomst avlägsnades all personal från arbetet och avtalet stagnerade. Resultatet blev att det 

återstående leveranserna blev kvar i Spanien då hindret omöjliggjorde fortsatta leveranser. Till 

följd av detta anmäldes det spanska företagets avsikt att ta emot varor för Iraks räkning samt 

möjlighet till att erhålla ersättning för de utgifter den irakiska regeringen erlagt. Förslaget 

förkastades dock av det spanska företaget som istället inlämnade en stämningsansökan mot den 

irakiska regeringen. Domstolen fann invändningar mot att det spanska företaget hade hindrats 

från att utföra sina avtalsförpliktelser på grund av hinder som legat utanför kontroll. Den 

spanska säljaren hade med stöd av CISG art. 54 hävdat att Irak borde ha erbjudit alternativ när 

det var ett faktum att de inte skulle kunna verkställa avtalsvillkoren, detta avslog emellertid 

domstolen. Eftersom den spanska säljaren varken kunnat visa eller framlägga bevis för att 

leveranserna inte kunnat fullgöras på grund av händelser som legat utanför kontroll. Rembursen 
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var fortfarande i kraft under krigets tillkomst och därmed fastställde domstolen att den irakiska 

regeringens anspråk skulle beviljas.105 

En absolut definition på vad rekvisitet anser som ovanligt är förvisso omöjligt för att 

ansvarsbefrielse ska kunna anföras. Dock kan händelser som innehåller någon form av force 

majeure anses som hinder som säljaren inte förutsätts ha i beaktning. Vidare måste en 

helhetsbedömning utföras in concreto, genom denna bedömning kan hindret fastställas som 

oförutsebart och ovanligt. Dessa egenskaper kan emellertid endast uppnås genom att hindret 

äger rum fastän säljaren tagit till med alla skäliga åtgärder för att hejda en sådan uppkomst.106  

För ansvarsbefrielse ställs ytterligare krav på att hindret bör uppkomma oväntat. Inträffade 

arbetskonflikter, strejker, export komplikationer etcetera är inte oväntade hinder som kan 

anföras med ansvarsbefrielse. I köplagen tas vidare upp så kallade ursprungliga hinder, dessa 

förekommer innan köpslutet och därmed omöjliggör för säljaren att beräkna dessa i förväg.107 

Beträffande dessa hinder förekommer olika ställningstagande beroende på om de byggt på 

uppfattningar från de nordiska staterna eller på utomnordiska parter. Mellan dessa har 

emellertid en kompromiss till ståndpunkt antagits och denna grundar utfallet på culpa in 

contrahendo.108 

4.4.4 Aktivitetsrekvisitet  

Aktivitetsrekvisitet bygger på att säljarens förutsättningar att undvika eller övervinna hindrets 

följder inte skäligen kunnat möjliggöras.109 Detta innebär att säljaren innan hindrets utbrott 

vidtar rimliga åtgärder i syfte att avvärja en sådan uppkomst.110 I KöpL 27§ 1st behandlas endast 

hindrets följder, detta medför dock inte ansvarsbefrielse om säljaren kunnat förhindra skälet till 

avtalsbrottet. Enligt köplagens proposition har uppkomna följder endast en tillfällig påverkan 

på möjligheten att uppfylla avtal. Till bakgrund av detta kan befrielse endast bli aktuellt under 

den tiden hindret förekommer. I CISG art. 79(1) regleras däremot inte om följderna utan om 

själva hindret.111  

Att förhållanden som skett efter köpslutet blir mer kostsamma saknar som tidigare nämnts 

relevans. Likaså gäller beträffande förpliktelsen att försöka övervinna eller undvika hindrets 

följder. Fastän denna skyldighet ofta blir kostsammare är detta en skyldighet som måste 

uppfyllas. Vidare förutsätts heller ingen direkt omöjlighet för att undgå hindrets konsekvenser. 

Detta är en gemensam utgångspunkt i CISG art. 79(1) samt i KöpL 27§ 1st., av intresse är vilka 

åtgärder säljaren tar till. Sedan vid ett fastställande av hindret utförs en helhetsbedömning 

utifrån det presenterade rekvisiten.112 Dessa förutsättningar är inte fristående rekvisit utan 

sammankopplas vid domstolsavgöranden. Detta nämnda samband förklaras i fallet UNILEX 

06.07. 2004 där ett kontrakt inleddes mellan en tysk säljare och en amerikansk köpare. 

Kontraktet gick ut på att sälja och leverera 15 000 till 18 000 ton begagnad rysk järnväg. 

Emellertid uppstod en underlåtelse från säljarens sida att leverera. Till sitt försvar hävdade 

säljaren att underlåtelsen bör ursäktas på force majeure eftersom St. Petersburg hamn oväntat 

frös vid tidpunkten för leveransen. Under bedömningen undersökte domstolen om det för det 

första hade uppstått ett hinder, vidare om hindret hindrade fullgörelsen och slutligen om hindret 

var förutsebart. Avgörandet låg i om en tidig frysning skulle anses förutsebart samt om det 
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106 Sandvik, 2004, s.71 
107 Prop. 1988/89:76 s.112 
108 Sandvik, 2004, s.75 
109 Prop. 1988/89:76 s.112 
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förhindrade ett uppfyllande av kontraktet. Domstolen betraktade säljarens force majeure försvar 

som starkt.113 Fallet omfattar både hinderrekvisitet och oförutsebarhetsrekvisitet vilket 

tydliggör sambandet mellan de olika förutsättningarna för ansvarsbefrielse.  
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5. En jämförelse mellan CISG och köplagen om kontrollansvaret 

5.1 Förekommer någon utveckling och förändring över tid? 

Rent historiskt har bestämmelsen om kontrollansvaret genomgått en del utvecklingar både inom 

grunderna för ansvarsbefrielse men också inom bestämmelsens konstruktion. Detta utesluter 

likväl inte att det även återfinns kvarlevor i den nutida rättsordningen. I den tidigare köplagen 

från 1905 bestod grunden i 24§ på ett sampel mellan force majeure och objektiv omöjlighet. 

Genussäljaren befriades från ansvar endast om köpet inte kunde fullbordas på grund av viss 

force majeure. Från det nordiska perspektivet var syftet med kontrollansvaret främst att försöka 

uppnå en lindrigare bestämmelse från den forna omöjlighetsläran. I motiven till den nordiska 

köplagen uppfattades omöjlighetsläran som allt för sträng vid genusköp. Denna uppfattning 

erhölls efter kontrollansvarets förebild i CISG art.79.114 Emellertid är köplagen precis som den 

dåvarande från 1905 fortfarande dispositiv i rättstillämpningen. Detsamma gäller CISG som 

även är dispositiv med stöd av art.6. Beträffande säljarens bevisbörda synes detta följa 

utvecklingen sen 1734, detta stadgas i både CISG och köplagen där säljaren måste bevisa att de 

uppställda förutsättningarna är uppfyllda för att möjliggöra befrielse av riktat 

skadeståndsansvar.115 

Ur svensk rätt har Hellner anfört att kontrollansvaret har bidragit till en mer vidsträckt 

omfattning av befrielsegrunderna vid force majeure, än vad som tidigare var gällande i 

omöjlighetsläran.116 Den äldre bestämmelsen om omöjlighetsläran i 24§ KöpL har båda lagarna 

i modern tid förkastat. Varken CISG art.79(1) eller 27§ 1st KöpL förutsätter att det uppkomna 

hindret måste omöjliggöra avtalets fullbordande för att ansvarsbefrielse ska komma att bli 

gällande. Av stor betydelse har istället säljarens handlingar fått för att motverka hinder och dess 

följder. Trots att kontrollansvaret ger uttryck för en uppmjukning av säljarens ansvar vid 

genusköp är det viktigt att konstatera att kontrollansvaret även har medfört en skärpning av 

säljarens tidigare ansvar vid speciesköp.117 Denna tolkning att bestämmelsen är mindre hård 

gäller emellertid vid dröjsmål. När kontrollansvaret sammankopplas med fel i vara blir denna 

tolkning inte lika synlig. Utgångspunkterna för att befrias från skadeståndsanspråk enligt 

kontrollansvaret blir som tidigare därmedelst stränga. Det stränga ansvaret i skadeersättningen 

grundas således på de förluster som ska kompenseras.118 

Beträffande ersättning för de uppkomna förlusterna syns en klar utveckling inom köprätten. 

Enligt tidigare rätt ersattes både indirekta och direkta förluster, dvs. skadeståndsansvaret 

omfattade full ersättning. Genom den så kallade adekvansläran har man försökt få till stånd 

krav för att inskränka skadeståndsansvaret vid oförutsebara följder av avtalsbrottet. Efter att 

1990 års köplag antogs innebar enligt kontrollansvaret att enbart direkta förluster ska ersättas 

vid ansvar. Den tidigare föreningen mellan förlusterna ersattes i och med den nya köplagen till 

att bli enskilda förluster med särskilda regleringar. Indirekta förluster har numera en skild 

reglering i KöpL 67§ 1st. Enligt paragrafen ersätter skadeståndet det positiva avtalsintresset i 

form av utebliven vinst eller övriga indirekta eller direkta förluster. Lagrummet utgår i princip 

som tidigare om full ersättning inom adekvansläran.119 Gällande säljarens kontrollansvar ersätts 

dock endast direkta förluster. För att köparen ska ha rätt till full ersättning för båda 
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116 Hellner, TfR 1991 s.148 
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118 Ibid, s.245 
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förlustkategorierna krävs det att säljaren agerat vårdslöst. Av betydelse för lagens tillämplighet 

är att förlusten bör ha uppstått med anledning av avtalsbrottet.120  

I den internationella köplagen beskrivs skadeståndsansvaret i CISG art.74. där utgångspunkten 

ligger på förutsebarheten vid avtalsingåendet. Skadeståndet begränsas till förlusten som den 

avtalsbrytande parten kunde ha förutsett eller förutsåg vid avtalets slut.121 Motsvarande 

utveckling som skett i den nordiska köplagen har inte ägt rum för CISG:s del, utan synen på 

ersättning är den samma som den tidigare. Således har CISG inte inkorporerat någon distinktion 

mellan skadorna, utan kontrollansvaret i den internationella köplagen täcker båda 

kategorierna.122 

Den äldre rättens dröjsmålsansvar i köplagen kom till uttryck under benämningen 

presumtionsansvar. Ansvaret medförde att speciesäljaren ansåg som försumlig vid avtalsbrott 

om han inte kunde bevisa motsatsen.123 Detta uttryck är inte helt utsuddat i modern tid, i praxis 

har detta återanvänts för att betrakta den avtalsbrytandes handlingar för att avgöra skadeståndets 

omfattning. Eftersom kontrollansvaret i köplagen endast ersätter direkta förluster är det av 

betydelse om det förekommer culpa.  

Den tidigare regleringen omfattade alla typer av köp, d.v.s. speciesköp, handelsköp, civila köp 

samt konsumentköp. Detta resulterade till en indelning mellan dessa olika karakteristiska köp, 

emellertid avskaffades uppdelningen när 1990 års köplag trädde i kraft. Utgångspunkterna i den 

tidigare rätten grundades som nämnts i tidigare avsnitt på de värderingar och förhållanden som 

var rådande i samhället under förra seklet. Den moderna köplagen har dock tagit avstånd från 

de tidigare utgångspunkterna och har istället haft CISG som förebild vid utformningen. CISG 

har i sin tur influerats av den amerikanska rätten och till och med haft den som förebild vid 

tillkomsten av CISG art.74 beträffande skadeståndets omfattning.124  

5.2 Kontrollansvarets reglering 

Eftersom KöpL 27§ 1st utformats efter CISG art.79(1) som förebild kan likheter finnas i de 

båda lagarnas bestämmelser. För befrielse från ansvar förutsätter båda lagarna att fyra rekvisit 

är uppfyllda, dessa utgörs av följande: 

1. Det ska föreligga ett hinder i enlighet med hinderrekvisitet. 

2. Hindret ska därtill vara utanför säljarens kontroll, så kallade kontrollrekvisitet. 

3. Enligt oförutsebarhetsrekvisitet krävs därtill att säljaren inte skäligen kunnat beräkna 

hindret vid avtalets ingång. 

4. Och slutligen att säljaren inte heller varken kunnat undvika eller övervinna hindret och 

dess medföljande följder, enligt aktivitetsrekvisitet.125 

Dessa förutsättningar är gemensamt uppställda i de båda bestämmelserna. Ytterligare kräver 

stadgandena att säljaren måste framföra stöd för att de ovanstående rekvisiten är uppfyllda för 

att kunna undgå skadeståndsanspråk. Aktivitetsrekvisitet och oförutsebarhetsrekvisitet i CISG 

och köplagen är kvarlevor från ett förslag till ansvarsbefrielse som presenterades under 

benämningen förslag 50 till CISG art.79(1). Detsamma gäller skälighetsbedömningarna i 
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förslaget som innehöll en objektiv förklaring av culpa, detta återfinns idag i CISG art.79(1) och 

i Köpl 27§ 1st.126 

Beträffande ansvarskretsen förekommer dock en skillnad, i KöpL 27§ 2st föreskrivs en bredare 

tillämpning än vad som regleras i CISG art. 79(2). I KöpL 27§ 2st uppställs för 

ansvarsvarsbefrielse att även säljarens tidigare säljled och leverantörer uppfyller rekvisiten. 

Denna motsvarighet återfinns emellertid inte i CISG eftersom hänvisningar till leverantörer och 

tidigare säljled saknas. Trots att leverantörer och tidigare säljled inte omfattas av 

tilläggsrekvisitet i CISG art.79(2), menar Sandvik att det inte förekommer någon differens 

mellan CISG och KöpL trots skillnaden av tilläggsrekvisitets formulering. Oberoende av 

avsaknaden för hänvisning till tidigare säljled och leverantörer har tilläggsrekvisitet i CISG inte 

utformats som en begränsning från ansvar, som inte omfattar skyldighet för andra än 

kontraktsmedhjälpare som framgår i CIG art. 79(2). Sandvik menar vidare att tilläggrekvisitet 

som utmärkes i KöpL 27§ 2st endast skiljer sig från CISG genom att vara vägledande än av 

normativ angelägenhet.127  

Bestämmelsen i KöpL 27§ 2st har kommit på senare år, en motsvarande regel förekom inte i 

24§ i de tidigare skandinaviska köplagarna. Detsamma gäller beträffande det ursprungliga 

stadgandet om skadestånd i ULIS art.74 där även tilläggsrekvisitet inte var fastställt i lag.128 
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6. Analys/ Diskussion 
Från 1734 års köplag fram till den idag rådande köplagen har en rad förslag presenterats för att 

uppnå en modernisering samt uppmjukning av det stränga ansvaret säljaren belastades med i 

äldre rätt. Det första förslaget presenterades 1826 som avsåg att inrätta en civillag med en 

culpabestämmelse i handelsbalken. Förslaget antogs således aldrig utan 1734 års lag förblev 

oförändrad fram till antagandet av 1905 års köplag. Denna grundades på samhällets perspektiv 

och förutsatte objektiv omöjlighet för ansvarsbefrielsens tillämplighet. Därtill reglerade lagen 

alla typer av köp d.v.s. mellan näringsidkare, civila etcetera. Köplagen var rådande fram till år 

1990 då en ny köplag stiftades, denna tillkomna lag har även kommit att utgöra den gällande 

rätten i modern tid. 

Många arbeten inleddes för att verkställa en modernisering på rättsområdet. Detta utgjorde även 

bakgrunden till lagens tillblivelse vilket inleddes redan under 1800-talet. Ett intensivt arbete 

fortgick under 1960-talet och in på 1970-talet mellan de nordiska länderna för att etablera nya 

köplagar (SOU 1976:66). Därtill introducerades år 1988 en proposition från regeringen som 

ännu en gång uppmärksammade behovet av en förändring på rättsområdet.  

Den rådande köplagen från 1990 bygger huvudsakligen på förebilder från CISG. Det mest 

inflytelserika arbetet inleddes efter att CISG ratificerades år 1989 i Sverige. Ett samnordiskt 

utredningsförslag under benämningen (NU 1984:5) påbörjades för att få till stånd enhetliga 

nordiska köplagar. Genom detta skedde stora utvecklingar på rättsområdet, den tidigare 

indelningen i 1905 års lag ersattes med en distinktion mellan olika typer av skador.  

Under utformningen av kontrollansvaret i den internationella köplagen inleddes arbetet bakom 

konventionen under 1920-talet. Den betydelsefulla Ernst Rebels insatser bidrog till 

Haagkonventionerna ULIS och ULF. Med dessa som utgångspunkt utnämndes år 1968 en 

arbetsgrupp som strävade efter att färdigställa ett nytt innehåll i de tidigare insatserna. År 1976 

fullbordades detta och utgjorde grund till framkomsten av CISG som antogs 1980 i Wien. 

Beträffande kontrollansvaret kom detta att regleras i CISG art.79. 

Trots utvecklingar och många presenterade förslag bakom lagarna återstår vissa bestämmelser 

från äldre rätt och utgör kvarlevor i modern tid. Den tidigare bevisbördan som reglerades i 1734 

års köplag utgör en kvarleva i 1990 års köplag. Detsamma gäller lagens karaktär som dispositiv, 

både köplagen och CISG är även dispositiva idag. Utvecklingar medför således också 

moderniseringar vilket har skett gällande samspelet mellan force majeure och objektiv 

omöjlighet som reglerades i 24§ i 1905 års köplag. Både CISG och köplagen har uteslutit detta 

och utgår istället ifrån det uppställda fyra rekvisiten för att avgöra ansvarsbefrielsens aktualitet.  

På köprättens område har dock utvecklingar skett som inneburit ett ställningstagande i 

motsatsriktning beträffande skadeståndets omfattning. Tidigare rådde rätt till full ersättning vid 

uppkomna skador, detta kom på senare tid att anses som för strängt för säljaren och det var 

därmed av intresse med en lindrigare bestämmelse som förutsatte vårdslöshet och garantier för 

att indirekta förluster skulle ersättas. Resultatet blev en distinktion mellan indirekta och direkta 

förluster. Kontrollansvaret reglerar således endast direkta förluster, för att indirekta förluster 

ska ersättas krävs det att säljaren agerat vårdslöst. Den tidigare utgångspunkten från culpa är 

inte längre ett krav eftersom kontrollansvaret inte förutsätter vårdslöshet, det är även av denna 

anledning som indirekta förluster faller utanför kontrollansvarets ramar.  

 I CISG gäller däremot fortfarande bestämmelsen om full ersättning, distinktionen mellan 

förlusterna i köplagen har CISG inte inrättat, utan CISG täcker båda förlusterna. 

Mellan olika förespråkare och i litteraturen har kontrollansvaret kommit att tolkas skiljaktigt, 

författarna Eörsi och Sandvik menar bland annat att kontrollansvaret i art.79 kommit till som 
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ett resultat av en kompromiss. Eörsi har därtill anfört att kontrollansvaret är en 

sammanjämkning mellan förespråkare av ett strikt ansvar och av ett presumtionsansvar. Andra 

har framfört och erkänt att CISG art.79 utgör en kompromisslösning men med undantag för 

force majeure. Men vad innebär då kontrollansvaret? Är det endast fråga om hinder utanför 

säljarens kontroll eller har den en bredare tillämpning? Både på det internationella och nordiska 

planet förekommer ingen klar tolkning om kontrollansvarets innebörd. I köplagens motiv har 

ingen direkt ställning antagits beträffande innebörden, utan det framgår endast att 

kontrollansvaret är oberoende av culpa. Liknande har anförts angående kontrollansvaret i CISG, 

de olika tolkningarna om ansvaret som en mellanform har emellertid gemensamt att det inte är 

någon fråga om vårdslöshet. 

Jag håller med författarnas resonemang om att kontrollansvaret utgör en kompromiss mellan 

olika ansvarstyper. I rättspraxis synliggörs de sakförhållandena som är av betydelse, vilket är 

vårdslöshet och ett strikt ansvar. Detta resonemang som Eörsi framfört anser jag motsvara 

utgångspunkten i domstolarnas avgöranden, andra har däremot påstått att kontrollansvaret utgör 

en mellanform mellan ett presumtionsansvar och ett strikt ansvar men med undantag för force 

majeure. Detta anser jag inte vara fallet eftersom utifrån det redovisade rättsfallen är det synligt 

att omständigheter som krig, exceptionella väderleksförhållanden och strejker som kan utgöra 

force majeure undantag, inte har godtagits som force majeure förhållanden. 

De uppställda rekvisiten utgör inget undantag beträffande ett oklart innehåll. Rekvisiten i KöpL 

27§ 1st och CISG art.79(1) som utgörs av oförutsebarhetsrekvisitet, hindersrekvisitet, 

aktivitetsrekvisitet och kontrollrekvisitet är svåra att fastställa betydelsen på då det är 

sammankopplade. En rättvis skälighetsbedömning kan i min mening inte uppfyllas med dessa 

som utgångspunkt. Detta eftersom det är ytterst sällan som säljaren undgår ansvar på grund av 

uppkomna hinder utanför sin kontrollsfär. Detta är väldigt tydligt i de presenterade rättspraxis 

som återfinns i arbetet, inte i ett enda fall har säljaren undgått skadeståndstalan. Inte heller har 

en helhetsbedömning ägt rum med ett beaktande av samtliga rekvisit, till mesta del har endast 

kontrollrekvisitet beaktats och haft stor betydelse vid fastställandet av högsta domstolens 

beslut. 

Högsta domstolen har i de presenterade rättsfallen endast utrett om hindret varit utanför kontroll 

samt förutsebart för säljaren. Säljarens åtgärder för att förhindra hinder och dess följder, d.v.s. 

aktivitetsrekvisitet anser jag inte får någon betydelse i utfallet. Detta beror på att rättspraxis inte 

beskriver vilka förutsättningar som leder till ansvarsfrihet och när det blir aktuellt. Att köplagen 

och CISG är dispositiva har därtill medfört att domstolar lägger stor vikt på partsviljan, vilket 

resulterat i att resterande bestämmelser på området får mindre plats i bedömningen. Eftersom 

högsta domstolen grundar utfallet på objektiva förutsättningar har det i stort sett resulterat till 

att det uppkomna hindret aldrig uppkommer utanför säljarens kontroll. I och med den objektiva 

bedömningen är det uppkomna hindren alltid förutsebara och därför får säljarens aktiva 

handlingar ingen relevans. Detta uppfattas som att de uppställda rekvisiten i kontrollansvaret 

endast är förmånliga för köparen. Samt ger rekvisiten uttryck till att säljaren endast kan uppnå 

befrielse från ansvar genom att friskriva sig det. Detta var dessutom fallet i äldre rätt där parter 

friskrev sig skadeståndstalan från 24§ i 1905 års köplag just för att den var för sträng mot 

säljaren.  

Med anledning av att den tidigare köplagen reglerade alla typer av köp kan man emellertid finna 

förståelse för den stränga uppbyggnaden. Genom att lagen även omfattade konsumentköp finns 

det därmed anledning till att stödja den dåvarande regleringen. Efter att 1990 års köplag antogs 

har bestämmelserna kommit att anses som mildare. Detta kan ha sin grund att köplagen inte 

längre omfattar konsumentköp. Numera krävs således inte att hänsyn bör tas till om köpet ingås 

med en konsument, utan idag är det ofta fråga om jämställda parter. Dock har den rådande 
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köplagen kommit att bli väldigt sträng vid civila köp. Att privatpersoner ska omfattas av 

köplagens regler om inget annat avtalats anser jag som oproportionerligt till köpets karaktär. 

Avtal mellan privatpersoner innefattar oftast köp av mindre värden och kan därmed komma att 

anses som oskäligt att genomgå lagens förutsättningar för verkställandet av ett sådant avtal. 

Detta är även gällande för CISG då konventionen är applicerbar på civila köp.  

Beträffande differensen mellan lagarna kan man efter detta arbete dra slutsatsen att det inte 

förekommer några markanta åtskillnader i lagarnas utformning. Den mest betydande orsaken 

är främst att köplagen utformats efter CISG som föredöme. Kontrollansvarets uppbyggnad med 

de fyra rekvisiten är gemensamt uppställda krav, detsamma gäller bevisbördan för skadeståndet. 

Som nämnts synliggörs dock en åtskillnad i ansvarskretsen för leverantörer och tidigare säljled. 

Detta har dock varit omtvistat där man hävdat att trots skillnader i konstruktionen är betydelsen 

snarlika.  

Beträffande strängheten i köplagen beskrivs säljarens ansvar precis som i det tidigare rättsläget. 

Säljaren kan nästan aldrig med de framlagda bevisen undgå ansvar med framgång. I jämförelse 

mellan CISG och köplagen kan det utifrån detta arbete tolkas som att båda lagarna är stränga 

men att det även förekommer många brister i bestämmelserna. Detta med anledning av att art.79 

i CISG är formulerad på ett sätt som inbjuder olika tolkningar kring bestämmelsen. CISG har 

bland annat kritiserats för att ha möjliggjort att nationell rätt inkorporerats i bedömningen. 

Detsamma gäller köplagen som inte definierat kontrollansvaret mer än att det ska vara fråga om 

ett hinder utanför kontroll.   

Den omständigheten att både CISG och köplagen är applicerbara vid civila köp ger stöd till 

uppfattningen om att dessa är stränga i sin karaktär. I min mening är det mycket svårt att 

fastställa vilken som är mer sträng, då lagarna saknar exakthet och därmed väldigt diffusa blir 

ett fastläggande näst intill omöjligt. En skillnad som dock inneburit att den ena lagen framstår 

som strängare än den andra är olikheterna gällande skadeståndets utsträckning. Köplagen täcker 

endast direkta förluster och förutsätter culpa för att även indirekta förluster ska ersättas. CISG 

däremot täcker både förlusterna vilket är att anse som strängare för säljaren. Köplagen kan 

således ur denna aspekt komma att anses som mildare än bestämmelsen om ansvarets 

omfattning i CISG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  26 
 

Källförteckning 
Litteratur 

Gerhard, Peter Köprättens grunder, upplaga 1, Stockholm: Liber 1987 

Gerhard, Peter Köprättens grunder, upplaga 13, Stockholm: Liber 2015 

Håstad, Torgny Köprätt och annan kontraktsrätt, upplaga 6, Uppsala: Iustus 2009 

Håstad, Torgny, Björkdahl Erika P., Brattström, Margareta, Zackariasson, Laila, 

Civilrättensgrunder, upplaga 1, Uppsala: Iustus 2016 

Korling, Fredric och Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Lund: Studentlitteratur AB 

Ramberg, Jan, Köplagen: Under medverkan av Johnny Herre, Stockholm: Nordstedts Juridik 

1995 

Ramberg, Jan och Herre, Johnny Internationella köplagen (CISG), Upplaga 1, Stockolm: 

Norstedts Juridik AB 2001 

Ramberg, Jan och Herre, Johnny Internationella köplagen (CISG), upplaga 3, Norstedts Juridik 

2009 

Ramberg, Jan och Herre, Johnny Allmän köprätt, upplaga 8:1, Stockholm: Wolters Kluwer 

2016 

Runesson, Erik M. Rekonstruktion av ofullständiga avtal: Särskilt om köplagens reglering av 

risken för ökade presentationskostnader, upplaga 1, Stockholm: Nordstedts Juridik 1996 

Sandvik, Björn, Säljarens kontrollansvar: skadeståndsansvarets grund och omfattning enligt 

köplagen och CISG, Åbo: Åbo Akademis Förlag 2004 

Offentliga tryck 

Proposition 1988/89:76- om ny köplag 

Rättsfall 

NJA 1917 s.58 

NJA 1918 s.20 

NJA 1970 s.478 

UNILEX 17.10.1995 

UNILEX 24.04.1996 

UNILEX 21.05.1996 

UNILEX 06.07.2004 

UNILEX 09.07.2008 

UNILEX 20.08.2008 

 



 
 

  27 
 

Elektroniska källor 

Uniform Sales Law – The UN-convention on Contracts for the International Sale of Goods 

tillgänglig:  

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem.html#a77, 1986, (hämtad 2016-11-18) 

 

Karnov- Jori Munukka, https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/529071/1 

(hämtad 2016-11-15) 

 

Tidskrifter 

Miriam Istner- Byman, Direkt eller indirekt förlust?, SvJT 2013, s.864-876   

Jan Ramberg & Johnny Herre, Internationella köplagen (CISG), En kommentar, SvJT 2002, 

s.201–204 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem.html#a77
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/529071/1

