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Förord

När vi väntade på tunnelbanan efter ett seminarium i Civilrätt C i septem
ber eller möjligen oktober 1986, frågade jag Johnny Herre om vi skulle
tentaplugga tillsammans. Det skulle vi. Ingen av oss insåg att den frågan
var denna avhandlings första frö.

Några år senare började jag doktorera. Forskningen gick emellertid
trögt. Det fanns så mycket annat att göra och eventuella krav ställdes inte
förrän vid en senare tidpunkt. Vid enjulmiddag 1993 eller 1994 jämförde
Johnny avhandlingsskrivandet med ett maratonlopp och sade att det inte
var så konstigt att mitt avhandlingsarbete gick knackigt, eftersom jag 
om jämförelsen med friidrotten skulle fortsätta - var 100-meterslöpare.
Ideer kom, angreps med stor entusiasm, för att därefter läggas åt sidan.

Vid månadsskiftet januari - februari 1995 bjöd Juristförlaget på förfat
tarmiddag. Av någon anledning hade jag blivit bjuden. När jag frampå
småtimmarna just hade hämtat en Jansson och en klar, frågade Johnnys
chef, Gunnar Karnell, om han kunde få tala med mig. "Ja, det kan du få
om du vill", sade jag. "Det är nog snarare du som vill tala med mig", sa
Gunnar.

Vid den anställningsintervju som följde några veckor senare frågade
Gunnar om jag ville fortsätta med mitt dåvarande projekt eller om jag
ville börja om. Det hade tagit tid och tidigare misslyckanden att inse
vilken typ av ämne som passade mitt kynne. När frågan ställdes var den
emellertid lätt att besvara. Jag ville skriva om fel och om ogiltighet. Med
hänvisning till Johnnys liknelse påpekade jag att vi borde anpassa dokto
randstudierna efter mina svagheter, genom att jag åtminstone inlednings
vis arbetade i ganska korta intervall, med tätt återkommande rapporte
ringsskyldighet. Det hade Gunnar inget emot.

Gunnar och Johnny förtjänar särskilda tack. Utan dem skulle det inte
ha funnits behov av något förord. Gunnar har varit den bästa handledare
jag har kunnat ha, med en lagom avvägning mellan krav och anpassning
till mina behov, under vilka för all del även kraven kan inordnas. Johnny
har sedan 1986 varit en av mina bästa vänner och har under åren varit till
stor hjälp, inte bara i det dagliga arbetet. Och jag tror knappast att det var
Gunnars ide att fråga just mig den där vinternatten 1995. Tillsammans
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med Lars Gorton har de ingått i den handledartrojka som vid ett otal till
fållen har läst mitt manuskript och lämnat synpunkter på det.

Vid anställningsintervjun frågade Gunnar om min familj kunde tänkas
ha betänkligheter mot en akademisk karriär, eller om jag kunde räkna
med stöd hemifrån. Mina föräldrar förtjänar ett stort tack för att jag tyckte
att frågan var befångd. Malin fanns inte med i bilden vid den tiden, men
har sedan sommaren 1995 i allt större utsträckning varit familj. Hon har
aldrig varit upphov till - men väl föremål för - det dåliga samvete som
ibland har infunnit sig när avhandlingen har dominerat tillvaron. Tack
Malin, för allt ditt stöd.

Även om det huvudsakligen är ett enmansarbete att skriva en avhand
ling, så är kollegers synpunkter av stort värde, i stort som i smått. Mina
vänner och kolleger vid Rättsvetenskapliga institutionen har vid semina
rier och eljest lämnat åtskilliga synpunkter. Även justitierådet LeifThors
son och advokaten Jan Lundström har läst manuskript och lämnat syn
punkter. Var och en som känner igen sina påpekanden i den slutliga texten
har bidragit till att göra avhandlingen bättre. Tack!

Under sommaren 1999 har jur. kand. Inga Norman kontrollerat citat,
hänvisningar m.m. Jag är övertygad om att hon har gjort det bättre än vad
jag själv skulle ha kunnat göra.

Ett avhandlingsarbete måste avslutas. En tidsgräns måste därför sättas
för vilket material som används. Med några få undantag går gränsen vid
halvårsskiftet 1999.

Tryckningsbidrag har lämnats av Stiftelsen Institutet för Företags
juridik och av Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur i Stockholm.

Käringön den 24 oktober 1999

Jon Kihlman
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1. Introduktion

1.1 Ämne och syfte

Avhandlingen behandlar riskfördelningen mellan säljare och köpare när
köparen anser att ett avtalsföremål inte svarar mot vad han hade rätt att
förvänta sig. Undersökningen är begränsad till behandlingen enligt
svensk rätt av köp av lös och fast egendom. Den terminologi som används
för att beskriva riskfördelningen har av tradition varit negativ. Beteck
ningenfel markerar således avvikelser från vad en köpare har rätt att för
vänta sig om avtalsföremåls beskaffenhet. De rättsregler som aktualiseras
för att lösa konflikter om avtalsföremål s beskaffenhet benämns i konse
kvens härmed vanligen/elregler.

Mitt syfte är att utröna vad fel är och att systematiskt beskriva hur reg
lerna därom är uppbyggda, liksom hur man bör resonera för att bäst lösa
tvister mellan avtalsparter om avtalsföremåls beskaffenhet. I anslutning
till såväl köplagen' som till konsumentköplagen/ och jordabalken" ut
går jag från köparens förväntningar om avtalsföremålets beskaffenhet.

J Se 17 § 3 st. KöpL. Lagtext m.m. som jag har bedömt underlätta läsningen har samlats i en lag
textbilaga efter den engelska sammanfattningen.

2 Se 16 § 3 st. 3 p. KKL. I allt väsentligt är felreglema likadant utformade i köplagen och i kon
sumentköplagen. Konsumentköplagen behandlas därför särskilt endast när dess bestämmelser
avviker från köplagens. Hänvisningar görs ofta endast till köplagen utan att konsumentköplagen
nämns. I allmänhet gäller det som sägs även för konsumentförhållanden.

3 Se 4 kap. 19 § l st. JB.
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1. Introduktion

Avgörande för felbedömningen är enligt dessa lagars bestämmelser om
köparens förväntningar har varit befogade ellerinte,"

Traditionen bjuder att åtskillnad görs mellan fel i lös och i fast egen
dom. Det finns emellertid ingen anledning att resonera olikartat i hit
hörande frågor bara for att ett avtalsföremål tillhör en annan egendomska
tegori än ett annat. De faktiska skillnader som finns mellan en bil och en
fastighet, är i här behandlade hänseenden förmodligen mindre än motsva
rande skillnader mellan en bil och en liter mjölk. Framfor allt är skillna
derna inte juridiskt betingade, utan i stället primärt betingade av avtals
föremålens beskaffenhet. Om det skulle finnas anledning att görajuridisk
skillnad - d.v.s. att resonera på skilda sätt i beroende av avtalsföremålets
art - mellan fel i lös och i fast egendom, så vore det minst lika motiverat
att också ha skilda regler for fel i bil och fel i mjölk. Oberoende av avtals
föremålets art skall emellertid risken for att det visar sig inte svara mot
köparens förväntningar fördelas mellan parterna. Oberoende av avtals
föremålets art utgår felbedömningen från hur parterna har beskrivit köpa
rens förväntningar i avtalet och från övriga omständigheter kring detta.
Sättet att resonera for att utröna om köparens förväntningar är befogade
eller inte är detsamma for lös som for fast egendom. Min utgångspunkt är
därför att det för här behandlade frågor inte är någon principiell juridisk
skillnad mellan lös och fast egendom.

Valet av köparens förväntningar som utgångspunkt är naturligt inte
bara utifrån hur de köprättsliga felreglerna är utformade, utan också efter
som varje tvist om avtalsföremåls beskaffenhet kan antas ha sin upprin
nelse i att köparen inte är nöjd med säljarens prestation.s Valet av

4 Enligt såväl Håstad (s. 74 f.) som Lehrberg (Köprätt s. 65) och Wilhelmsson (Green Sales Law
s. 279) uttrycker de nämnda lagarnas bestämmelser huvudregeln för felbedömningen. Enligt
Håstad (a.st.) är den dock tämligen intetsägande. En liknande formulering - fastigheten fick inte
avvika från vad köparen "med hänsyn till omständigheterna haft anledning räkna med vid
köpet" - fanns i jordabalken när den trädde i kraft 1972. För att bringa bestämmelsen i överens
stämmelse med köp lagen s formulering ändrades den på lagrådets inrådan, se SFS 1990:936 och
prop. 1989/90:77 s. 71 ff. Även Hagstram (Fragmenter II s. 41) knyter felbedömningen 
åtminstone för fastighetsköp - till köparens förväntningar. Formuleringen att varan är felaktig
om den avviker från vad köparen med fog kan förutsätta infördes i köplagen på förslag av lag
rådet, se prop. 1988/89:76 s. 227. Den finns inte i de nya norska och finländska köp lagarna och
inte heller i den danska.

s För en helt annan utgångspunkt se emellertid UCC § 2-313 Official Comment 4: "The whole
purpose ofthe law ofwarranty is to determine what it is that the sellerhas in essence agreed to sell".
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1.2 Obligationsrätt och riskfördelning

utgångspunkt är ett val av juridisk teknik. Det är däremot inte uttryck för
ett ställningstagande till i vilken omfattning köparens förväntningar skall
skyddas eller till vilka förväntningar som skall skyddas.

Den antagna utgångspunkten innebär att även de regler i den allmänna
avtalsrätten som skyddar en parts förväntningar skall behandlas. Bland
dessa märks särskilt avtalslagens regler om svek och förklaringsmisstag.
Avhandlingens andra del - och särskilt kap. 13 - ägnas därför i stor
utsträckning åt ogiltighetsregler i allmänhet och de nyssnämnda särskilda
reglerna i synnerhet.

Jag har valt att avvika från lagstiftningens ordval genom att i stället för ordet för
utsättning använda ordet förväntning. 6 Härmed avses ingen juridisk skillnad.
Valet är betingat av att ordet förväntning bättre speglar det som torde avses i lagen
och av att ordet förutsättning lätt leder tanken till förutsättningsläran. Enligt
denna behandlas i första hand bakomliggande fakta, snarare än förväntningar om
motpartens prestation. Den anses därtill inte kunna ge löftesgivaren en rätt till
skadestånd,' vilket däremot är en av flera tänkbara rättsföljder när hansjOrvänt
ningar inte har uppfyllts," Förutsättningslärans tankemodell kan däremot vara ett
nyttigt hjälpmedel även vid tvistelösning om avtalsföremåls beskaffenhet."

1.2 Obligationsrätt och riskfördelning

Jag bygger på några tämligen enkla utgångspunkter, vilka är nära besläk
tade med varandra. Den första är att obligationsrätten syftar till att fördela
ett avtalsförhållandes värden och risker mellan dess parter. Hur fördel
ningen skall ske av de värden som obligationsrättsliga förhållanden kan
frambringa eller som råkar uppkomma'? ligger vid sidan om avhandling
ens ämne. Principer för en sådan fördelning är därför av begränsat
intresse för framställningen och berörs endast undantagsvis. I I Framställ
ningen koncentreras i stället till fördelningen av risker i obligationsrätts
liga förhållanden.

6 Lindskog förordar samma ordval i SvIT 1993 s. 109 f.
7 Se NJA 1989 s. 614 {Efterlevandepension} och Ramberg/Hultmark s. 180 f.
I Se t.ex. 30 § KÖpL.
9 Se Lehrberg i SvIT 1990 s. 543 ff., SOU 1972:28 s. 149 och Gomard, Obligationsret I s. 130

och s. 143 tf.
10 Se t.ex. ND (I) 1995 s. 333 {Ökad fiskekvot) och ND (F) 1995 s. 645 (Olovlig aktieutdelning).
II Jfr härtill prop. 1988/89:76 s. 30.
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Den riskfördelning som görs i varje obligationsrättsligt förhållande är
- och måste vara - fullständig. Varje risk som inte bärs aven part måste
bäras av motparten. Förbudet mot förpliktande tredjemansavtal utesluter
alla andra alternativ." En annan sak är hur riskjördelningen skall göras
mellan avtalets parter. Maximen caveat emptor innebär att all risk för att
köparens förväntningar inte uppfylls som huvudregel ligger på köparen
och att den endast i undantagsfall kan ligga på säljaren. På enahanda sätt
skulle även en regel enligt vilken säljarens felansvar förutsatte culpa eller
grov culpa, liksom en regel enligt vilken avtalsföremålet vore felaktigt så
snart som köparen var missnöjd med det, innebära en fullständig - låt
vara tämligen ensidig - riskfördelning mellan avtalets parter. Oberoende
av hur riskfördelningen görs måste emellertid varje lösning aven obliga
tionsrättslig tvist resultera i en 100-procentig fördelning mellan parterna
av föremålet för tvisten.

Jag behandlar som nämnts bara fel vid köp av lös och fast egendom. De princi
piella resonemang som förs torde emellertid ha samma giltighet även utanför
detta område. Även för andra avtal gäller att risken för ett oönskat utfall måste
fördelas mellan avtalets parter. Som exempel kan nämnas de uppdragsavtal som
har varit föremål för åtskilliga avgöranden från Högsta domstolen under senare
år. Riskfördelningen har där i allmänhet gjorts så att uppdragstagaren" har
ansvarat - i allmänhet men inte alltid genom att tvingas betala skadestånd - när
han har varit culpös, medan huvudmannen själv har fått stå risken för allt oöns
kat resultat som inte härrör från uppdragstagarens culpa. Normen för riskfördel
ningen i ett sådant förhållande synes därför vara att huvudmannen endast har fog
för att förvänta sig att uppdraget utförs på ett icke-culpöst sätt.

Undersökningen omfattar de regler som aktualiseras när en köpare anser
att avtalsföremålet inte svarar mot vad han förväntade sig. Regeltillämp
ningen brukar benämnas felbedåmning. Som kommer att utvecklas i
DEL II innefattar felbedömningen även vissa ogiltighetsregler. Felbedöm
ningen kan för varje påstådd avvikelse från en förväntning leda till ett av
två resultat: antingen till att köparens förväntning skyddas eller till att den
inte skyddas. Att felbedömningen endast kan leda till ett av två möjliga

12 Se om tredjemansavtal Ramberg s. 219 och Adlercreutz I s. 135 ff med åtskilliga hänvisningar.
13 Termen används här i vid bemärkelse, innefattande t.ex. rådgivare, mäklare och besiktnings

män, men även borgenärer i vad avser deras skyldighet att tillvarata en borgensmans intresse i
skilda hänseenden.
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1.2 Obligationsrätt och riskfördelning

resultat är ett centralt tema i framställningen. När förväntningen skyddas
sägs avtalsföremålet vara felaktigt. Säljaren har då också begått ett kon
traktsbrott. När förväntningen inte skyddas är avtalsföremålet inte felak
tigt. Säljaren har då inte begått något kontraktsbrott. 14 Det finns inga mel
lanliggande alternativ. Felbedömningen innebär därjOr enjOrdelning av
samtliga riskerjOr avvikelserfrån köparensfårvdntningar om avtalsföre
målets beskaffenhet. Det tämligen enkla konstaterandet att varje risk som
kan aktualiseras i ett avtalsjOrhållande måste bäras antingen av säljaren
eller av köparen är centralt för framställningen och för dess resonemang.

Ett köpavtal har vanligen endast två parter. Det är naturligtvis också möjligt att
ett avtal har fler än två parter. Vid flerpartsavtal måste varje risk som inte bärs
aven part bäras av någon av de andra parterna. Flerpartskonstruktionen föränd
rar därmed inte den principiella utgångspunkten att risken för en omständighet
alltid måste bäras av någon av avtalets parter. I det följande bortses från att avtal
kan ha fler än två parter, eftersom sådana flerpartskonstruktioner skulle kompli
cera framställningen utan att tillföra något.

En konsekvens av att obligationsrätten syftar till att fördela samtliga
risker i ett avtalsförhållande är att det inte går att skilja ut olika typer av
risker. Varje avvikelse från köparens förväntningar om avtalsföremålets
beskaffenhet måste behandlas. Även avvikelser från köparens förvänt
ningar" som inte är direkt relaterade till avtalsföremålet som sådant,
såsom t.ex. att föremålet skall vara miljövänligt" eller att det inte har till
verkats av barn i fattiga länder, måste kunna vara föremål för bedömning.
Ur parternas perspektiv är det ingen skillnad mellan att en omständighet
inte omfattas av felbegreppet, 17 att köparen inte har uppfyllt sin s.k.
undersökningsplikt före köpet,18' att avtalsföremålet visserligen är felak
tigt men att felet inte är tillräckligt stort i förhållande till avtalsföremålets
pris," och att omständigheten befinns innebära att avtalsföremålet inte är

14 Termen "fel" används såledesfunktionellt snarare änformel1t, jfr Hagstram. Fragmenter Is. 37.
IS För att inte tynga texten alltför mycket kommer j ag i allmänhet att använda termen köparensför

väntningar i betydelsen köparens förväntningar om avtalsföremålets beskaffenhet i vid bemär
kelse.

16 Se Wilhelmsson, Green Sales Law s. 267 ff. '
17 Se NJA 1997 s. 149 (Hyresfastighet). Se även TR:n i NJA 1981 s. 894 (Rondell).
18 Se NJA 1998 s. 407 (Besiktningsutlåtande).
19 Se om dansk rätt vid n. 22 ff.
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1. Introduktion

felaktigt enligt åberopade lagrum." Effekten är i samtliga fall att köparen
själv bär risken för att hans förväntningar inte blev uppfyllda. Varje för
väntning som en köpare kan ha i anledning av avtalet måste därför kunna
vara föremål för prövning. Särskilt motiveringen att ett förhållande inte
omfattas av felbegreppet framstår som olämplig. Det finns ingen anled
ning att i det enskilda fallet göra någon annan skillnad mellan köparens
olika förväntningar än att en del av dem är skyddade, medan andra för
väntningar inte skyddas."

Som exempel kan nämnas att det i dansk rätt synes ha utvecklats en särskild
regel för köp av fast egendom, vilken innebär att köparen inte kan göra fel gäl
lande mot säljaren om de inte är relativt omfattande i förhållande till köpeskil
lingen." 10m. 1986 s. 853 H ansågs ett dolt fel, värderat till 75 000 kr, vara för
litet i förhållande till köpeskillingen - sex miljoner kr - för att något prisavdrag
skulle utgå. I Om. 1990 s. 537 V värderades felet till 12 810 kr inkl moms, vilket
motsvarade 4,28 % av köpeskillingen. Även här ansågs kvotdelen vara för liten
för att ge köparen rätt till prisavdrag. Genom att knyta an till en kvotdel av fas
tigheters värde har man i dansk rätt devalverat danska fastigheters värde med
fem - möjligen tio23

- procent," eftersom en köpare aven fastighet som enligt
avtalet är värd 1 000 000 kr måste beakta att eventuella avvikelser från sina för
väntningar - hur välgrundade dessa än är - inte kan göras gällande mot säljaren,

~ Se NJA 1997 s. 629 (Svartbygge). Högsta domstolen prövade endast om fastigheten var felaktig
enligt 4 kap. 18 § JB.

21 När köparen har reklamerat för sent, kan det dock vara av värde att Högsta domstolen uttalar sig
om hur riskfordelningen skulle ha gjorts om reklamationen hade varit rättidig. Detsamma gäller
för andra liknande situationer där den slutliga riskfördelningen görs helt oberoende av felbe
dömningen.

22 Se utöver de här berörda fallen bl.a. UfR 1987 s. 966 V (855 000 kr), UfR 1987 s. 967 V
(475 000 kr) och UfR 1994 s, 79 H (1 585 000 kr), liksom Gomard, Obligationsret J s. 168 f.
och Vinding Kruse s. 149 ff.

23 Se Rosenmeier s. 114 f. och s. 124 ff. Se även UfR 1995 s. 411 V (24900 kr), där köparna inte
tillerkändes något prisavdrag, eftersom kostnaden för att åtgärda felet var för liten (drygt 8 %)
i förhållande till köpeskillingen, som var 297000 kr.

24 Se även UfR 1990 s. 86 V, där prisavdraget var 18 000 kr, vilket var 3,3 % av köpeskillingen
och möjligen även UfR 1980 s. 922 V, där det utdömda prisavdraget endast uppgick till 4 810 kr.
JUfR 1998 s. 474 H (300 000 kr) utgick prisavdrag trots att det uppgick till knappt 6 % av köpe
skillingen. Jfr också UfR 1996 s. 304 V (56250 kr), där reparationskostnaden motsvarade 8,5 %
av köpeskillingen. Köparen tillerkändes prisavdrag med den extra motiveringen att reparationen
var absolut nödvändig. I UfR 1999 s. 293 V (Gul taksten) utgick prisavdrag eftersom det "måtte
antages, at et kendskab til manglen på handelstidspunktet ville have medfort en reduktion af
salgsprisen" (s. 294). Det synes vara ett bättre sätt att resonera.
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1.3 Felbedömning och disposition

så länge deras föremål inte är värda mer än ca 50 000 kr.2s Eftersom den danske
fastighetsköparen i dessa situationer inte kan göra någon påföljd gällande trots
att säljaren anses ha begått ett avtalsbrott, kan fastigheten sägas ha två värden
enligt avtalet: dels det avtalade värdet 1 000 000 kr, dels det - ävenledes enligt
avtalet - reella värdet 950000 kr. I anslutning till svensk lagtext" kan en fas
tighetsköpare enligt dansk rätt aldrig sägas med fog kunna förvänta sig att en
fastighet har det högre avtalade värdet. Han skall alltid utgå från att den är värd
ungefär fem procent mindre än vad avtalet säger. Avvikelser inom femprocents
gränsen är därmed inte ens fel i fastigheten."

Mitt huvudtema är fördelningen mellan avtalsparterna av risken för att
köparens förväntningar om avtalsföremålets beskaffenhet inte uppfylls.
Detta är emellertid inte den enda grunden för riskfördelning mellan
avtalsparterna. Även annat påverkar den slutlig riskfördelningen, såsom
begränsningar av påföljds- och reklamationsmöjligheter. I kap. 11 redo
görs kortfattat för sådan inverkan på den slutliga riskfördelningen.

1.3 Felbedömning och disposition

Som kommer att framgå kan felbedömningen enligt svensk rätt komma
att göras i två steg, först enligt en objektiv norm enligt vilken det avgörs
om köparens förväntningar är befogade och därefter i förekommande fall
även enligt en subjektiv. Den subjektiva normen är underordnad den
objektiva i det att den endast är tillämplig när köparens förväntningar inte
skyddas redan enligt den objektiva normen. Regeln för den objektiva
bedömningen av om köparens förväntning är befogad benämns därför här
huvudregeln, medan regeln för den subjektiva bedömningen av om köpa
rens förväntning skall skyddas i det enskilda fallet, trots att den inte är

25 Här antas för enkelhetens skull att gränsen för prisavdrag går vid 5 %. Den exakta gränsen är
utan principiell betydelse. Det är i stället förekomsten av en sålunda bestämd gräns som är
intressant. Det synes också finnas en övre värdegräns för när prisavdrag tillåts. Om gränsen
överskrids är köparen hänvisad till att häva avtalet, se Vinding Kruse s. 147 och Rosenmeier
s. 131 f.

26 Se 4 kap. 19 § JB.
27 Regeln torde ha sitt ursprung i BGB § 459 (1) in fine: "Eine unerhebliche Minderung des Wertes

oder der Tauglichkeit kommt nicht in Betracht." Jfr även Almen s. 572.
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befogad, här benämns tilläggsregeln. Huvudregeln behandlas i framställ
ningens första del, som omfattar kap. 2-10. I kap. 11 behandlas som
nämnts moment som påverkar riskfördelningen utan att direkt ha att göra
med felbedömningen. DEL II (kap. 12-14) behandlar tilläggsregeln. I
kap. 15 följer därefter en avslutande sammanfattning av undersökningen.

1.3.1 Huvudregeln

Huvudregeln baseras på köplagstiftningens felregler, av vilka följer att ett
avtalsföremål är felaktigt om det avviker från köparen befogadeförvänt
ningar i anledning av avtalet.28 En köpare kan aldrig förvänta sig - och,
om det vore logiskt möjligt, än mindre göra det med fog - att verkligheten
skall vara annorlunda beskaffad än vad han vet vara fallet. Utgångspunk
ten i köparens förväntningar innebär därför att köparens vetskap om ett
visst förhållande utesluter att säljaren skall stå risken för förhållandet. .
Som kommer att utvecklas i kap. 5 har en köpare fog för förväntningar
som skulle ha delats aven förnuftig köpare i motsvarande situation. Även
om en säljare - inte minst för sin egen skull- i allmänhet bör var medve
ten om vilka förväntningar förnuftiga köpare har, så görs bedömningen
utan anknytning till säljarens verkliga eller fmgerade vetskap. Enligt
huvudregeln jämförs köparens förväntningar i stället med förväntningar
somförnuftiga köpare skulle ha haft i anledning av avtalets beskrivning
av sitt föremål ochav övriga omständigheter kring avtalet. Köparens för
väntningar skyddas när de svarar mot den sålunda fastställda objektiva
normen, medan förväntningar som inte stöds av den objektiva normen
inte åtnjuter skydd enligt huvudregeln.

Det är i praktiken närmast omöjligt att avgöra om en köpare har haft en viss för
väntning vid avtalstillfållet. Varje tvist av här diskuterad art innebär emellertid
att köparen påstår att förväntningen förelåg vid avtalstillfållet. I allmänhet får ett
sådant påstående tas för gott. 29 Såtillvida kan bedömningen möjligen sägas vara
subjektiv. Eftersom endast sådana förväntningar skyddas som förnuftiga köpare
i motsvarande situation skulle ha haft, är det emellertid sannolikt att de förvänt
ningar som skyddas faktiskt också har funnits hos köparen vid avtalstillfållet.

28 Se 17 § 3 st. KöpL, 16 § 3 st. 3 p. KKL och 4 kap. 19 § I st. JB.
29 Jfr dock om köparens onda tro i kap. 5.1.
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1.3 Felbedömning och disposition

Den objektiva prövningen enligt huvudregeln innebär att säljarens person
i princip salmar betydelse. Den enskilde säljaren kan således bytas ut mot
en annan jämförbar säljare utan att bytet påverkar resultatet. Bytet måste
dock göras mot en jämförbar säljare, eftersom säljarens typ många
gånger är ägnad att påverka köparens förväntningar. En köpare har ofta
fog för högre ställda förväntningar på ett föremål som säljs aven fack
handlare än på ett föremål som säljs av någon som inte utger sig för att ha
särskild sakkunskap.30

Felbedömningen innebär att avtalsföremålets beskaffenhet jämförs
med avtalets norm, som utgörs av köparens befogade förväntningar. För
att felbedömningen skall kunna göras på ett ändamålsenligt sätt måste
den sättas in i ett tids- och i viss mån även i ett rumsperspektiv. Efter en
kortare inledning (kap. 2) börjar framställningen om huvudregeln därför
med frågorna till vilken tidpunkt defmitionen av normen skall knytas
(kap. 3.1), liksom i förekommande fall varifrån jämförelsematerial skall
hämtas för att definiera normen (kap. 3.2). I kap. 4 definieras därefter
jämförelsetidpunkten, d.v.s. den tidpunkt när avtal sförem ålet skall jäm
föras med avtalsnormen.

I kap. 5 beskrivs den teoretiska grunden för felbedömningen i sak.
Med utgångspunkt i köparens förväntningar beskrivs hur man bör reso
nera för att lösa hithörande problem. Inte bara beskrivningen av föremålet
i avtalet, utan även omkringliggande omständigheter, såsom friskriv
ningar och uppmaningar att undersöka avtalsföremålet behandlas, liksom
köparens s.k. undersökningsplikt och säljarens s.k. upplysningsplikt. Den
sålunda beskrivna riskdelningsmodellen appliceras sedan på olika aspek
ter av avtals föremåls beskaffenhet: identitet (kap. 6), funktion och håll
barhet (kap. 7), användbarhet (kap. 8) samt sak- och politirättslig beskaf
fenhet (kap. 9). Uppdelningen har gjorts uteslutande av framställnings
tekniska skäl.

1.3.2 Tilläggsregeln

Det förekommer också att ett avtalsföremål är felaktigt på grund av att
säljaren känner till köparensjörväntning. En sådan prövning fyller ingen

30 Se Kriiger s. 227 f. och Herre/Ramberg s. 75 ff.
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funktion enligt huvudregeln. För att den enskilde säljarens vetskap skall
tillmätas betydelse för skyddet av köparens förväntningar krävs därför att
dessa inte skyddas redan enligt huvudregeln. Prövningen huruvida den
enskilde säljarens vetskap om köparens förväntning skall beaktas vid fel
bedömningen sker enligt vad jag här kallar tilläggsregeln.

Uppdelningen mellan en huvudregel enligt vilken felbedömningen skall göras
objektivt och en tilläggsregel, där även subjektiva fakta tillmäts betydelse, är
naturligtvis inte det enda tänkbara sättet att beskriva felbedömningen. En alter
nativ framställningsmetod vore t.ex. att knyta bedömningen till säljarens vet
skap om köparens förväntningar och att utgå från att sådan vetskap föreligger i
de situationer som här sägs bedömas enligt huvudregeln." En sådan lösning
skulle emellertid lida av åtminstone två allvarliga brister. Dels skulle den avvika
från den tydliga strävan efter objektiva standarder som finns framför allt i CISG,
dels skulle den antagna vetskapen många gånger inte vara annat än en fiktion.

I enstaka fall står säljaren risken för avvikelser när han borde ha känt till dem."
I dessa fall skulle bedömningen möjligen kunna sägas göras enligt en mellan
regel, som likt tilläggsregeln anknyter till säljarens vetskap, samtidigt som en
säljare naturligtvis rent objektivt borde känna till sådana förväntningar som
köparen delar med förnuftiga köpare. Det är emellertid inte köparens förvänt
ningar som säljaren enligt dessa regler bör känna till, utan den belastning som
innebär en avvikelse därifrån. För att belastningen skall ha någon obligations
rättslig betydelse krävs emellertid att köparen i och för sig förväntade sig att den
inte fanns. I annat fall saknas det anledning att låta säljaren stå risken för belast
ningen. I de här aktuella fallen bör således säljaren utgå från att köparen förväntar
sig att det inte finns några belastningar. Han ansvarar dock bara om han på angi
vet sätt tilläggs vetskap om att köparens sålunda antagna förväntning är felaktig.

Termen "borde" kan ge uttryck för en bevisregel med ett något lägre ställt
krav på bevisning, men också för ett slags culpanorm, enligt vilken sälja
ren tilläggs sådan vetskap som förnuftiga säljare skulle ha haft. Skillna
den är av liten praktisk betydelse och visar sig endast när säljaren bevis
ligen saknar sådan vetskap som han rent objektivt borde ha haft. Anknyt
ningen till säljarens vetskap gör att j ag i allt väsentligt hänför även fall där
säljaren borde ha haft vetskap till tilläggsregeln. När fråga är om säljarens

31 Jfr även 0.5.
32 Se t.ex. art. 42 CISG.
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1.3 Felbedömning och disposition

s.k. marknadsföringsansvar" synes anknytningen emellertid vara så svag
att jag har valt att behandla detta under huvudregeln.

Som angivits innebär huvudregeln att köparens befogade fårvänt
ningar skyddas, medan hans övriga förväntningar inte skyddas. Förvänt
ningar som inte åtnjuter köplagstiftningens skydd enligt huvudregeln
benämns därför här köparens obefogade förväntningar. Att tilläggs
regelns tillämpning förutsätter att köparen inte vunnit framgång enligt
huvudregeln innebär att den endast tillämpas på sådana förväntningar
som vid en prövning enligt huvudregeln har befunnits vara obefogade.
Prövningen enligt tilläggsregeln är således en prövning av om köparens
förväntningar skall skyddas i det enskilda fallet, trots att de inte är
skyddsvärda på objektiva grunder. Begreppsparet befogade och obe
fogade förväntningar syftar därmed inte till att beskriva en slutlig riskför
delning utan endast till att ange om enfårvåntning skyddas enligt huvud
regeln eller inte.

Felbedömningen innebär således att en åtskillnad görs mellan å ena
sidan köparens befogade förväntningar - som skyddas redan enligt
huvudregeln - jämte köparens skyddsvärda obefogade förväntningar och
å andra sidan köparens övriga obefogade förväntningar. Avtalsföremålet
sägs vara felaktigt när en förväntning hänförs till den förra kategorin, som
också benämns säljarens risksfår. Den senare kategorin - där avtalsföre
målet inte är felaktigt - benämns köparens risksfår.

Förekomsten av tilläggsregeln innebär att frågan måste ställas om sälj
arens vetskap om köparens obefogade förväntningar är ett tillräckligt
rekvisit för att avtalsföremålet skall anses vara felaktigt eller om ytterligare
rekvisit uppställs. I första hand framträder frågan om säljarens vetskap
behöver vara av kvalificerad art för att tillmätas betydelse. Oberoende av
hur frågan besvaras leder svaret till komplikationer i förhållande till
avtalslagens ogiltighetsgrundande regler om förklaringsmisstag och om
svek - och då särskilt till regeln om svikligt förtigande." Förhållandet
mellan kontraktsbrott och ogiltighet kommer därför att undersökas.

33 Se 18 § KöpL och 19 § KKL. Marknadsföringsansvaret behandlas i kap. 5.2.4.
34 I framställningen kommer ingen skillnad att göras mellan svek och handlande av svekkaraktär

som inte är tillräckligt kvalificerat för att 30 § AvtL skall kunna tillämpas, men där 33 § AvtL
ändå leder till samma rättsföljder. Se härom kap. 1.6.5. I konsekvens härmed omnämns svekre
geln genomgående i singularis.
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1. Introduktion

Efter en kort inledning om den subjektiva bedömningen enligt till
läggsregeln (kap. 12) behandlar kap. 13 forhållandet mellan köprättens
regler om kontraktsbrott och den allmänna avtals rätten s ogiltighetsregler.
Slutsatsen i kapitlet är att i vart fall svekregeln och regeln om förklarings
misstag syftar till att defmiera en rättshandlings innehåll och inte till att
upphäva den eller i övrigt frånkänna den rättsverkningar. För att en sådan
slutsats skall ha något praktiskt värde måste rättshandlingen kunna delas.
I kap. 14 undersöks därfor om och varför rättshandlingar kan delas,
liksom vilka krav som ställs för att en enskild rättshandling skall delas.

1.4 Obligationsrättens gränser

Åtminstone sedan slutet av 1800-talet har tillitsprincipen uttryckt en
huvudregel i svensk obligationsrätt.3S Principen utgår från att en förkla
ring skapar tillit hos mottagaren och att tilliten skall skyddas under vissa
förutsättningar. Den framträder i 32 § l st. AvtL, av vilken det framgår
att en viljeförklarings innehåll inte binder avgivaren om mottagaren insåg
eller borde ha insett att förklaringen inte speglade avgivarens avsikt. I här
behandlade situationer är det i första hand köparens avsikt att förmedla
sina förväntningar om avtalsföremålets beskaffenhet som skall bedömas.
Köparens avsikt härvidlag är objekt for säljarens tillit.

Alla köparens förväntningar måste behandlas vid felbedömningen.
Vid prövningen enligt huvudregeln saknas anledning att direkt knyta an
till tillitsprincipen, eftersom prövningen görs på objektiva grunder. Pröv
ningen skapar emellertid samma förutsebarhet för säljaren som tillitsprin
cipen åsyftar, eftersom säljaren kan förlita sig på att köparen inte har
andra förväntningar än vad en förnuftig köpare skulle ha haft i motsva
rande situation, förväntningar som säljaren - rent objektivt - bör känna

3S Se Grönfors/Dotevall s. 52. Enligt Lassen (Vilje og Erklrering s. 317 f.) är det ingen egentlig
skillnad mellan tillitsprincipen och förklaringsprincipen. Stang (s. 203) anser att principerna "i
hovedsaken falder ... sammen; kun i uttryksmaaten skiller de sig fra hinanden". Enligt Vahlen
(Avtal s. 21 f.) leder tillitsprincipen och förklaringsteorin "i det väsentliga till samma resultat".
I konsekvens härmed kommer här ingen åtskillnad att göras mellan de två principerna. Grönfors
synes dock anse att det är skillnad mellan principerna, se Grönfors s. 267 ff. Svensson ger på
s. 34 ff. en kortfattad beskrivning av principerna.
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1.4 Obligationsrättens gränser

till. Om säljaren däremot i det enskilda fallet vet att köparen har andra för
väntningar än vad förnuftiga köpare skulle ha haft, så får säljaren många
gånger inte förlita sig på innehållet i köparens rättshandling. Han skall då
i stället beakta köparens faktiska förväntningar. De senare förväntning
arna skyddas i förekommande fall av tilläggsregeln, medan de förra åtnju
ter skydd redan enligt huvudregeln.

1.4.1 Särskilt om svek

Om grunderna för tillitsprincipen appliceras på frågan om gränsen för vad
som är obligationsrätt, så medför det att vissa ogiltighetsgrunder hör till
obligationsrätten medan andra inte gör det.36 Sveket innebär defmitions
mässigt att den lurade saknar kännedom om ogiltighetsgrunden; eljest
vore han inte lurad." En köpare som blir svikligen förledd att köpa en vara
förväntar sigdärför alltid att fånågot som förhonom framstår sombättre
än vad de synbara rättshandlingarna ger stöd för. För att köparens förvänt
ning skall skyddas enligt avtalslagens svekregel är det därför en nödvän
digförutsättning att säljaren har lämnat uppgifter som inte stämmer med
verkligheten eller att säljaren har förtigit en existerande omständighet och
att köparen inte skulle ha haft den aktuella förväntningen om säljaren inte
hade lurats. Det måste således finnas ett orsakssamband mellan säljarens
svek och köparens förväntning. I annat fall ligger risken för köparens fel
aktiga förväntning på honom själv. Precis som köplagstiftningens felreg
ler innebär svekregeln att risken för att köparens förväntningar om avtals
föremålets beskaffenhet skyddas eller inte skyddas fördelas mellan par
terna. Ogiltighetsgrunden svek är därför av betydelse för skyddet av köpa
rens förväntningar. På enahanda sätt förhåller det sig med andra
ogiltighetsregler som syftar till att skydda förväntningar. Bland dem
märks särskilt regeln om förklaringsmisstag i 32 § 1 st. AvtL. 38

36 Enligt Rodhe (s. 337 ff., särskilt vid n. 64) hör avtalslagens ogiltighetsregler inte till obligations
rätten. Av Förslag 1914 s. 1 f. (NJA II 1915 s. 157) framgår emellertid att avtalslagen ansågs
skola reglera obligationsrättsliga frågor. Något undantag gjordes inte för ogiltighetsreglema.

37 Jfr ND (F) 1995 s. 562 (Skenavtal).
38 Förutsättningsläran har huvudsakligen använts när fråga har varit om annat än förväntningar om

avtalsobjektets beskaffenhet. Även om det finns åtskilliga principiella likheter, så har jag därför
valt att inte behandla förutsättningsläran särskilt.
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1. Introduktion

Med ogiltighetsgrunden tvång förhåller det sig tvärt om. Den innebär definitions
mässigt att den tvingade har kännedom om ogiltighetsgrunden; eljest vore han
inte tvingad. Såvitt avser tvångets effekter förväntar sig därför en köpare som
har tvingats köpa aldrig att fä något som för honom framstår såsom bättre än vad
de synbara rättshandlingarna ger stöd för. Han kan naturligtvis ha andra förvänt
ningar som inte visar sig stämma med verkligheten. Det kan emellertid inte före
ligga kausalsamband mellan tvånget och sådana förväntningar. Ogiltighetsgrun
den tvång är därför utan betydelse för skyddet av köparens förväntningar.

Gränsdragningen kring obligationsrätten vållar särskilda problem i för
hållande till regler om ogiltighet, eftersom vissa av dem konkurrerar med
reglerna om kontraktsbrott, medan andra inte gör det. Detta vållar inga
större systematiska problem så länge fråga är om rättsfakta. Problemen
visar sig först när även rättsföljderna beaktas.

1.4.2 Rättsföljder av kontraktsbrott och av svek

De köprättsliga följderna av att en vara är felaktig är att köparen har rätt
att kräva antingen avhjälpande eller omleverans. Om säljaren inte avhjäl
per felet eller inte levererar en ny vara inom skälig tid efter reklamation,
så har köparen i stället rätt till prisavdrag eller rätt att häva köpet. Oavsett
vilken påföljd som kommer i fråga har köparen därutöver rätt till skade
stånd, innefattande ersättning för utebliven vinst - det s.k. positiva kon
traktsintresset.39

Den primära rättsföljden av svek är i stället ogiltighet. Vid svek kan
därtill utgå skadestånd. Det ansågs inte vara nödvändigt att stadga särskilt
om rätten till skadestånd i avtalslagen." Skadestånd på grund av svek har
ibland fyllt prisavdragets funktion."

Ordet ogiltighet är en negation av ordet giltighet. En språklig tolkning
av begreppet ogiltighet innebär därför att ogiltighetsreglema syftar till att
skilja ut giltiga rättshandlingar, vilka sedan' skall behandlas enligt köp-

39 För en utförlig genomgång av grunderna för skadeståndsberäkning, se Herre s. 30 I tf.
'lO Se Förslag 1914 s. 127 (NJA II 1915 s. 243).
41 Se kap. 14.1.5. Se från nyare praxis NJA 1998 s. 792 {Kackerlackor}, där köparen tillerkändes

prisavdrag trots att skadestånd möjligen hade legat närmare till hands, åtminstone för vissa pos
ter, jfr 67 § KöpL. NJA 1998 s. 792 behandlas av Herre i Rättsvetenskapliga studier tillägnade
minnet av Knut Rodhe s. 147 ff.
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1.4 Obligationsrättens gränser

rättsliga eller andra regler. För de ogiltiga rättshandlingarna- i den mån
sådana kan anses finnasf - innebär en språklig tolkning av begreppet
ogiltighet att all prövning måste upphöra i och med konstaterandet att
någon giltig rättshandling inte finns.

Av såväl praxis som doktrin framgår att en säljares köprättsliga ansvar
ibland kan grundas på hans vetskap om köparens förväntningar. Köparen
har därmed de rättigheter som köplagstiftningen ger, inklusive en rätt till
skadestånd beräknat enligt det positiva kontraktsintresset. En ersättning
beräknad enligt det positiva kontraktsintresset syftar till att försätta köpa
ren i den ekonomiska situation som han skulle ha befunnit sig i om - det
giltiga - avtalet hade fullgjorts i enlighet med sitt innehåll. Det framstår
därför som en språkligt sett logisk omöjlighet att en ogiltighetsgrund
skulle kunna ge rätt till skadestånd enligt annat än det negativa kontrakts
intresset.43 Om antagandet vore riktigt, så skulle emellertid en köpare ha
rätt till ersättning enligt det positiva kontraktsintresset endast så länge
som säljarens agerande inte är av så klandervärd karaktär att det betraktas
som ogiltighetsgrund, i vilket fall ersättningen i stället skulle beräknas
enligt det negativa kontraktsintresset. Eftersom ersättning enligt det nega
tiva kontraktsintresset inte innefattar ersättning för utebliven vinst, är den
ersättningen typiskt sett lägre än en ersättning beräknad enligt det posi
tiva kontraktsintresset. Säljarens klandervärda beteende skulle därmed
kunna försätta köparen i en sämre rättslig situation än vad som vore fallet
om säljaren hade agerat hederligt.

En mer funktionell tolkning av begreppet ogiltighet är därför att det
rymmer flera alternativa rättsföljder av vilka den totala ogiltigheten 
vilken normalt avses" - endast är en. För ogiltighetsgrunden svek skulle
det kunna innebära att den - i vart fall för här behandlade problem 
endast utgör ett komplement till den köprättsliga felregleringen, genom
att ange när köparens förväntningar skyddas trots att de saknar stöd i
någon rättshandling.

Både rättsfakta och rätts följder påverkar den slutliga riskfördelningen
mellan parterna. För den slutliga riskfördelningen är det därför av bety-

42 Se Stang (s. 431): "En ugyldig viljeserkleering er altsaa ikke retshandel." Se även Bramsjö
s. 12 f. och Lassen, Nullitet og Anfeegtelighed s. 179 f. och s. 211.

43 Se om ersättning enligt det negativa kontralctsintresset Herre s. 304 tf.
44 Se t.ex. GrönforsIDotevall s. 178.
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1. Introduktion

delse om svek alltid leder till total ogiltighet eller om ogiltigheten kan
träffa endast en del av den ifrågavarande rättshandlingen, liksom hur en
gränsdragning i så fall skall göras mellan de två alternativen. Det är också
av betydelse ur ett riskfördelningsperspektiv hur ett eventuellt skadestånd
skall beräknas när en säljare har lurat en köpare så att avtalslagens svek
regel är tillämplig på avtalsförhållandet. Eftersom ogiltighetsgrunden
svek och kontraktsbrottet fel anses leda till olika rättsföljder bör en studie
av hur risker fördelas i ett obligationsrättsligt förhållande inte inskränkas
endast till rättsfakta eller till rättsföljder. Tvärtom måste den beakta båda
sidorna. Att riskfördelningen enligt köplagstiftningens felregler innefat
tar flera skilda påföljder är både välkänt och okontroversiellt. Det fmns
därför ingen anledning att här göra mer än att konstatera vilka påföljdema
är och hur de förhåller sig till varandra. Av betydligt större intresse är
rättsföljderna aven ogiltighetsgrund. I anslutning till behandlingen av
tilläggsregeln kommer dessa därför att undersökas ingående.

1.5 Obligationsrätten är ett eget system

Min andra utgångspunkt är en konsekvens av den första - att obligations
rättens syfte är att fördela risker i ett avtalsförhållande. Den totala riskför
delning som ligger i varje lösning aven obligationsrättslig tvist - en tvist
mellan avtalets parter om vad de bundit sig till genom avtal- innebär med
nödvändighet att de risker som inte bärs aven part måste bäras av den
andra och att de värden som inte tillfaller den ena parten måste tillfalla
den andra. Det fmns aldrig anledning att göra fördelningen utifrån andra
grunder än sådana som är hänförliga till parterna i det aktuella förhållan
det, så länge anledningen till riskfördelningen inte berör någon annan än
parterna." Obligationsrätten är således ett eget system där endast obliga
tionsrättsligt relevanta hänsyn skall tas. När obligationsrättsliga tvister

45 Jfr Rt 1994 s. 1089 (Hjullastare), där Hayesterett uttalade att det saknade principiell betydelse
i förhållandet mellan avtalsparterna om en såld maskin var i enlighet med 17 § arbeidsmilja
loven - enligt vilken den som säljer en maskin har ett o.ffentligrättsligt ansvar för att den upp
fyller lagens krav - eller inte. En köpare bör dock in dubio kunna förvänta sig att sådana krav
är uppfyllda. Se även kap. 5.2.2.3.2.
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1.5 Obligationsrätten är ett eget system

hanteras skall därför hänsyn tas endast till omständigheter som är rele
vanta för parternas inbördes fårhållander

Att obligationsrätten är ett system innebär emellertid inte att alla obli
gationsrättsliga bestämmelser är en del av systemet. Det förekommer att
bestämmelser vilkas rättsföljder är obligationsrättsliga - d.v.s. där rätts
följderna endast fördelar risker och värden mellan parterna i ett obliga
tionsrättsligt förhållande - inte är betingade av obligationsrättsligt rele
vanta bevekelsegrunder. Bestämmelsernas effekt är i sådana fall att en
part kommer att tillerkännas mer långtgående rättigheter - och den andra
parten därmed mer långtgående skyldigheter - än vad som är befogat mot
bakgrund av deras inbördes förhållande.

En del regler från konsumentområdet kan tjäna som exempel. Det
förekommer att obligationsrättsliga regler används för att uppnå mark
nadsrättsliga ändamål. I praktiken innebär det att en konsument i ett
enskilt fall tillerkänns rättigheter som han - i det enskilda fallet - varken
har behov av eller förtjänar." Det marknadsrättsliga ändamålet - att
skydda alla konsumenter - uppnås förmodligen tillräckligt väl med mark
nadsrättslig reglering, som typiskt sett inte kan användas för att ingripa i
och korrigera ett befintligt avtalsförehållande.

Även när fråga är om ogiltighet kan problemet med en obligations
rättsligt omotiverad snedfördelning mellan parterna uppkomma. Antag
att en säljare har lurat en köpare att ingå avtal, men att köparen skulle ha
varit villig att köpa även om han inte hade blivit lurad, men då endast för
ett lägre pris. Antag därtill att avtalsföremålet därefter har tappat åtskilligt
i värde på grund av att marknadsförutsättningarna har ändrats efter avtals
tillfåll et, så att marknadsvärdet understiger vad köparen var villig att
betala vid avtalsti Ilfållet. Om rättsföljden av säljarens svek är att hela
avtalet ogiltigförklaras, så har köparen dels haft turen att bli lurad, dels
tillåtits straffa säljaren utan att det har varit påkallat för att skydda köpa
rens förväntningar. Säljaren har fått stå risken för en del av prisfallet utan
att köparen vid avtalstillfållet ansåg sig behöva ha det skyddet. Inte heller

46 Jfr Rt 1995 s. 46 (Nimbus), där en part lovade att rösta för sina aktier i enlighet med motpartens
vilja, mot att ha rätt att sälja dem till denna för ett visst pris. Trots att avtalet om att rösta var
ogiltigt - eftersom det syftade till att kringgå stadgade begränsningar i rösträtten - var options
avtalet giltigt.

47 Se särskilt om 18 § KKL i kap. 5.1.3.
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i ett sådant fall kan rättsföljden motiveras inom det obligationsrättsliga
systemet.

Med utgångspunkten att obligationsrätten är ett eget system finns det
ingen anledning att ta hänsyn till andra omständigheter än sådana som är
relaterade till parters förväntningar - här om avtalsobjekts beskaffenhet.
Regler som beaktar andra omständigheter snedvrider riskfördelningen i
avtalsförhållandet genom att tillåta rättsföljder som inte skulle ha varit
befogade om endast parternas rättshandlingar hade beaktats. Detta gäller
särskilt avtalslagens svekregel, som i kraft av att vara en ogiltighetsregel
anses leda till rättsföljden total ogiltighet. Tilläggsregeln - med dess
prövning av säljarens vetskap och av dess betydelse för felbedömningen
- kan därför inte behandlas utan att dess förhållande till avtalslagens
svekregel och dess rättsföljder undersöks. En sådan undersökning kan
emellertid inte inskränkas till ogiltighetsgrunden svek, utan måste
behandla ogiltighet över huvud taget, eftersom ogiltighetsgrunder nor
malt betraktas som en enhetlig grupp med rättsföljden ogiltighet som
gemensam nämnare.

1.5.1 Social avtalsrätt och rättsekonomi

Utgångspunkten att endast omständigheter som är relevanta för parternas
inbördes förhållande skall beaktas när obligationsrättsliga tvister löses
innebär att litet utrymme kommer att ägnas åt socialt avtalsrättsliga" och
rättsekonomiska" frågeställningar, i den mån som de tar hänsyn till vad
som ur parternas perspektiv är utifrån kommande omständigheter, såsom
"social rättvisa" eller "samhällsnytta". I den sociala avtalsrätten bortses
delvis från avtalets funktion som förmögenhetsrättsligt instrument och
från dess fundamentala obligationsrättsliga karaktär. I stället hävdas de
sociala faktorernas betydelse inom avtalsrätten. Den sociala avtalsrätten
uppbärs av välfårdsstatliga ideer och är därmed delvis offentligrättslig till
sin karaktär. Den är därför många gånger ett naturligt och konsekvent
inslag när offentlig verksamhet förklätts till privaträttslig med hjälp av

48 Se t.ex. Sandgren i JT 1992-93 s. 456 ff. och 643 ff. samt i JT 1993-94 s. 929 ff. Se även Wil
helmsson, Consumer Protection (s. 120 ff.), Consumer Law (s. 191 ff.) och Social avtalsrätt.

49 Rättsekonomisk teori ägnas huvudsakligen åt annat än att utröna vad en köpare med fog kan för
vänta sig, se t.ex. Coase s. 1 ff. och Posner/Rosenfield s. 83 ff.

34



1.5 Obligationsrätten är ett eget system

avtalets form. so Ett rättsekonomiskt synsätt präglas av att såväl rättsregler
som rättsliga lösningar skall vara åtminstone i princip ekonomiskt ratio
nella.

Ur avtalsparters perspektiv är det en avsevärd skillnad mellan en social
avtalsrätt och rättsekonomi. Den sociala avtalsrätten bygger i princip på
antagandet att en part inte alltid är kapabel att tillgodose sina egna intres
sen på ett ändamålsenligt sätt i avtalet. Den kan därför aldrig vara ett
verktyg som parterna kan använda för att göra sitt avtal bättre än vad det
annars skulle ha varit. Begagnandet av den sociala avtalsrätten är därmed
i princip förbehållet lagstiftaren och den dömande makten. Annorlunda
förhåller det sig med rättsekonomin. Den kan inte bara ligga till grund för
lagstiftning och domar, utan den är därtill ett verktyg för parter att göra
sina avtal så effektiva som möjligt. När parterna applicerar ett rättsekono
miskt synsätt på obligationsrätten - huvudsakligen genom att låta den
part bära risker som kan göra det till lägst kostnad - leder det till att ett
avtal genererar ett större mervärde än vad det eljest skulle ha gjort.

Vid bedömningen enligt huvudregeln bör utgångspunkten vara att par
terna har gjort de ekonomiska avvägningar som de har funnit vara påkal
lade. Det finns därmed liten anledning att applicera andra rättsekono
miskt betingade synsätt på hur deras tvist skall lösas än dem som parterna
själva har valt i avtalet. Bedömningen enligt tilläggsregeln utgår från att
köparen inte har haft eller inte har tillgodogjort sig erforderlig informa
tion, medan säljaren däremot har haft och gjort det. Vid tillämpningen av
tilläggsregeln finns det därför större anledning att tillmäta rättsekono
miska resonemang betydelse.SI

Såväl den sociala avtalsrätten som rättsekonomin har två sidor som
måste hållas isär. Dels kan ett synsätt påverka förutsättningarna för ett
avtal, dels kan det påverka lösningen aven tvist. Det är en avsevärd skill
nad mellan rättstillämpning och annan juridisk aktivitet. Rättstillämparen
står inför ett fullbordat faktum som rätten skall tillämpas på. I ett obliga
tionsrättsligt förhållande innebär det att parterna redan har gjort sina val
inom avtalets ram utifrån bl.a. den riskallokering som tvingande lagstift-

so Avtalsförhållanden mellan privat- och offentligrättsliga subjekt har nyligen varit föremål för en
avhandling, se Madell, Det allmänna som avtalspart. Se även Stridbeck s. 166 ff.

SI Se utöver den litteratur som åberopas i kap. 13.4.3.4.2 även bl.a. Akerlof s. 488 ff. och Stigler
s. 213 ff.

35



1. Introduktion

ning föreskrev vid avtalstillfållet. Ur avtalsparternas perspektiv är därfor
tvingande lagstiftning av social avtalsrättslig, rättsekonomisk eller annan
karaktär inget egentligt juridiskt problem. Om lagstiftningen lägger en
stor del av den totala risken på säljaren, så innebär det möjligen att han
kompenserar sig i avtalet med ett högre pris och vice versa. Parterna har
möjlighet att beakta tvingande lagstiftning som en del av den verklighet i
vilken avtalet skall tillämpas. Så långt föreligger ingen konflikt mellan
obligationsrätten å ena sidan och den sociala avtalsrätten eller rättsekono
min å den andra. 52

Om rättstillämparen däremot i efterhand beaktar utifrån kommande
ekonomiska eller sociala faktorer - faktorer som inte föresvävade par
terna vid avtalstillfållet - så tillförs det obligationsrättsliga förhållandet
ovidkommande moment. Den ena parten kommer då att gynnas och den
andra att missgynnas genom en riskfördelning som inte har något med
deras inbördes förhållande att göra.53 Lösningen aven tvist kommer i stäl
let att präglas aven önskan att parterna - eller åtminstone en av dem 
skulle ha varit bättre - mer socialt ansvarstagande eller mer ekonomiskt
rationella - än vad de var. Den har emellertid inget att göra med parternas
faktiska förhållanden.

1.6 Några terminologiska anmärkningar

Det behandlade problemet, att köparen inte är nöjd med säljarens presta
tion, är på intet sätt nytt. Över tiden har det kommit att bli belastat av
åtskillig terminologi. Med tiden har somliga termer förlorat relevans. Det
har emellertid inte hindrat att de har fortsatt att användas. Andra termer
har med tiden blivit mindre lämpliga eftersom de anknyter till äldre tiders
lagstiftning och synsätt. Även i dessa fall förekommer det att termerna
fortfarande används. Ett syfte med avhandlingen är att påvisa dessa för-

52 Det kan däremot föreligga en konflikt mellan den sociala avtalsrätten och ett rättsekonomiskt
synsätt.

53 Se NJA 1983 s. 865 (Avsevärt/og), där utgången i målet visserligen synes vara riktig, men där
majoritetens domskäl verkar bygga på att det var synd om köparna och på att säljaren, som var
en kommun, borde ha "tagit sitt ansvar".
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hållanden och därigenom söka övertyga om att vissa termer bör undvikas
eller bytas mot andra.

Med utgångspunkten att obligationsrätten syftar till att fördela risker i
avtalssituationer, finns det anledning att erinra om den stundom affekte
rade diskussion som under lång tid fördes i Sverige om rättigheters och
skyldigheters existens. Diskussionen kan i dag tyckas ha varit en smula
överdriven. Det är emellertid nyttigt redan att med jämna mellanrum
ifrågasätta den gängse begreppsbildningen. Den process som inleds när
invand terminologi ifrågasätts har ett värde i sig, även om den inte leder
till några förändringar. Inte minst systematiska, men även pedagogiska
bevekelsegrunder talar för att den terminologi som används skall så kor
rekt som möjligt spegla den verklighet som den syftar till att beskriva.
När begreppsbildningen befinns vara otidsenlig eller eljest inkorrekt, bör
den därför överges till förmån för en ny." Även när föreslagen nyorien
tering inte accepteras, fyller kritiken mot gängse terminologi funktionen
att tvinga läsaren till reflektion över dess innehåll. Här skall därför något
diskuteras begrepp som ofta används, men vilkas nytta och systemfören
lighet kan ifrågasättas.

1.6.1 Plikt eller risk

I anslutning till utgångspunkten att obligationsrätten är ett system som
syftar till att fördela risker i ett avtalsrättsligt förhållande framstår det som
omotiverat att en part skall sägas vara förpliktad att utföra vissa hand
lingar, när effekten av att handlingen inte utförs är att han själv får bära
risken för det som handlingen syftade till att klarlägga eller undanröja.
Pliktterminologin flyttar fokus från den riskfördelning som är en nödvän
dig och tillräcklig konsekvens av varje obligationsrättslig relation. Det är
inte logiskt att använda begreppet plikt om sådant vars icke-uppfyllande
endast drabbar den förpliktade. Såväl systematiska som pedagogiska skäl
talar därför för att pliktterminologin borde förbehållas situationer där ett
icke-uppfyllande primärt drabbar någon annan.

S4 Ett belysande exempel kan hämtas från England, där the implied condition of merchantab/e
quality nyligen har utmönstrats ur s. 14 SGA och ersatts med the implied term ofsatisfactory
qua/ity. Se härom kap. 5.2.2.1.
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Plikten att betala lagstadgad skatt är ett exempel på en situation där det enligt
min mening är korrekt att använda termen plikt och obefogat att tala om riskför
delning. Den primära effekten av att skatten inte betalas är att staten eller kom
munen inte tillförs de medel som den enligt lagen har rätt till. En möjlig sekun
där effekt är att den skattskyldige drabbas av påföljd i någon form, i värsta fall
fängelse. Den skattskyldige tar således en risk. Det är emellertid inte fråga om
en fördelning av risker, utan endast en vald - möjligen kalkylerad - risk att drab
bas av påföljd för.att plikten inte har uppfyllts.

Om en köpare av fast egendom däremot inte uppfyller sin s.k. undersök
ningsplikt, så resulterar det endast i att han inte kan åberopa gentemot
säljaren att fastigheten är felaktig. Den "förpliktade" köparen är den ende
som drabbas av att han inte uppfyller sin "plikt". Det är köparens ensak
att upptäcka allt som ligger inom hans risksfär, eftersom han ändå inte
kommer att kunna rikta något anspråk mot säljaren i anledning av dit
hörande avvikelser från sina förväntningar. Köparen kan möjligen sägas
stå en "undersökningsrisk" som är en spegling av hans risks får.55 Inte
heller en sådan term är emellertid särskilt lämplig, eftersom även den flyt
tar fokus från själva riskfördelningen till ett av flera möjliga sätt för en
köpare att hantera sin risk.

På motsvarande sätt sägs en säljare ibland ha en upplysningsplikt gent
emot köparen. Den enda effekten av att en upplysning som skulle ha läm
nats inte lämnas är emellertid att köparen kan åberopa gentemot säljaren
att avtalsföremålet är felaktigt. Den "förpliktade" säljaren är således den
ende som drabbas av att han inte uppfyller sin "plikt". Inte heller i detta
fall är det därför logiskt att tala om en plikt. 56 .

På motsvarande sätt kan kritik också riktas mot begreppet "reklamationsplikt",
eftersom en köpare som reklamerar gör det i eget intresse. Köparen förlorar alla
rättigheter gentemot säljaren om han inte reklamerar inom några dagar efter det
att han upptäckt eller borde ha upptäckt ett fel.57 Regeln torde visserligen i första
hand ha tillkommit som skydd för säljarens intresse av att snabbt få vetskap om

55 Se Hov s. 260 och Karlgren, Spörsmål s. 134.
56 Av samma skäl som anges vid n. 55 är inte heller termen "upplysningsrisk" särskilt lämplig om

därmed avses att säljaren står risken för att han inte upplyser köparen om vissa förhållanden.
Hagstram använder i stället termen för att markera att en säljare i allmänhet står risken för att
lämnade upplysningar är riktiga, se Hagstrem, Fragmenter II s. 18 ff. och i TiR 1995 s. 564 f.

57 Se 32 § l st. KöpL och prop. 1988/89:76 s. 124.
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att köparen kommer att rikta anspråk mot honom i anledning av ett påstått kon
traktsbrott. Eftersom säljaren emellertid inte på något sätt drabbas om köparen
inte reklamerar, utan tvärtom "tjänar" på köparens passivitet, är det inte heller
här motiverat att tala om en plikt för köparen. Det är bara köparen som drabbas
av att han inte reklamerar i tid."

Utöver de ovan angivna systematiska och pedagogiska skälen är det inte
mer än en smaksak om man talar om plikter eller om riskfördelning. Av
angivna skäl kommer jag emellertid själv att undvika pliktterminologin.
I anslutning till andra framställningar, liksom till lagmotiv och rätts
praxis, kommer emellertid den terminologi huvudsakligen att följas som
där har brukats. 59

1.6.2 Konkret och abstrakt standard

Vid behandling av köplagstiftningens felregler används ibland begreppen
konkret standard och abstrakt standard. 60 Avvikelser från dessa normer
brukar benämnas konkreta respektive abstrakta fel. Uppdelningen har kri
tiserats för att den inte bygger på några rättssystematiska skillnader och
inte heller fyller någon pedagogisk funktion."
Den konkreta standarden innebär att riskfördelningen mellan parterna
görs utifrån vad som följer av avtalet. En sålunda gjord riskfördelning
skulle antingen leda till att köparens risksfår i allmänhet blev mycket
stor," eller till att en relativt extensiv tolkning av avtalet skulle leda till
att åtskilligt ansågs "följa av avtalet".63 De utfyllande bestämmelserna om
abstrakt standard onödiggör en sådan tolkningsfiktion. Reglerna om

58 En annan sak är att köparen i undantagsfall inte förlorar sin rätt trots att han egentligen har rekla
merat for sent, se 33 § KöpL och art. 40 eISG.

59 Se särskilt kap. 5.3.3, kap. 5.3.4, kap. 8.1.2 och kap. 8.2.2.
60 Se Almen s. 577 ff., RambergIHerre s. 249 f., Ramberg i Hellner/Ramberg s. 167 tf. och Grauers

s. 130 tf.
61 Se Hultmark s. 93 f. och Lindskog i SvIT 1993 s. 108 med ytterligare hänvisningar i n. 34.
62 Jfr från äldre rätt angående fastighetsköp, när endast det som stod skrivet i kontraktet ansågs

vara avtalsinnehåll, bl.a. NJA 1918 s. 375 (Arealuppgift i annons) och NJA 1922 s. 615
(Trudvang) i vilka köparen förlorade, eftersom avvikelser från kontraktets skrivna innehåll
endast ansågs kunna göras, om säljaren handlat i strid mot tro och heder.

63 Jfr 17 § l st. KöpL.
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abstrakt standard innebär att det sålda skall vara av normal standard om
inget annat följer av avtalet."

I och med att lagens riskfördelning inte utgår från avtalet som sådant,
utan från köparensjörväntningarpå grund av avtalet, står säljaren risken
för avvikelser från såväl konkret som abstrakt standard. Med lagens
utgångspunkt saknar åtskillnaden mellan dessa "feltyper't'" därmed bety
delse för bedömningen av om avtalsföremålet är felaktigt eller inte." Den
kommer inte att beröras vidare.

1.6.3 Avtalstolkning, tydning och utfyllnad

Köplagstiftningens utgångspunkt i köparens förväntningar innebär att
den fråga som skall ställas vid felbedömningen inte lyder: "Vad säger
avtalet?", utan i stället lyder: "Vilka förväntningar är befogade på grund
av avtalet?" För att avgöra vilka förväntningar som är skyddsvärda måste
visserligen många gånger en parts rättshandling tolkas. Lagens utgångs
punkt innebär emellertid att det inte är fruktbart att dra någon gräns
mellan det som kallas tolkning, tydning och utfyllnad." eftersom
rättsföljden är densamma. Oberoende av dessa rubriceringar måste man
beakta alla köparens förväntningar och avgöra om de är skyddsvärda eller
inte. Gränsdragningarna mellan tolkning, tydning och utfyllnad är såle
des här utan betydelse. De kommer inte att beröras vidare.

1.6.4 Garantier och enuntiationer

Inte heller åtskillnaden mellan garantier och enuntiationer är av någon
materiell betydelse, så länge inte en särskild rättsföljd förutsätter garanti
och samtidigt är utesluten om endast en enuntiation föreligger. Frågan om
ett uttalande från säljaren skall anses vara en garanti eller bara en enuntia
tion skymmer den egentliga frågeställningen: Är säljarens uttalande eller

64 Jfr 17 § 2 st. 1 p. KöpL.
65 Se Ramberg i Hellner/Ramberg s. 167 ff.
66 Härav följer naturligtvis att även den "typ av konkret standard (avtalad men inte utfåst)" som

Grauers (s. 181) anser sannolikt kunna finnas, saknar juridisk relevans - åtminstone för felbe
dömningen. Jfr också Grauers diskussionen på s. 131 om en "glidande övergång mellan de båda
feltyperna" , liksom rubriken till kap. 442.3: "Gränsdragningar, särskilt i gränszonen mellan
konkret och abstrakt standard".

67 Se härom t.ex. Lehrberg, Avtalstolkning s. 1 ff. särskilt s. 3 n. 3 och Adlercreutz II s. 31 ff.
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agerande sådant att det ger köparen fog för att förvänta sig att det sålda är
av viss beskaffenhet?

Begreppet enuntiation har förekommit länge i den juridiska doktrinen.
Redan i första upplagan av Lassens Haandbog i Obligationsretten före
kom det åtminstone i sakregistret, i vilket b1.a. hänvisades till s. 357, där
man kan läsa följande: "Derimod maa Opfyldelsesinteressen tilsvares
(Skyldneren behandles som Garant), naar Skyldneren har bibragt Ford
ringshaveren en befejet Tillid til Mangelens Ikke-Tilstedeveerelse og som
fornuftig Mand maatte veeresig bevidst, at han gjorde dette, forsaavidt da
ikke seerlige Omstrendigheder udvise, at Skyldneren ikke vilde veere
Garant.T" Effekterna aven enuntiation var således redan då desamma
som om en formenlig garanti hade lämnats.

Med hänvisning till Karlgren synes Rodhe göra en åtskillnad mellan
enuntiationer och tillförsäkringar, där de förra är uppgifter som har läm
nats endast upplysningsvis, medan de senare ingår i en tillförsäkran. Efter
att ha noterat att "gränsen mellan enuntiation och tillförsäkran [i prakti
ken är] svår att draga" konstaterar Rodhe att "svårigheten bortfaller ...
om man tillägger en enuntiation samma rättsverkningar som en tillförsäk
ran".69 Karlgren söker i sin uppsats "Utfästelse eller 'enuntiation'"?" 
b1.a. med hänvisning till Rodhe - åstadkomma en åtskillnad mellan de
båda begreppen. Några år senare konstaterar han emellertid att de ofta
leder till samma resultat." När jordabalken infördes angavs det vara en

63 Lassen, l uppl. s. 357 f. Jfr dock även Lassen s. 37, där begreppet enuntiation synes betyda "en
utsaga som inte är en rättshandling". Det behöver inte vara något motsatsförhållande mellan de
olika situationerna, eftersom även en utsaga som inte är en rättshandling i sig själv ändå kan
påverka innehållet i en rättshandling.

69 Rodhe s. 226 f. Se även Rodhe i SvIT 1961 s. 274: "Gränsen mellan enuntiation och tillförsäkran
är svår att draga, men lyckligtvis kan man i stor utsträckning lämna gränsdragningen därhän, efter
som bägge slagen av uttalanden vanligen ha enahanda rättsverkningar." Jfr SOU 1972:28 s. 149.

70 Se SvJT 1970 s. 126 tf.
71 Se Karlgren s. 27 tf. På s. 31 f. synes Karlgren emellertid vilja göra en annan distinktion, mellan

enuntiationer utan rättsverkningar och enuntiationer med rättsverkningar. Mystiken skingras
möjligen något om man i stället skiljer mellan "tomt prat" och "relevant prat". Karlgren synes
nämligen här använda begreppet enuntiation i betydelsen "alla utsagor som inte innehåller ordet
garanti". Se även Grauers, som under huvudrubriken "Vad som följer av avtalet" (s. 137) har
underrubrikerna "Uttryckliga garantier" (s. 138) och "Enuntiationer" (s. 139) för att därefter
(s. 144) konstatera: "Även i enuntiationsfallen förenklas felbedömningen. Om fastigheten av
viker från den angivna standarden, föreligger fel." Jfr Hellner, Allmänna ämnen s. 109 och
Rättsteori s. 101.
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naturlig konsekvens av att formkravet för utfästelser togs bort att enuntia
tioner och garantier ledde till samma rättsföljder." Atminstone vad gäller
köp av fast egendom anses numera enuntiationer leda till samma rätts
verkningar som formliga garantier."

Vid fastighetsköp är säljaren skadeståndsskyldig om fastigheten
avviker från vad han får anses ha utfåst. Gränsen för vad säljaren får anses
ha utfåst är därför av stor betydelse. Inte heller när fråga är om skadestånd
fyller emellertid begreppen någon funktion, eftersom även en avvikelse
från en enuntiation anses medföra skadeståndsskyldighet.74 Vad gäller lös
egendom, innebär bestämmelsen i 40 § 3 st. KöpL möjligen en renässans
för åtskillnaden. Enligt stadgandet utgår ersättning för indirekta förluster
endast om försummelse förekommit på säljarens sida eller om varan vid
köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfåst." Om endast en enuntia
tion föreligger, så står köparen således själv risken för sina eventuella
indirekta förluster." I övrigt torde gränsen mellan parternas risksfårer inte
heller här bestämmas i anslutning till åtskillnaden mellan enuntiationer
och garantier.

Trots att åtskillnaden mellan garantier och enuntiationer har ägnats
åtskilligt utrymme, så har den sannolikt inte fyllt någon materiell funktion
- och under inga förhållanden inom området fel i fastighet, för vilket den

72 Se prop. 1970:20 A s. 396.
73 Se Victorin s. 181 och Grauers s. 144, liksom Hellner (Allmänna ämnen s. 110), som påpekar

att det närmast är "en självklarhet att den som vid ingående av ett avtal lämnar en uppgift om
sin prestations egenskaper, även om den inte utgör en garanti, har ett ansvar".

74 Se t.ex. NJA 1978 s. 301 (Friskt och kal/t vatten), där fråga visserligen var om prisavdrag, men
där HD:s domskäl ger vid handen att säljarens uttalanden om vattnets kvalitet i och för sig hade
kunnat medföra även skadeståndsansvar. Andra omständigheter - i första hand köparnas iaktta
gelser vid köpet - förtog emellertid den effekt som uttalandena annars skulle ha haft. Jfr för anglo
saxisk rätt gränsdragningen mellan "warranties" och "puffs" i t.ex. White/Summers s. 394ff. och
Reynolds 10-0 18 ff.

75 De norska reglerna synes vara strängare mot säljaren än de svenska vad gäller lös egendom, se
40 § 3 st. (b) NKöpL och Ot prp nr 80 (1986-87) s. 93, men strängare mot köparen vad gäller
fast egendom, se 4 kap. 14 § 2 st. avhendingslova.

76 Se Ramberg/Herre s. 438 ff. och Kriiger. 468 ff. Karlsson (s. 43 ff.) synes vara av motsatt upp
fattning, medan Håstad (s. 118) är tveksam. Det kan här påpekas att det är möjligt att det följer
direkt av avtalet att en vara skall ha en viss egenskap utan att egenskapens förevare därmed
också är särskilt utfåst. I lagtolkningshänseende torde detta vara systematiskt riktigt, eftersom
det bör vara möjligt för en säljare att vara i dröjsmål i förhållande till en i avtalet bestämd leve
ranstid, utan att han därför också måste anses vara försumlig, jfr 27 § 4 st. KöpL.
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huvudsakligen har diskuterats - i tiden mellan jordabalkens ikraftträ
dande den l januari 197277 och den l januari 1991, när köplagen trädde i
kraft. Åtminstone beträffande fastighetsköpen är den fortfarande utan
materiell betydelse. 78

Behandlingen av garantier och enuntiationer ovan avser endast begreppens
materiella betydelse. Det är sannolikt att garantier till skillnad från enuntiationer
medför att bevisbördan flyttas från köparen till säljaren." Den refererade dis
kussionen om garantier och enuntiationer har emellertid inte i första hand rört
bevisproblem utan har förts om begreppens materiella betydelse.

1.6.5 Svek och handlande i strid mot tro och heder

Regeln i 33 § AvtL kan tillämpas bl.a. på förhållanden som i kvalitativt
hänseende inte uppfyller kraven i avtalslagens ogiltighetskatalog, såsom
handlande av svekliknande karaktär vilket inte är tillräckligt ohederligt
för att kunna klassificeras som svek. 33 § AvtL har bl.a. motiverats aven
vilja att utvidga tillämpningsområdet för de klassiska ogiltighetsgrun
derna till situationer som svårligen låter sig beskrivas med de klassiska
termerna." Det är därför klart att 33 § AvtL träffar fler beteenden av
svektyp än vad 30 § gör. Samtidigt finns det inget svek som inte också
innebär ett handlande i strid mot tro och heder."

Detsamma gäller för avtalslagens övriga ogiltighetsregler. Den som under de
närmare förutsättningar som anges i 31 § AvtL utnyttjar annans trångmål, oför
stånd, lättsinne eller beroende ställning begår ocker. Samtidigt strider det mot
tro och heder att åberopa en rättshandling som har kommit till under sådana
omständigheter, om man känner till omständigheterna. På enahanda sätt förhål
ler det sig med ogiltighetsgrunden tvång. Det strider mot tro och heder att åbe
ropa en rättshandling som har kommit till på ett sätt som strider mot den norm

77 För behandlingen enligt gamla jordabalken se Vahlen, Fastighetsköp s. 194 ff.
78 Jfr dock Lind s. 290.
79 Garantiers betydelse för bevisbördan för förekomst av fel behandlas i kap. 7.2.4.
80 Se Förslag 1914 s. 134 f. (NJA II 1915 s. 262), Stang i TfR.1930 s. 55 och Karlgren i SvJT 1933

s.222.
81 Se t.ex. Karlgren, Passivitet s. 122, Ussing s. 142 och Stang s. 461. Jfr även Stang s. 403 och i

TiR 1930 s. 65 och s. 88.
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som uttrycks i 28 eller 29 §§ AvtL, om man känner till att tvånget har påverkat
rättshandlingen.82

33 § AvtL kan dessutom tillämpas på forhållanden som till sin typ avviker
från de exempel som katalogen ger. Det var därfor ett viktigt syfte med stadgan
det att markera att motsatsslut inte kan göras utifrån övriga ogiltighetsregler.83

Som exempel på när 33 § AvtL kan tillämpas anges i motiven att den som före
tog rättshandlingen "på grund av kroppslig sjukdom, ålderdomssvaghet, berus
ning eller andra orsaker hava varit ur stånd att klart bedöma handlingens inne
börd och följder, utan att han likväl kan sägas hava saknat forståndets bruk".84

En synbarligen stor skillnad mellan 33 § AvtL och övriga ogiltighetsreg
ler är att de senare beskriver situationen vid rättshandlingens tillkomst
som det avgörande medan det enligt 33 § AvtL är förhållandet vid rätts
handlingens tillkomst kombinerat med att rättshandlingen åberopas som
utlöser ogiltigheten." Formuleringen av den svenska lagregeln skapar en
onödig osäkerhet om vid vilken tidpunkt löftesmottagaren skall ha vet
skap, eftersom det är fullt möjligt att läsa stadgandet så att det räcker att
vetskapen föreligger vid åberopandet, som naturligtvis kan göras vid en
senare tidpunkt." Särskilt den norska, men även den danska formule
ringen är tydligare härvidlag. Vetskapen skall ha förelegat när viljeförkla
ringen mottogs" för att kunna tillmätas relevans." Skillnaderna i formu
lering mellan 33 § AvtL - som betonar åberopandet - och lagens övriga
ogiltighetsregler - som utgår från själva gärningen - torde därför inte ha
någon betydelse för de här diskuterade frågorna.

82 Här måste dock undantag göras för den troligen ytterst sällsynta situationen att rättshandlingen
företas mot en löftesmottagare som är i god tro om det råntvång som har föranlett rättshand
lingen, eftersom denne i kraft av sin goda tro - sin avsaknad av vetskap om löftesgivarens verk
liga bevekelsegrunder - knappast kan sägas handla i strid mot tro och heder, jfr 28 § 2 st. och
33 § AvtL.

83 Se Almen/Eklund/Nordström s. 128 och Andersen/Nargaard s. 183. Enligt Stang (TfR 1930
s. 65) faller även förklaringsmisstag enligt 32 § l st. AvtL in under 33 §. Förhållandet mellan
32 och 33 §§ AvtL berörs i kap. 13.4.3.4.3.

84 Förslag 1914 s. 134 (NJA II 1915 s. 262).
ss Jfr Grönfors/Dotevall s. 208.
86 Av 39 § AvtL följer dock att vetskapen i princip skall ha förelegat när rättshandlingen mottas.

Se härtill Förslag 1914 s. 136 f. och s. 165 ff. (NJA II 1915 s. 260 och s. 287 ff.),
87 Som alltid innebär regeln i 39 § AvtL viss möjlighet att beakta även senare tillkommen vetskap,

se Woxholth s. 324.
88 Se Stang i TfR 1930 s. 76 ff. och Karlgren i SvJT 1933 s. 226 ff.
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;'

En annan skillnad mellan 33 § AvtL och de övriga bestämmelserna är
att 33 § anger att motparten måste antas ha ägt vetskap om de forhållan
den som gör att det strider mot tro och heder att åberopa rättshandlingen,
medan det enligt såväl 29 som 30 och 31 §§ räcker att motparten bort
inse att rättshandlingen hade kommit till på ett otillåtet sätt." Den relativt
omotiverade skillnaden i formulering kommenteras inte närmare i de
svenska motiven till 33 § AvtL. Enligt Andersen/Nergaard var det räds
lan for kritik beträffande rättsosäkerhet på grund av motsatsslut från 33 §
AvtL som foranledde skillnaden." Den av Andersen/Nergaard citerade
delen av de danska motiven synes dock snarast tala for att någon skillnad
inte föreligger i bevishänseende: "[33 § AvtL] kan friste til Modsset
ningsslutninger om, at de Viljeserkleeringer, som der i § 33 sigtes til, er
gyldige, naar saadan Viden, som kreeves af denne Paragraf, ikke forelig
ger. En saadan Slutning vilde aabenbart fere til ganske urigtige Resulta
ter." Stang synes ha varit av uppfattningen att ingen skillnad föreligger."
I materiellt hänseende kan åtskillnaden möjligen spela en roll endast i
den sällsynta situationen att mottagaren bevisligen är i god tro, samtidigt
som han objektivt sett borde ha varit i ond tro. Både 30 och 33 §§ AvtL
knyter an till parts vetskap. Uttrycken att säljaren "bort inse" respektive
"måste antagas" ha vetat bör därfor i dessa sammanhang ge uttryck for
den bevisning som krävs snarare än vilken grad av oaktsamhet som kan
tillåtas.

I materiellt hänseende är katalogen exempel på när 33 § AvtL skall
tillämpas snarare än att forhållandet skulle vara det omvända - att 33 §
fyller ut och markerar att katalogen inte uttömmande anger i vilka situa
tioner en rättshandling kan angripas." Lagstiftningstekniken påminner

89 Se Hellner i TfR 1987 s. 306.
90 Se Andersen/Nergaard s. 185 f. Jfr även GrönforslDotevall s. 205 och Almen/Eklund/Nord

ström s. 128.
91 Se Stang i TiR 1930 s. 65 n. 15, s. 77 tf. och s. 124. Jfr även Woxholth s. 327 och Hov s. 247.
92 Se Almen/Eklund/Nordström s. 128, Ramberg/Hultmark s. 187 ff., Ussing s. 121, Andersen!

Nargaard s. 183, Hov s. 193, Woxholth s. 319 och Andersen, Grundleeggende aftaleret s. 313.
Se även Grönfors/Dotevall s. 208 vilka synes vara av uppfattningen att det föreligger skillnad
mellan 33 § AvtL och de övriga reglerna: "den omständigheten att [rättshandlingen] görs gäl
lande trots vetskapen rörande omständigheterna vid dess tillkomst är det som skapar ohederlig
heten". Det är emellertid ingen skillnad mellan att en rättshandling är ogiltig och att den inte får
göras gällande, och den onda tro som krävs enligt 33 § AvtL inbegriper den onda tro som krävs
även enligt övriga stadganden. Jfr Breekhus, Hague Rules s. 28 tf.
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således mycket om den som har använts vid beskrivningen av vad som är
fel enligt de svenska köplagarna."

Majoriteten av avtalslagens upphovsmän ansåg uppenbarligen inte att så var fal
let, utan att de i stället fyllde ut de egentliga ogiltighetsreglema med en general
klausul för att täcka situationer som inte behandlades i dessa, men där en part
likväl inte förtjänade rättsordningens stöd." Enligt Stang skall visserligen 33 §
AvtL betraktas som huvudregel," men dess tillämpning skall trots detta under
ordnas övriga ogiltighetsregler.96 Enligt Karlgren skall 33 § AvtL tillämpas vid
civilt svek, med vilket avses svek som inte är straffbart. 97 Åtskillnaden är natur
ligtvis av stort intresse i straffrättsligt hänseende. Obligationsrättsligt saknar den
dock allt värde.

I en tvist vinner en part inget på att grunda sin talan på att motparten just
i första hand skall anses ha framkallat en rättshandling genom svek (30 §
AvtL) och i andra hand - om domstolen skulle finna att svek inte har före
legat - att det i vart fall skulle strida mot tro och heder att åberopa rätts
handlingen (33 § AvtL), eftersom stadgandena leder till identiska rätts
följder. Sveket enligt 30 § AvtL konsumeras av att ett åberopande av
rättshandlingen strider mot tro och heder. Eftersom 33 § AvtL anger
gränsen mellan tillåtet och otillåtet beteende, finns det ingen anledning att
försöka dra en gräns mellan den bestämmelsens tillämpningsområde och
de mer specifika reglerna om svek, tvång och ocker." En sådan gräns-

93 Se t.ex. 17 § 2, 3 st. KöpL.
94 Se Almen/Eklund/Nordström s. 128 tf.
9S Se Stang i TfR 1930 s. 51.
96 Se Stang i TfR 1930 s. 84 ff. och s. 62 tf. Det är inte ovanligt att ett käromål byggs upp efter ett

liknande mönster: Motparten påstås ha agerat i strid mot 30 § AvtL. I vart fall har han handlat i
strid mot tro och heder. Om inte ens det förslår tillgrips förutsättningsläran eller 36 § AvtL, se
t.ex. NJA 1985 s. 178 (Järnsida ./. Kalmar Varv).

en Se Karlgren i SvJT 1933 s. 242 f. Jfr dock NJA 1932 s. 183 (Felaktig köpehandling), där det av
rubriken framgår att det inte krävdes förlust för löftesgivaren för att 30 § AvtL skulle tillämpas.
Förlust torde då liksom nu ha varit en förutsättning för straffbarhet, se 9 kap. 1 § BrB (jfr 21 kap.
1 § strafflagen) och Karlgren a.st. På s. 249 anför Karlgren ett rekonventionsansvar som argu
ment för att 33 § AvtL åberopas snarare än 30 §. Med detta torde han avse att ett åberopande av
den senare lagregeln skulle innefatta ett påstående om att motparten har gjort sig skyldig till
brottslig gärning. Redan genom att åberopa 30 § AvtL skulle man enligt Karlgren således kunna
göra sig skyldig till förtal!

98 En annan sak är att en part - för att konkretisera vad som förevarit - kan välja att tala om att
svek, tvång eller ocker varit för handen.
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dragning vore befogad endast om reglerna ledde till olika rättsföljder,
vilket inte är fallet inom obligationsrätten. Konsekvensen av det sagda är
att katalogens särskilda ogiltighetsregler lika gärna skulle ha kunnat vara
motivuttalanden om i vilka slags situationer 33 § var tänkt att tillämpas.
Det finns därmed aldrig anledning att åberopa de särskilda ogiltighetsreg
lerna i en tvist." I framställningen kommer därför som redan berörts'?"
ingen åtskillnad att göras mellan svek enligt 30 § AvtL och handlande i
strid mot tro och heder av svekkaraktär enligt 33 § AvtL. Svekregeln
kommer genomgående att omnämnas i singularis. 101

1.7 Metod

Arbetet med denna framställning har bedrivits huvudsakligen enligt en
rättsdogmatisk metod av ett relativt konventionellt slag. Eftersom både
lagtext och motiv är knapphändigt formulerade har den kvantitativt
största delen bestått av ett studium av rättspraxis och doktrin. I viss mån
har även rättsekonomisk teori beaktats. Någon analys av det rättsdogma
tiska underlaget med tillämpning av rättsekonomisk metod har däremot
inte företagits.

Jag behandlar obligationsrätten och har utgått från att den är ett sys
tem, i det att den alltid resulterar i och syftar till att åstadkomma en risk
fördelning mellan parter och att riskfördelningen utgår från parternas
rättshandlingar. Riskfördelningen är obligationsrättens övergripande
ändamål, oberoende av om gränsen mellan parternas risksfårer i visst
hänseende benämns strikt ansvar, culpa, upplysningsplikt, undersök
ningsplikt, kontrollansvar, garanti ansvar eller något annat.

Studien av de traditionella rättskällorna kan sägas vara teleologisk i så
måtto som dess resultat prövas mot riskfördelningen i anledning av rätts
handlingar som övergripande norm. Studien är däremot inte teleologisk i
mer klassisk bemärkelse.102Lagstiftarens syfte med en rättsregel står såle-

99 Se om förhållandet mellan 33 § och 36 § AvtL kap. 13.4.4.1.
100 Se n. 34.
101 Övriga ogiltighetsregler i avtalslagens katalog kommer i förekommande fall att behandlas på

motsvarande sätt.
102 Jfr Ekelöfs. 91 ff., Peczenik s. 150 tf. och Thomstedt s. 319 tf.
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des inte alltid i fokus. Det förekommer att lagstiftarens syfte med en
bestämmelse är relativt klart, men att den valda formen får bieffekter som
inte är systemkonfonna, i betydelsen att de inte är i enlighet med det obli
gationsrättsliga systemets antagna ändamål. I en sådan situation klarläggs
lagstiftarens ändamål med bestämmelsen. Den valda formen underkastas
emellertid här en kritisk granskning från systematiska utgångspunkter.
Det förekommer också att lagstiftarens syfte med en bestämmelse är
klart, men att det har missuppfattats i doktrinen och i rättstillämpningen.
I den mån lagstiftarens syfte är systemkonformt framhävs det, medan
rättstilllämpningen och uppfattningen i doktrinen bedöms kritiskt.

1.7.1 Hantering av rättskällor

Hanteringen av rättskällor sker genomgående i ljuset av den antagna
utgångspunkten att obligationsrätten är ett system som syftar till att för
dela risker mellan avtalsparter. Tolkningen av rättskällor är objektiv.'?'
Endast publicerat material används. Eftersom en objektiv tolkningsmetod
begränsar tolkningens objekt till den skrivna texten, förutsätts denna vara
författad med omsorg och eftertanke. Utan ett sådant antagande måste det
berättigade i en objektiv tolkning av rättskällor allvarligt ifrågasättas,
eftersom det eljest skulle vara inbyggt i metoden att slarviga lagstiftare
eller domare tilläts påverka rättsutvecklingen i oönskade riktningar. Det
är i och för sig sannolikt att slarviga lagstiftare och domare ibland
uttrycker sig mindre lämpligt och att en objektiv tolkning av vad de har
skrivit för rättsutvecklingen i en oönskad och,mindre lämplig riktning.
Det är emellertid stor skillnad mellan att det emellanåt råkar ske och att
metoden tilllåter och gillar att det sker.

En konsekvens aven objektiv tolkningsmetod är att framför allt lag
stiftare och domare måste vinnlägga sig om att formulera sig så, att texten
ger uttryck för vad de vill att den skall uttrycka. I konsekvens härmed
antas formuleringar och konstruktioner i lagtext och domskäl genomgå
ende vara väl övervägda. När antagandet emellanåt visar sig vara felak
tigt, kommer det förhoppningsvis att framgå av framställningen. 104

103 Se om objektiva och subjektiva tolkningsmetoder Hjerner s. 19 ff.
104 Se exempelvis kritiken mot 18 § KKL i kap. 5.1.3 och mot 19 § 1 st. 3 p. KöpL i kap. 5.3.2.1.2.
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Det sagda leder till att fakta som anges i domskäl antas vara nöd
vändiga för domslutet, medan fakta - och naturligtvis särskilt åbero
pade fakta - som inte anges, antas vara utan betydelse för domslutet.
Antagandet att domstolars domskäl är väl övervägda har lett fram till
den sekundära prövningsprincip som jag låtit finna uttryck i vad som
här kallas tilläggsregeln och till gränserna för dess tillämpning. Det
finns ingen anledning för en domstol att ange säljarens vetskap som
skäl för att ett avtalsföremål betraktas som felaktigt, om det skulle ha
varit tillfyllest att konstatera att föremålet avvek från köparens befo
gade förväntningar och således skulle ha varit felaktigt även om sälja
ren vore i god tro. IOS Det bör därför vara möjligt att utifrån angivandet
av säljarens vetskap som skäl för att ett avtalsföremål är felaktigt dra
slutsatsen att föremålet inte skulle ha varit felaktigt om säljaren hade
varit i godtro.

Den allmänna meningen är visserligen att motsatsslut från domskäl i
princip inte godtas vid rättsfallstolkning. 106 Uppfattningen har veterligen
inte förändrats sedan tiden när Högsta domstolens domskäl var betydligt
mer kortfattade än vad de är i dag. lO? Redan att domskälen är betydligt
mer utförliga i dag talar i sig för att större avseende numera bör fästas vid
de resonemang som förs, än vad fallet var tidigare. Ju mer utförliga dom
stolens domskäl är, desto större anledning finns det att utgå från att de
resonemang som förs i domskälen har ett prejudikatvärde, inte bara i vad
de säger, utan också i vad de inte säger.

Den primära riskfördelning som ligger i felbedömningen behandlas
endast sparsamt i de vanligare standardformulären, såsom NL 92 och
ALOS 81. Dessa bygger i stället på den felbedömning som görs enligt till
lämplig köplag. Den stora skillnaden mellan standardformulären och
köplagstiftningen visar sig därför i påföljderna snarare än i felbedöm
ningen. I någon mån innehåller emellertid många standardformulär sär-

IOS Man måste dock vara uppmärksam på att domstolen av processuella skäl kan vara forhindrad att
pröva annat än om säljaren varit i ond tro, se t.ex. Rt 1995 s. 1460 (Temco).

106 Se Hellner, Rättsteori s. 59 f. och s. 102, liksom Heuman s. 135 f. med hänvisning till Welams
son i SvJT 1982 s. 156.

107 Det obetingade nej som frågan om motsatsslut besvaras med av Welamsson i Juridikens käll
material, 9 uppl. (1979) s. 137 f. kvarstår oförändrat sedan l uppl. (1959) s. 92 trots att dom
skrivningstekniken i Högsta domstolen ändrades tämligen radikalt under mellantiden.
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skilda bestämmelser som möjligen påverkar även felbedömningen. De
behandlas huvudsakligen i kap. 11.2.

l. 7.1.1 Primär- och sekundärkällor

Det är en självklar utgångspunkt for allt vetenskapligt arbete att de källor
som skall användas i så stor utsträckning som möjligt skall vara primär
källor och att sekundärkällor skall undvikas. Jag har avvikit från den
regeln beträffande det omfattande bakgrundsmaterial som finns till CISG.
Materialet har samlats av Honnold i Documentary History ofthe Uniform
Lawfor International Sales. Hänvisningar till CISG:s forarbeten görs här
regelmässigt till Honnolds sammanställning. För äldre svenska forarbe
ten kommer jag där så är möjligt att hänvisa till såväl primärkällan som
till NJA II. Rättsfall om CISG refereras i UNILEX, där de också samman
fattas på engelska. Sammanfattingama är underlag for såväl referat som
hänvisningar till praxis om CISG.

1.7.2 Särskilt om utländskt och historiskt material

Det undersökta ämnet är klassiskt. Det kan antas att den diskuterade pro
blemställningen endast är av marginellt yngre datum än företeelsen avtal.
Det är sannolikt att det relativt snart sedan det forsta avtalet slutits, slöts
ett avtal där köparen - eller snarare en av naturaborgenärerna, eftersom
det torde ha varit en bytestransaktion - inte var nöjd med motpartens pres
tation. Ämnet är inte bara klassiskt utan också universellt. Varje juridiskt
system har haft - och kommer sannolikt att fortsätta ha - att göra med
situationer där en naturaborgenär inte är nöjd med naturagäldenärens
prestation. Det finns därfor inga principiella skäl att avstå från att använda
historiskt och utländskt material.

Vid komparation med utländskt och med historisktlos material måste
problemet beaktas att såväl rättsregler som faktiska forhållanden kan
skilja sig från vad som gäller här och nu. Ett exempel från svensk rätt är
att formkravet for de flesta villkor vid köp av fast egendom forsvann när
jordabalken trädde i kraft 1972. Det innebar att åtskilliga avvikelser från

103 Se Hjerner s. 10.
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köpares förväntningar som inte tidigare hade skyddats av köplagstift
ningen plötsligt åtnjöt dess skydd. Den köpare som tidigare hade måst
visa att säljaren varit i ond tro l09 behöver enligt 1970 års jordabalk11ovisa
endast att fastigheten avviker från hans befogade förväntningar, varför
säljarens eventuella vetskap oftast inte kommer att diskuteras. Den som
inte känner till förändringen kommer att begå stora misstag om han med
hjälp av äldre praxis försöker utröna vad som avses med att en fastighet
är felaktig. III Problemet är detsamma vid komparation med utländsk rätt.

Det skulle naturligtvis leda alltför långt att beakta allt tillgängligt
utländskt material. Det är därför nödvändigt att göra begränsningar.
Sedan lång tid har de nordiska länderna samarbetat om centrala obliga
tionsrättsliga frågor. 112 Det är därför närmast självklart att beakta även
annat nordiskt material än det svenska, inte minst för att belysa de sakför
hållanden som behandlas. Av språkskäl beaktar jag fmländsk och
isländsk rättspraxis endast när den har refererats i Nordisk Domssamling.
Av samma skäl används ingen isländsk doktrin och endast den finländska
som är tillgänglig på språk som jag behärskar. Rättspraxis från Danmark,
Finland, Island och Norge från tiden före 1960 har beaktats sparsamt.

Genom SFS 1987:822 gjordes delar av CISG till svensk lag. Enligt
art. 7 CISG skall tolkningen av konventionen göras med beaktande av
dess internationella karaktär. Det är därför nödvändigt att beakta
utländskt material om CISG. Detta blir inte mindre angeläget av att de
svenska köplagarnas felregler uppenbart är utformade med art. 35 CISG
som förebild, så att rättskällor i anslutning till CISG kan förväntas vara
av betydelse även för tillämpningen av de nationella köprättsliga reg
lerna.

109 Se kap. 13.1.
110 De ändringar som har gjorts i 4 kap. 19 § JB sedan balkens ikraftträdande 1972 saknar betydelse

för den här diskuterade frågan.
III Han kommer förmodligen dessutom att dra felaktiga slutsatser om såväl säljares plötsligt ökade

hederlighet som om den likaledes plötsliga försämringen i fastighetsstandard. Den förra slutsat
sen skulle grundas på att antalet mål minskade radikalt i vilka köpare ens påstod att säljare för
farit svikligt, medan den senare skulle grundas på att antalet mål ökade radikalt i vilka köparen
påstod att fastigheten var behäftad med fel. Båda dessa felaktiga slutsatser är emellertid av
begränsat juridiskt intresse.

112 Finland deltog dock inte i samarbetet förrän landet blev självständigt, se Wrede s. 10 f., Ekeberg
s. 463 tf. och prop. 1988/89:76 s. 20. Även Islands deltagande i det samnordiska lagstiftnings
arbeten är av senare datum.
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Av övrigt utländskt material har visst utrymme givits framför allt eng
elsk och tysk rätt. Användningen av engelsk och tysk rätt liksom även
andra länders och rättsordningars regler och principer är emellertid
begränsad och tjänar huvudsakligen syftet att belysa och förtydliga de
frågor som behandlas på annat rättsunderlag.
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DEL I

Den objektiva bedömningen enligt huvudregeln





2. Inledning

Felbedömningen innebär att avtalsföremålet jämförs med avtalets norm
för hur det skall vara beskaffat. Föremålet för avtalet och beskrivningen
därav i avtalet är utgångspunkten för all riskfördelning i vad gäller dess
beskaffenhet. Av 17 § 3 st. KöpL, 4 kap. 19 § l st. JB och 16 § 3 st.
3 p. KKL framgår att avtalsföremål skall motsvara sådana förväntningar
som köparen har fog för. För att en förväntning skall kunna vara befogad
- och risken för att den inte uppfylls därmed skall ligga på säljaren - krävs
normalt att den har stöd i avtalet.' I såväl köplagen/ som jordabalken,"
konsumentköplagen" och CISGs markeras detta genom att de stadganden
som beskriver köparens rätt härvidlag inleds med en erinran om att avtals
föremålet skall stämma överens med vad som följer av avtalet.

Avtalsfriheten innebär att beskrivningen av avtalsföremålet i allt
väsentligt måste kunna vara föremål för parternas dispositioner. Med
undantag för vissa särregler i konsumentlagstiftningen" disponerar par
terna därmed också helt över underlaget för den juridiska bedömningen
av ett avtalsföremåls beskaffenhet. En adekvat beskrivning av avtalsföre
målet innebär att åtskilligt som skulle ha omfattats av köparens risk, om
beskrivningen inte fanns, förs över till säljarens risksfår.

I Se t.ex. RamberglHerre s. 267, prop. 1988/89:76 s. 84, Wilhelmsson/Sev6n/Koskelo s. 82,
Ussing, Keb s. 121, Bergem!Rognlien s. 90 ff. och Nerager-Nielsen/Theilgaard s. 706.

2 Se 17 § l st. KÖpL.
3 Se 4 kap. 19 § l st. JB.
4 Se 16 § l st. KKL.
5 Se art. 35 (l) CISG.
6 Se särskilt om 18 § KKL i kap. 5.1.3.
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Att parterna disponerar över beskrivningen av avtalsföremålet innebär
att varje avtalsföremål i princip är unikt. Felbedömningen måste därför
utgå från avtalets beskrivning av sitt föremål. För åtskilliga föremål 
såsom masstillverkade konsumtionsvaror - finns emellertid en omfat
tande jämförelsenorm i andra likadana föremål. När en sådan jämförelse
norm finns anses parterna in dubio ha hänvisat till den.' När avtalsföre
målet verkligen är unikt finns det inga jämförbara föremål. Det ställs
därmed högre krav på att parterna skapar en adekvat jämförelsenorm
genom avtalets direkta beskrivning av sitt objekt.

En tydlig beskrivning i avtalet av sina förväntningar är det mest till
förlitliga - men långt ifrån det enda - sättet för köparen att försäkra sig
om att säljaren står risken för att de inte kommer att uppfyllas. Normen
för hur en vara eller en fastighet skall vara beskaffad är möjlig att
beskriva i minsta detalj, även om det många gånger är både arbetskrä
vande och svårt. När avtalet innehåller en väl genomarbetad kravspecifi
kation eller objektsbeskrivning innebär det att felbedömningen underlät
tas avsevärt, eftersom den som skall göra bedömningen endast har att
jämföra avtalsföremålet med den sålunda gjorda beskrivningen. Om
denna är välgjord, så är det därvid tämligen enkelt att avgöra om objektet
avviker från eller svarar mot beskrivningen. Härav följer som en själv
klar konsekvens att ju bättre parterna har beskrivit avtals föremål et i avta
let, desto färre juridiska problem kommer de att få, åtminstone vad gäller
avtalsföremålets beskaffenhet. Varje juridiskt problem i här behandlade
fall är ett resultat av att avtalets beskrivning av köparens förväntningar
om avtalsföremålets beskaffenhet inte på ett adekvat sätt motsvarar dess
faktiska beskaffenhet vid den tidpunkt när denna skall jämföras med
beskrivningen. Eftersom köparen typiskt sett är bättre ägnad än säljaren
att veta vad han förväntar sig, kan den grundläggande regeln för all
bedömning av om ett avtalsföremål är felaktigt eller inte formuleras på
följande sätt: Köparen står risken får att beskrivningen av avtalsföre
målet inte tillräckligt tydligt ger uttryckför hans förväntningar, medan

7 Ett exempel är att skorpmjöl skall vara ägnat för matlagning och därför inte innehålla stenbitar,
se NJA 1960 s. 441 (Fårsmäckor), som dock inte gällde förekomsten av fel, utan ansvaret för
s.k. produkt skador. NJA 1960 s. 441 behandlas av Herre i Rättsfall att minnas s. 123 ff. Se även
UNILEX D.1996-2: Vin får in dubio inte innehålla så mycket socker att det är "unfit for con
sumption".
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säljaren står risken för att avtalsföremålet inte svarar mot den sålunda
gjorda beskrivningen.

I UNILEX D.1996-8 angav kontraktet hur den PVC-plast som var avtalsföremål
skulle vara sammansatt. Den levererade plasten avvek från den sålunda angivna
normen, vilket medförde att de persienner som köparen tillverkade av plasten
släppte igenom ljus. Den avtalade sammansättningen var däremot ljustät. Köpa
ren hade rätt att kräva att säljaren levererade i enlighet med avtalet.

I UNILEX D.1996-8 hade köparen beskrivit avtalsföremål et på ett ade
kvat sätt, något som inte skulle ha varit fallet om det endast hade givits
beteckningen" "PVC-plast", eftersom den PVC-plast som levererades då
skulle ha svarat mot sin beskrivning i avtalet, utan att för den skull upp
fylla köparens förväntningar. Med den i rättsfallet använda beskriv
ningen, skulle däremot den av säljaren levererade plasten ha varit felaktig
även om den vore ljustät, eftersom köparen med fog kunde förvänta sig
att säljaren levererade i enlighet med avtalet. Köparen skulle i stället ha
kunnat beskriva avtalsföremålet genom att ange hur ljustäta persiennerna
skulle vara. Oberoende av den levererade plastens sammansättning skulle
den då vara avtalsenlig, om den inte släppte igenom något ljus.

I NJA 1952 s. 352 var fråga om aluminiumhalten i skrot. Säljaren hade i ett brev
till köparen betecknat det omtvistade skrotpartiet som "motorer av märket
Scania-Vabis". Köparen hade returnerat en kopia av brevet med tillägget
"oskrotade utan växellådor". Köparens förväntning att motorerna skulle ha en
högre halt av aluminium än vad som var fallet hade inte stöd av den sålunda
gjorda beskrivningen. Motorerna var därför inte felaktiga.

Beskrivningen av avtalsföremålet i NJA 1952 s. 352 gav inte köparen fog
för förväntningen att motorerna hade en högre halt av aluminium än vad
Scania-Vabis-motorer normalt hade. I den mån andelen aluminium skilde
mellan olika modeller - vilket synes ha varit fallet - så hade köparen
knappast ens fog för att förvänta sig leverans av annat än den modell som

8 När det framstår som språkligt lämpligare kommer jag att använda termen "beteckning" i stället
för termen "beskrivning". Härmed avses ingen juridisk skillnad. Termen "beteckning" hänför
sig till avtalsföremålets art och förekommer framför allt i kap. 6 om avtalsföremålets identitet.
Den innefattas i funktionellt hänseende i termen "beskrivning".
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hade lägst halt aluminium, eftersom även den skulle ha svarat mot avta
lets beskrivning.

I Vm. 1985 s. 320 H hade parterna avtalat om köp aven anläggning för fram
ställning av betongblock i storleken 20x20x50 cm. I anslutning till det köpet
beställde köparen någon månad senare ytterligare en form för framställning av
betongblock i mindre storlek. Den senare beställningens innehåll angavs genom
att köparen skickade en teckning av formen till säljaren. Den form som levere
rades kunde inte användas för avsett ändamål. Bl.a. var blocken för små för att
kunna staplas automatiskt, vilket anläggningen kunde göra med de större
blocken. Av Hejesterets dom framgår att "risikoen for formens brugbarhed må
påhvile [köparen]".9

Prövningen av om köparens förväntningar är befogade och dänned åtnju
ter skydd enligt huvudregeln görs enligt objektiva kriterier och är absolut.
En köpares förväntning är antingen befogad eller obefogad. I varje
enskild situation står valet mellan dessa alternativ. Det saknar betydelse
att en förväntning "framstår som inte helt obefogad", eller "inte saknar
fog", eller "är ganska befogad" eller har andra liknande kvaliteter, efter
som det inte leder vidare till en för kvaliteten unik rättsföljd. Rättstilläm
paren måste i varje enskilt fall välja om det "ganska befogade" är befogat
eller obefogat och när valet är gjort fyller ordet "ganska" ingen materiell
funktion. Även en förväntning som nästan är befogad är dänned med
språklogisk nödvändighet (helt) obefogad.

I NJA 1983 s. 865 hade det på en fastighet befintliga, ca 50 år gamla huset i en
annons uppgivits vara "nyrenoverat och moderniserat". Bl.a. hade nya golv lagts
in. Bjälklagen var svårt skadade av röt- och insektsangrepp. Eftersom det var
tänkbart att golven kunde ha lagts om utan att skadorna i bjälklagen hade upp
dagats - och trots att åtminstone vissa skador hade uppdagats under renove
ringen - ansåg Högsta domstolens majoritet att risken för förekomsten av skada
egentligen skulle ligga på köparen. Trots en tydlig friskrivningsklausul, uttalade
därefter HD:s majoritet att köparna "otvivelaktigt haft avsevärt fog'"" för upp
fattningen att fastigheten var i bättre skick, varför friskrivningsklausulenjämka
des enligt 36 § AvtL 11 och köparnas talan bifölls. Den förväntning som köparen

9 VfR 1985 s. 320 H (s. 324).
10 NJA 1983 s. 865 (s. 873).
II Se referatrubriken.
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endast hade haft avsevärt fog för hjälptes sålunda över gränsen med hjälp av
36 § AvtL. 12 Den förväntning som köparen "otvivelaktigt haft avsevärt fog" för,
men som ändå var (helt) obefogad, blev därmed plötsligt befogad.

Det är viktigt att prövningen av avtalsföremåls avtalsenlighet hålls skild
från rättsföljderna av ett eventuellt kontraktsbrott. En sammanblandning
skulle leda till att avvikelser från i och för sig obefogade - men ändå
"ganska befogade" - förväntningar, resulterade i någon mindre ingri
pande rättsföljd. Först måste avgöras om avtalsföremålet är felaktigt.
Endast när så är fallet finns det anledning att resonera om rättsföljder.

En historia från min notarietid kan möjligen belysa problemet. Under överlägg
ningen i ett brottmål lär" en nämndeman ha sagt: "Så skyldig så att han skall få
fyra års fängelse tror jag inte att han är, men två år kan jag gå med på." Rättens
ordförande ägnade sedan en del tid åt att undervisa nämndemannen i grundläg
gande straffrätt.

Felbedömningen enligt huvudregeln innebär att köparens förväntningar
delas i två grupper - en med befogade förväntningar och en med obefo
gade. Den huvudsakliga fråga som behandlas här är vad som gör en för
väntning befogad respektive obefogad. För att den skall kunna behandlas
i ett sammanhang skall emellertid här först diskuteras några närliggande
frågeställningar som är nödvändiga för framställningen. I kap. 3 behand
las därför frågan när en förväntning skall föreligga för att tillmätas bety
delse, liksom i förekommande fall varifrån den j ämförelsenorm skall
hämtas, som avgör om en förväntning är befogad eller inte. I kap. 4
behandlas därefter vid vilken tidpunkt och i förekommande fall var
avtalsföremålet skall jämföras med avtalsnormen. Kap. 5 behandlar
huvudfrågan hur gränsen skall dras i sak mellan köparens befogade och
obefogade förväntningar - mellan felaktiga och avtalsenliga avtalsföre
mål. I de därpå följande kapitlen behandlas felbedömningen i anledning
av förväntningar om avtalsföremålets identitet (kap. 6), funktion och håll
barhet (kap. 7), användbarhet (kap. 8) och dess beskaffenhet i sak- och
politirättsliga hänseenden (kap. 9). Uppdelningen har inte gjorts utifrån

12 Se också minoritetens betydligt mer övertygande domskäl på s. 873 f.
13 Jag var inte själv närvarande utan har hört historien aven notariekollega.
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några juridiska utgångspunkter utan syftar endast till att göra framställ
ningen mer överskådlig. Rättsfall behandlas där jag anser att de bäst bely
ser hur riskfördelningen görs. Huvudregeln sammanfattas i kap. 10.
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3. Tiden och platsen för definition av
avtalsnormen

Felbedömningen innebär att avtalsföremålet jämförs med en norm.
Normen - köparens befogade förväntningar - är i princip unik för varje
föreliggande avtalssituation, även om den i praktiken ofta är likadan för
många olika avtal. Det unika - som är en naturlig konsekvens av att alla
obligationsrättsliga relationer defmitionsmässigt är unika] - består fram
för allt i att såväl den enskilde säljaren som köparen under en tidrymd har
möjlighet att påverka avtalsnormen. Här behandlas först vid vilken tid
punkt normen defmieras, d.v.s. när parternas möjlighet att påverka den
upphör.

Även om parterna inte definierar normen i avtalet, så måste en norm
definieras för hur avtalsföremålet skall vara beskaffat. I kap. 3.2 behand
las särskilt frågan från vilken plats den uppfattning om hur avtalsföremå
let skall vara beskaffat skall hämtas som i förekommande fall definierar
avtalsnormen enligt huvudregeln.

3.1 Tiden för definition av avtalsnormen

I rollen som ägare står säljaren typiskt sett risken för allt som kan hända
med sin egendom. I rollen som säljare är det annorlunda. Genom avtalet
tar köparen automatiskt på sig risken för alla avvikelser från förvänt
ningar som han inte har fog för. Sådana avvikelser kan köparen i princip

I Se kap. 2 vid n. 6 f.
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aldrig göra gällande som fel gentemot säljaren och det är då utan bety
delse när de har förelegat. Det är däremot av betydelse vid vilken tid
punkt köparens befogade förväntningar - normen för avtalsföremålets
beskaffenhet - skall ha förelegat.

Det är naturligt att möjligheten att påverka eller förändra avtalsnormen
förr eller senare måste upphöra. Knytningen till köparens förväntningar
om hur avtalsföremålet skall vara beskaffat innebär att säljaren måste ha
haft möjlighet att påverka förväntningarna, samtidigt som köparen måste
ha haft möjlighet att begrunda och värdera eventuell information. För att
köparens förväntningar skall vara befogade krävs därför att den informa
tion som de grundas på måste vara tillgänglig för säljaren senast vid
avtalstillfållet. Detta framgår särskilt tydligt av 17 § 2 st. 2 p. KöpL enligt
vilken säljaren "vid köpet måste ha insett" köparens ändamål med köpet. 2

Information som part bibringas efter avtalstillftillet skall i princip' inte
beaktas." Omvänt gäller naturligtvis som huvudregel också att det är
"summan" av information vid denna tidpunkt som skall tillmätas bety
delse. s I köp lagen markeras detta tydligast genom regeln i 20 § 1 st. om
att köparens vetskap utesluter säljarens felansvar" och genom möjligheten
enligt 18 § 3 st. för såväl säljaren som andra? att neutralisera oriktiga
marknadsföringsuppgifter genom att i tid rätta dem på ett tydligt sätt.8

2 Jfr Ramberg/Herre s. 271 f. Enligt motsvarande bestämmelse i CISG, art. 35 (2, b), skall köpa
rens syfte "expressly or impliedly" göras "known to the seller at the time of the conclusion of
the contract". Jfr också Gomard/Rechtnagel s. 115 f., Magnus i Staudinger art. 35 anm. 30,
Enderlein/Maskowart. 35 anm. 10 f. och Schwenzer art. 35 anm. 22.

3 Se dock vid n. 9 ff.
4 Se Hagstrem, Fragmenter II s. 21 och NU 1984:5 s. 176.
s Den särskilda situationen att säljaren efter köpet lämnar felaktig information berörs i anslutning

till säljarens kvardröjande åtaganden - i första hand enligt 21 § 2 st. KöpL - i kap. 4.3.1.
6 Motsvarande regel i CISG, art. 35 (3), innebär ingen skillnad i tidshänseende. Den eventuella

skillnaden i sak behandlas i kap. 5.1.
7 Det följer av 20 § 1 st. KöpL att även andra än säljaren kan försätta köparen i ond tro.
8 Den senare bestämmelsen tar visserligen i första hand sikte på att uppgiften rättas genom en ny

marknadsföringsåtgärd i vilken korrekt information ges, se prop. 1988/89:76 s. 90. Markeringen
om att detta måste ske "i tid" torde emellertid inte kunna innebära annat än att det skall ske innan
avtal ingås. Jfr NJA 1964 s. 239 (Bils körsträcka), där HD på s. 246 särskilt påpekade att köpa
ren "före köpet upplysts om att någon garanti ej kunde lämnas beträffande antalet körda mil"
och Rt 1992 s. 166 (Hjul/aster med sidetipp) , där felaktiga uppgifter i annons om bl.a. årsmodell
blevavtalsinnehåll eftersom de inte korrigerades innan avtalet slöts. Jfr också NJA 1938 s. 318
(Travhäst).
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Även säljarens uppmaning enligt 20 § 2 st. KöpL att undersöka avtalsfö
remålet måste lämnas senast vid avtalstillfållet, om den skall påverka
avtalsnormen.

I enlighet med 39 § AvtL finns det dock ett begränsat utrymme för att tillmäta
information relevans även om den har lämnats först efter avtalet. I NJA 1971
so 51 hänvisade t.ex. Högsta domstolen i sina domskäl till "vad HovR:n funnit
utrett angående [säljarens] uttalanden rörande bilens beskaffenhet"." HovR:n
hade funnit att säljaren dels "vid köpet för [köparen] betygat, att bilen var fri från
rost, dels ettpar dagar senare[lO] - sedan [köparen] av [en av köparen anlitad
sakkunnig] upplysts att bilen var angripen av rost - på fråga av [köparen] vis
serligen medgivit, att visst rostangrepp förekom, men samtidigt försäkrat, att det
enbart var fråga om en obetydlig rostskada".Il Enligt säljaren saknade skadan
betydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt och kunde repareras för ett lågt belopp.
Domstolarna fann att bilen varit i väsentligt sämre skick än vad köparen hade
haft fog för att förvänta sig."

I Finland har Högsta domstolen bortsett från kravet att säljarens vetskap skall
ha förelegat vid köpet. I ND (F) 1991 s. 543 ansågs fyllningsgrus ha varit felak
tigt," synbarligen på grund av vetskap som säljaren vunnitjörst vid leveransen
av gruset: "[Säljaren] har dock senast när han förde materialet till [köparens]
byggnadsplats blivit medveten om för vilket ändamål materialet skulle användas
på denna, och då måste han också ha varit medveten om materialets olämplighet
för detta ändamål. [Säljaren] borde såsom en professionell grushandlare ha upp
lyst [köparen] om att materialet inte lämpade sig för grunden på denna bygg
nadsplats. Detta har [säljaren] underlåtit.'?" Det är visserligen sannolikt att

9 NJA 1971 s. 51 {so 59)0
10 Min kursiveringo
11 NJA 1971 so 51 (so 58).
12 Jfr Hellner, Allmännaämnen so 1120 I UfR 1996s. 558 H (Jugoslavisk tape) var specifikationer

som säljaren hade lämnat till köpare en dryg månad efter avtalstillfållet inte bestämmande för
vad köparen hade fog för att förvänta sig. Frågan, när avtalsvillkor skall anses vara fixerade,
behandlas - om än i andra situationer- även i t.ex,NJA 1970 so 478 (Abachi-trå) och NJA 1980
so 46 {Lastbilscentralen )0Denbehandlasockså av Lassen,Vilje og Erklrering so 305 och Bemitz
so 33 f I anslutning till 33 § AvtL har Ussing (s. 171) uttalat att det bör antagas att 39 § AvtL
kan tillämpas i förbindelsemed 33 § Avtl.. Se även Hagerupi TfR 1894so 49 f För amerikansk
rätt se White/Summersso 401 tro vid not 10 tro, där det antyds att det inte är den exakta tidpunk
ten för avtalet utan snarare den när situationen i vilken avtalet sluts upphör som bör vara avgö
rande för felbedömningen. Se också UCC 2-313 OfficialComment7 och Hyland so 3100

13 Jfr även NJA 1964 so 454, som dock i första hand gällde ersättningsskyldighet för skador som
hade orsakats av fyllningsmassorna.

14 ND (F) 1991 so 543 (s. 545 f.)
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utgången i målet är riktig, eftersom leveransen bestod av fyllningsjord snarare
än fyllningsgrus och således avvek från den i avtalet bestämda normen. En sak
kunnig uttalade att den levererade fyllningsjorden skulle kunna användas "på en
sådan plats där den under inga omständigheter kommer i beröring med vatten" .1S

Det är därför också möjligt att säljaren hade sådan vetskap om jordförhållandena
i området att han av den anledningen skulle stå risken. Att anknyta definitionen
av normen tillleveranstidpunkten är emellertid i direkt strid mot den lagregel 
17 § 2 st. 2 p. FKöpL - som domstolen åberopade."

En särskild situation uppstår när köparen har undersökt avtalsföremålet
och det därefter går en tid innan avtalet ingås. Det problem som kan upp
komma är att avtalsföremålet, med eller utan säljarens bistånd, förändras
under den mellanliggande tiden. In dubio bör köparen i en sådan situation
kunna utgå från att avtalsföremålet under mellantiden inte har undergått
andra än sådana förändringar som är naturliga med tanke på dess art. En
köpare aven lastbil kan med fog förvänta sig att den har samma däck som
den hade vid inspektionen och således att säljaren inte därefter har bytt ut
dem mot gamla, slitna däck. 17 En köpare kan däremot inte förvänta sig att
förpackade syrenbuskar är välbehållna en tid efter inspektionen, utan bör
tvärtom misstänka att de kommer att vara i odugligt skick. 18

Innehållet i parternas löften måste relateras till situationen när dessa
löften ges. Köparens löfte är i enlighet härmed ett uttryck för hans vilja
att vid den tidpunkten ingå avtal, på vissa vid den tidpunkten föreliggande
villkor, avseende ett avtalsföremål som vid den tidpunkten förväntas ha
vissa egenskaper. 19 Detta framgår tydligt i 4 kap. 19 §JB där det avgörande
är vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, medan motsvarande
regel i köplagen saknar en uttrycklig tidsangivelse. Trots skillnaden i orda
lydelse mellan l 7 § 3 st. KöpL och 4 kap. 19 §JB är det otänkbart att någon
annan tidpunkt än den för köpet - avtalsslutet - skulle tillmätas relevans
även när fråga är om lös egendom. Det framgår således av såväl 17 § l st.
som av 20 § l st. KöpL att avtalstidpunkten är avgörande. Normen/örfel
bedömningen bestäms utifrån jOrhållandena vid avtalstillfället.

15 NO (F) 1991 s. 543 (s. 545).
16 Se även Wilhelmsson/Sev6n/Koskelo s. 86 f. Jfr NJA 1991 s. 217 (Wll-Finans).
17 Se NO (F) 1972 s. 552.
18 Jfr NO (F) 1973 s. 171.
19 Se NU 1984:5 s. 176 och 1986 rd. - RP nr 93 s. 23.
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3.2 Platsen för definition av avtalsnormen

En särskild fråga är från vilken plats definitionen av avtalsnormen skall
hämtas. Frågans betydelse ökar med det geografiska och kulturella
avståndet mellan parterna i avtalet. Den har därför uppmärksammats mer
i diskussionerna kring art. 35 CISG än i dem kring 17 § KöpL. Eftersom
de problem som diskuterats bl.a. är klimatrelaterade" är de dock många
gånger lika relevanta inom köplagens tillämpningsområde som inom
CISG:s.

Problemställningen förutsätter att uppfattningen om hur avtalsföremå
let skall vara beskaffat inte är densamma hos säljaren som hos köparen.
Det är dessutom möjligt att den vid andra tänkbara referenspunkter - i
första hand på platsen där risken går över till köparen - på ytterligare
något sätt skiljer sig från antingen uppfattningen hos säljaren eller hos
köparen, eller hos båda två. Dessa tre platser - hos säljaren, hos köparen,
eller i förekommande fall på den däremellan liggande platsen för riskens
övergång - är emellertid de mest närliggande alternativa valen av plats
för definition av avtalsnormen. Av dessa är platsen för riskens övergång
den som är mest tilltalande som en objektiv måttstock. Många gånger har
emellertid köparen inte för avsikt att använda avtalsföremålet på platsen
för riskens övergång. Om avtalsnormen skulle definieras utifrån uppfatt
ningen på den platsen, så skulle det innebära att köparen tvingades ha
kostnader för att undersöka avtalsföremålets lämplighet på platsen för
riskövergången, trots att en sådan undersökning inte skulle fylla någon
praktisk funktion. Köparen skulle därtill behöva undersöka föremålets
lämplighet vid den slutliga destinationen. Samtidigt skulle även säljaren
ha anledning att skaffa sig kännedom om uppfattningen på platsen för
riskens övergång, eftersom han annars skulle löpa risken att leverera ett
objekt som inte motsvarade denna. En sådan neutral lösning skulle inte
vara ekonomisk, ty den skulle leda till att såväl säljaren som köparen
ibland skulle komma att ha anledning att undersöka en för dem båda
okänd norm.

20 Se Rt 1975 s. 478 (Tak i Tromse) och de exempel som ges av Magnus i Staudinger art. 35 anm.
21 och 27, liksom Schlechtriems exempel i Seller's Obligations s. 6-21.
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Honnold anser att frågan skall lösas genom avtalstolkning.i' Lös
ningen torde ofta vara den mest näraliggande och riktiga, men den
kommer till korta i de situationer där varken säljaren eller köparen har
ägnat frågan en tanke." Dessa situationer kräver en annan lösning.

Enligt Bianca skall normen vid säljarens affårsställe vara avgörande:
"The seller is not supposed to know about specific requirements or limi
tations in force in other countries"." Uttalandet synes i första hand vara
inriktat på offentligrättsliga begränsningar i köparens land, men det
saknas anledning att göra en annan bedömning beträffande andra
begränsningar i köparens möjligheter att använda varan. Säljaren bör
således inte behöva känna till särskild konsumenträttslig lagstiftning i
köparens land. 24 Av liknande uppfattning synes Magnus vara," liksom
Enderlein/Maskow," Land027 och troligen även Bergem/Rognlien, som
anser att frågan skall lösas genom tolkning av konventionen "etter art. 7
om såkalte hull i Konvensjonen"."

Den motsatta ståndpunkten - att standarden i köparens land skall vara
avgörande - har uttryckts av Schlechtriem" och av Gomard/Rechtna
gel," liksom möjligen av Wilhelmsson/Sevön/Koskelo: "elektriska appa
rater som uppges vara avsedda för vidareexport till ett bestämt land bör ...
vara anpassade till nätströmstyrkan i ifrågavarande land"." Enligt Bianca
stöds Schlechtriems uppfattning emellertid inte av det exempel som
denne använder: en amerikansk köpare av bensin på spotmarknaden i
Rotterdam och det befogade i hans förväntningar beträffande blyhalten i
bensinen." Biancas tolkning stöds sannolikt även av Schwenzer: "Ifstan
dards in the buyer's state are higher than those in the seller's state, the

21 Se Honnold anm. 225. JfrND (F) 1990 s. 410 (Lägenhet med loft).
22 Jfr härtill kritiken mot den s.k. oklarhetsregeln i Ramberg/Hultmark s. 148 ff.
23 Bianca s. 274. Se även Runesson i Festskrift till Gunnar KarnelI s. 639 ff.
24 Jfr kap. 5.2.2.3.
2S Se Magnus i Staudinger art. 35 anm. 21 f. och anm. 27, liksom i HonselI art. 35 anm. 10.
26 Se Enderlein/Maskow art. 35 anm. 8.
27 Se Lando s. 336.
28 Se Bergem/Rognlien s. 502.
~ Se Schlechtriem, Seller's Obligations s. 6-21.
30 Se GomardlRechtnagel s. 115 n. 15.
31 Wilhelmsson/Sev6n/Koskelo s. 86.
32 Bianca s. 274 f. Exemplet är en smula ålderstiget eftersom det numera är betydligt vanligare

med blyfri bensin i Europa än vad det var 1984.
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buyer must draw that fact to the seller's attention"," eftersom en sådan
upplysning från köparen inte skulle behövas, om det ändå var standarden
i köparIandet som var avgörande. Tvärtom borde då säljaren noga för
höra sig om vilka krav som ställdes i köparens land. Uppfattningen att
standarden i säljarens land är avgörande vinner numera också stöd i ett
tyskt rättsfall.

I UNILEX 0.1995-9 såldes nyzeeländska musslor från Schweiz till Tyskland.
Musslorna visade sig innehålla mer kadmium än vad som var rekommenderat i
Tyskland. Enligt Bundesgerichtshofbehövde musslorna inte hålla den standard
som krävs i köparens land, om inte annat följer av avtalet eller säljaren ändå
känner till de höga kraven." I det senare fallet skulle det kunna följa tolknings
vis av avtalet att köparens högre norm skulle gälla.

Vid en jämförelse med regleringen av säljarens skyldigheter i andra hän
seenden framstår lösningen i UNILEX D.1995-9 som logisk och system
enlig. Särskilt reglerna om avlämnande och riskövergång talar härför.
Enligt huvudregeln i 6 § KöpL skall säljaren hålla varan tillgänglig för
köparen hos sig. Vid transportköp - när säljaren skall skicka varan till
köparen - sker avlämnandet enligt 7 § 2 st. KöpL in dubio när varan över
lämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsänd
ningsorten, d.v.s. i allmänhetpå säljarens ort. Enligt 13 § l st. KöpL går
risken över till köparen vid avlämnandet. Oberoende av om säljaren skall
skicka varan eller inte, så sker således både avlämnandet och risköver
gången in dubio hos säljaren."

Ju mer information säljaren har om köparens användning av avtalsfö
remålet, desto mindre anledning finns det emellertid att söka efter en
objektiv måttstock - såsom t.ex. rekommendationer för kadmiumhalt i
livsmedel - i just säljarens land. I anslutning till Wilhelmsson/Sev6n/
Koskelos exempel bör frågan således ställas om angivandet att "elekt
riska apparater [är] avsedda för vidareexport till ett bestämt land?" räcker

33 Schwenzer art. 35 anm. 16. Se också anm. 17, i vilken uppfattningen klart framgår, att köparen
står risken för offentligrättsliga regleringar som inskränker möjligheten att använda varan.

34 Jfr Bernstein/Lookofsky s. 60. I UNILEX D.1994-10 motiverades utgången annorlunda. Muss
lorna ansågs där inte vara felaktiga eftersom man äter musslor så sällan att risken att få i sig för
mycket kadmium ändå är försumbar.

35 Se även art. 31,67 och 69 eISG.
36 Se vid n. 31.
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för att en köpare skall ha fog för att förvänta sig att säljaren inte bara
reflekterar över risken att nätströmstyrkan i det ifrågavarande landet kan
vara en annan än i säljarens land, utan därtill undersöker förhållandena i
landet och i förekommande fall anpassar apparaterna till dem.

I UNILEX D.1995-24 (Italiensk ost) hade en fransk köpare och en italiensk
säljare haft en affårsrelation under en tid. Säljaren visste att osten skulle säljas
vidare i Frankrike. Avtalet tolkades därför så att osten skulle vara i enlighet med
fransk lag, vilket bl.a. innebar att den skulle ha datumangivelse på förpack
ningen."

När fråga är om fastighetsköp är svårigheterna i anledning av den här dis
kuterade frågan begränsade. Fastigheten skall in dubio bedömas efter de
normer som gäller där den är belägen.

3.2.1 Standarden är lägre i köparens land

De flesta författare är överens om att det är normen i säljarens land som
sätter den övre gränsen för vad köparen med fog kan förvänta sig, när
inget annat följer av avtalet. Frågan om köparen med fog kan förvänta sig
att denna norm uppfylls när en lägre norm gäller i köpar- eller användar
Iandet, har diskuterats av Schwenzer, som anser att det i den situationen
inte är självklart att den högre normen i säljarens land skall gälla: "On the
other hand, unIess the buyer has clearly placed importance on the fact that
the products be in accordance with the usual quaIity in the seller's state
(which as a general rule will be reflected by the price of the goods), it
cannot always be assumed that the goods are not in conformity with the
contract, if, although not meeting the standards in the seller's state, they
can be used for their ordinary purpose in the buyer's state or in the state
ofuse.":"

Schwenzers resonemang synes bygga på antagandet att säljaren
känner till inte bara att köparen inte har för avsikt att använda avtalsföre
målet i säljarens land, utan också var det avses användas, liksom att stan
darden där är lägre än i säljarens land. Under dessa förutsättningar är

37 Se även UNILEX D.1995-20 (paprika).
38 Schwenzer art. 35 anm. 16.
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resonemanget korrekt. I annat fall är det mera tveksamt - vilket Schwen
zer också markerar i parentesen - eftersom säljaren in dubio skall utgå
från att avtalsföremålet skall användas i hans land och därför svara mot
standarden där. Säljaren får därför förmodas ha bestämt sitt pris med
beaktande av dessa - här högre - krav. Om köparen inte har rätt att kräva
den standard som priset har bestämts efter, så har säljaren tillåtits ta betalt
för något som han inte behöver leverera. Det kan inte vara riktigt. In
dubio bör därför även i dessa fall standarden i säljarens land vara bestäm
mande.

3.3 Sammanfattning

Normen för hur avtals föremål et skall vara beskaffat definieras vid den i
39 § AvtL angivna tidpunkten, d.v.s. när parterna inte längre har möjlig
het att oberoende av varandra påverka innehållet i sina löften. Det är
köparen som vet hur och var han har tänkt använda varan. Köparen ligger
också närmare till hands än säljaren att ta reda på vilka förutsättningarna
är för användning av varan på den aktuella platsen. Det synes därför vara
riktigt att ta normen i säljarens land till utgångspunkt för felbedömningen.
Köparen står därmed risken för eventuella inskränkningar i möjligheterna
att använda varan som är hänförliga till köpar- eller användarlandet, Han
bör därför undersöka den eventuella förekomsten av sådana inskränk
ningar före köpet.

Köparen kan inte med fog förvänta sig att varan är bättre än vad den
behöver vara. Anledning saknas därför att kräva att säljaren skall leverera
något, vars prestanda eller kvalitet är högre än vad som erfordras på den
avsedda användningsorten, om säljaren vid avtalstillfållet kan antas ha
känt till var den ligger och vilka krav som gäller där.
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4. Jämförelsen mellan avtalets norm och
avtalsföremålets beskaffenhet

Att normen för hur föremålet för avtalet skall vara beskaffat defmieras
vid avtalstillfållet, säger inget om den tidpunkt, till vilken en jämförelse
mellan det sålda föremålet och denna norm skall knytas. Frågan om ett
avtalsföremål är felaktigt måste i det enskilda fallet sättas in i ett tidsmäs
sigt sammanhang för att ha någon juridisk relevans. Utan tidsaspekten
saknas en dimension, som är nödvändig för att man skall kunna fördela
risken mellan parterna. Felbedömningen innebär att man vid en given tid
punkt jämför det såldas egenskaper med en norm - här köparens befogade
förväntningar om avtalsföremålets beskaffenhet. Jämförelsen kan göras
vid en annan tidpunkt än när normen definieras, men de två principiellt
skilda tidpunkterna kan i och för sig också sammanfalla. 1 Enligt de flesta
moderna lagar görsjämförelsen i anslutning till avlämnandet. Avlämnan
det är emellertid inte av något självständigt intresse för felbedömningen,
eftersom jämförelsen skall göras vid riskövergången, som dock i allmän
het sammanfaller med avlämnandet. 2

I Det senare synes ha varit huvudregeln i romersk rätt, "periculum est emptoris". I ett samhälle
där huvuddelen av alla avtal slöts på en marknadsplats, och följdes aven omedelbar utväxling
mellan parterna, så att avtal och avlämnade näst intill alltid sammanföll i tiden, saknades det
anledning att i en huvudregel göra åtskillnad, så att risken gick över till köparen vid en senare
tidpunkt än avtalstillfållet, se Zimmermann s. 290. En liknande konstruktion finns i t.ex. Lett
lands civillag, där risken enligt art. 2023 går över till köparen i och med avtalet. Art. 2024 inne
håller sedan åtskilliga undantag från denna huvudregel, varför skillnaden mellan riskövergång
enligt lettisk och t.ex. svensk rätt inte är så stor som art. 2023 antyder.

2 Se t.ex. 21, 13, 6 och 7 §§ KöpL. När både fast och lös egendom diskuteras kommer jag för
enkelhetens skull att avse såväl avlämnande som tillträde med begreppet avlämnande. För fast
egendom se kap. 4.1.1.
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Företeelsen riskövergång innebär i sig att det i princip saknar bety
delse varför avtalsföremålet avviker från avtalsnormen. Det spelar såle
des ingen roll för felbedömningen om säljaren har skadat föremålet
genom dolus eller culpa, eller om det har skadats genom en olyckshän
delse.'

Det förekommer att domskäl ger ett annat intryck. I t.ex. DiR 1992 s. 819 V var
kombinationen av material i den sålda fastighetens rörsystem olämplig. Vestre
Landsret angav att säljarna hade installerat rör i strid mot gällande bestämmel
ser, eftersom installationen krävde särskild auktorisation. Genom att "ved salget
afejendommen [inte ha upplyst köpare] herom,[4] må [säljarna] anses for ansvar
lige for de senere konstaterede mangler ved rersystemet", s Ordet "herom" anty
der dels att rörinstallationen skulle ha varit felaktig även om den i och för sig
hade utförts på ett i sak korrekt sätt, dels antyds dessutom att den inte skulle ha
varit felaktig, så länge den hade utförts aven auktoriserad installatör, även om
den - som i rättsfallet - hade utförts i strid mot gällande normer för hur rör skall
dras. Det kan inte vara riktigt. Det spelar i allmänhet" ingen roll om en installa
tion har utförts av någon som inte är auktoriserad därtill, så länge installationen
blir lika bra som den skulle ha blivit om en auktoriserad installatör hade utfört
den.'

Genom att ta avtalsföremålets beskaffenhet till utgångspunkt för felbe
dömningen och bortse från det påstådda felets orsaker har lagstiftaren valt
en lösning som innebär att tidpunkten för felbedömningen automatiskt
också är den tidpunkt när risken går över från säljaren till köparen. Efter
som alla händelser före riskövergången påverkar felbedömningen och
inga händelser efter den gör det, måste felbedömningen göras vid risk
dvergångeni Om tiden för felbedömningen flyttades - vilket har föresla
gits beträffande s.k. tidsbegränsade garantier" - så skulle det därför auto
matiskt medföra att riskövergången i aktuella hänseenden också flyttades.

3 Se dock kap. 4.3.1.
4 Min kursivering.
s um1992 s. 819 V (s. 823).
6 Endast om auktorisationen är ett krav i sig och inte endast är en kvalitetspresumtion är auktori-

sationen som sådan av intresse.
7 Jfr även um1990 s. 86 V, där elinstallationerna var otillåtna i sig.
8 Se dock om parts culpa i kap. 4.3.
9 Se härom kap. 7.2.
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I konsumentförhållanden skall emellertid enligt 20 § KKL "frågan om varan är
felaktig ... bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas" .10 I
lagrådsremissen fanns i 8 § KKL en möjlighet att risken gick över till köparen
före avlämnandet, när köparen var i dröjsmål med avhämtandet. Samtidigt inne
bar remissens 20 § att felbedömningen skulle göras vid avlämnandet. Den före
slagna ordningen innebar att såväl säljaren som köparen skulle kunna komma att
stå risken samtidigt - vilket naturligtvis är omöjligt, åtminstone när fråga är om
samma avvikelse från köparens förväntningar. Problemet uppmärksammades av
lagrådet, vilket ledde till att 20 § fick sin nuvarande utformning. 11 Stadgandenas
nuvarande utformning innebär emellertid att regeln om riskens övergång i 8 § är
felaktig - eller åtminstone inte fullständig - eftersom risken enligt 20 § 2 st. i
vissa avseenden går över före avlämnandet. 12 En mer överskådlig och systema
tiskt riktigare ordning hade uppnåtts, om lagrådets förslag hade följts att uttryck
ligen knyta felbedömningen till riskens övergång. 13

Tidpunkten när avtalsföremålets beskaffenhet skall prövas mot avtalsnor
men sammanfaller med den tidpunkt när risken i aktuellt hänseende går
över till köparen. Med risken avses här således inte endast risken för
avtalsföremålets fysiska förstörelse sådan denna beskrivs i 12-15 §§
KöpL eller 4 kap. 11 § JB. Risken går naturligtvis över även beträffande
t.ex. rådighetsinskränkande beslut, så att säljaren står risken för effekter
av beslut som fattas före en viss tidpunkt, medan köparen står risken för
effekter av senare fattade beslut. På enahanda sätt förhåller det sig med
andra tänkbara inskränkningar i köparens möjlighet att förfoga över
avtalsföremålet på avsett sätt. En riskövergång efter avtalstillfållet är
endast av betydelse för avvikelser från köparens befogade förväntningar.
Risken för köparens övriga förväntningar ligger i och med avtalet på
köparen.

Begreppet risk i köprättsliga sammanhang är oftast inskränkt till
frågan om det såldas fysiska förstörelse m.m. Felbedömningen beträf
fande andra egenskaper skiljer sig dessutom delvis i tiden från bedöm-

10 Jfr även 38 § KöpL, där beräkningen av ett prisavdrag utgår från avlämnandet i stället för från
riskövergången. vilket skulle ha varit systematiskt riktigare.

II Se prop. 1989/90:89 s. 71, 108, 179 och 188 f.
12 Utformningen kan möjligen bero på att det föredragande statsrådet missförstod innebörden i de

av lagrådet föreslagna ändringarna i 20 §, se prop. 1989/90:89 s. 179 och 188 f. Jfr även Ram
berg s. 53 f.

13 Se härtill HerrelRamberg s. 13 ff.
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ningen av de fysiska egenskaperna. Det fmns därför anledning att
behandla dessa frågor var för sig. Först behandlas således riskövergången
för fysiska avvikelser. Därefter diskuteras riskövergången vid sakrätts
liga belastningar, till vilkaj ag här räknar immaterialrättsliga belastningar,
och inskränkningar i köparens rådighet.

4.1 Felbedömningen beträffande fysiska egenskaper

Av 21 § 1 st. jämförd med 17 § 3 st. Köpl, följer vid köp av lös egendom
att en jämförelse skall göras mellan köparensförväntningar vid tidenför
köpet och det faktiska förhållandet vid den tidpunkt då risken för varan
går över till köparen. I ett system där avtalsföremålets beskaffenhet är
avgörande är det självklart att bedömningen skall göras vid risköver
gången. I själva verket innebär begreppet risk, i den mer inskränkta bety
delse som det har i 12-15 §§ KöpL, huvudsakligen att säljaren - och
därmed inte köparen - belastas, om avtalsföremålet drabbas av något som
gör att det under perioden mellan avtalet och riskövergången14 försämras
i förhållande till de befogade förväntningar som köparen hade vid tiden
för avtalet. Omvänt gäller att köparen belastas och att säljaren har rätt till
full betalning, om försämringen beror på något som sker efter risköver
gången. IS

Det är därför.naturligt att felbedömningen - riskfördelningen - görs i
anslutning till riskens övergång enligt i första hand 13 § KöpL och 4 kap.
11 § JB. Vad gäller ett avtalsföremåls fysiska beskaffenhet är det en själv
klarhet. Som framgår av 21 § 1 st. KöpL behöver ett fel inte ha visat sig
vid riskövergången. Det räcker att det finns in nuce." Valet av plats och

14 Detsamma gäller naturligtvis normalt även när föremålet skadas redan före avtalet. Denna situa
tion torde emellertid sällan hanteras i anslutning till reglerna i 12-15 §§ KöpL, trots att den i sak
inte skiljer sig från den ovan beskrivna situationen.

IS Jfr dock 21 § 2 st. KÖpL.
16 Se RambergIHerre s. 300 f. Jfr Almen s. 625 f., liksom NJA 1989 s. 156 {Hoftledsdysplasi},

NJA 1910 s. 446 (Hästdod in nuce) och ViR 1989 s. 584 H, där dadlar vid riskövergången inne
höll för mycket vatten, vilket gjorde att de så småningom började jäsa. Enligt Winroth (Köp
s. 245) skall felet ha funnits "i spirande brodd" vid riskövergången.
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tid för riskövergången'? innebär - oberoende av hur detta faller ut - en
fördelning mellan parterna av risken för att något ofördelaktigt skall
inträffa. I första hand är det fråga om ofördelaktiga händelser i anslutning
till att varan transporteras, men även i övrigt kan naturligtvis olyckor
inträffa.

Antag exempelvis att en vara sålts "Fritt lossad" (köparens lastkaj,
angiven adress) och att varan skadas under transporten, men att den där
efter ändå avlämnas. Antag vidare - i anslutning till 43 § 2 st. KöpL - att
säljaren anser sig ha fullgjort köpet genom leveransen, så att felreglerna
- snarare än dröjsmålsreglerna - blir tillämpliga. IS Om köparen i den
situationen skulle stå risken, så att han inte kunde rikta anspråk mot sälj
aren, så skulle leveransvillkoret "Fritt" inte ha den betydelse det har."
Det följer således av definitionerna av de olika leveransvillkorerr" att fel-

17 Av dispositiva regler följer att avlämnandet i allmänhet sker och risken går över innan varan
transporteras från säljaren till köparen, se 6 § 2 st., 7 § 2 st. och 13 § l st. KöpL. Parterna kan
naturligtvis också välja just den regleringen genom att inte ange något särskilt leveransvillkor i
avtalet. Oavsett om frånvaron av leveransvillkor beror på att parterna har valt att låta en riskför
delning ske enligt de dispositiva reglerna, eller på att de inte har beaktat risken för transportska
dor m.m., så resulterar den i att risken fördelas mellan parterna på ett visst sätt. Det saknas därför
anledning att inte behandla före- och frånvaron av leveransklausul på enahanda sätt. När leve
ransvillkor diskuteras hänför jag därför till dessa även frånvaron av leveransvillkor.

18 Gränsdragningen mellan fel och dröjsmål är av begränsat intresse när köplagen skall tillämpas.
Den är av större betydelse när parterna genom hänvisning till standardformulär eller eljest har
skapat påtagliga skillnader mellan påföljderna för kontraktsbrotten.

19 Jfr dock om NL 92, m.fl. standardformulär i kap. 11.2.
20 I 1905 års köplag definierades åtskilliga leveransvillkor i 62-65 §§. När den nya köplagen inför

des valdes detta alternativ bort med motiveringen att definitioner fanns fastställda av Internatio
nella Handelskammaren i de s.k. INCOTERMS och att "man inte gärna kan möta behovet aven
... kontinuerlig anpassning [av leveransklausulerna] med successiva ändringar av köplagarna"
(prop. 1988/89:76 s. 29 f.). Det senare argumentet finns redan i Hellners redogörelse för ULlS
(PM s. 7), där det är än mer befogat. Svårigheterna att genomföra ändringar i en konvention
varje gång det vore påkallat av detaljändringar i tolkningen aven klausul torde vara närmast
oöverstigliga, medan det i och för sig inte är svårare att ändra i en nationell köplag än vad det är
för Internationella Handelskammaren att ändra i INCOTERMS. I prop. 1988/89:76 (s. 29) anges
också att Internationella Handelskammaren redan fyller funktionen att definiera leveransvillkor.
I kombination med konstaterandet att det vore olyckligt med nationella tolkningsregler för klau
suler som till sin natur och funktion är internationella, talar det för att valet att inte föra in defi
nitioner av leveransklausuler i köplagen var välmotiverat. Klausulerna "Fritt", "Levererat" och
"Fritt Levererat" definieras dock i 7 § 3 st. KöpL, eftersom de inte definieras i INCOTERMS,
se prop. 1988/89:76 s. 30.
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bedömningen beträffande en varas fysiska beskaffenhet måste göras i
anslutning till riskövergången.

Ett belysande exempel från äldre rätt är NJA 1912 s. 57. Säljaren skulle succes
sivt under vintern 1906--1907 leverera träkol "fritt banvagn" vid Mellansjö sta
tion. Enligt HD skulle leveransvillkoret förstås så, att risken gick över när
"kolen omhändertagits af järnvägens personal"." Eftersom snö "inkommit
bland kolen under den af [säljaren] verkställda inlastningen i järnvägsvagnar
och således [före riskövergången] samt att på grund af den sålunda i lasterna
uppkomna fuktighet en del af kolen under transporten öfvergått till stybb?"
hade säljaren "jämlikt 10, 17, 43 och 44 §§ i [1905 års köplag] att vidkännas ett
mot felet svarande afdrag å den utfästa köpeskillingen".23

I ND (F) 1973 s. 171 hade syrenbuskar köpts "fritt från säljarens lager" för
vidare transport till köparen i Finland. Säljaren hade emellertid därtill tagit på
sig att överlämna buskarna till en av honom utsedd speditör i Amsterdam. Busk
arna avlämnades men kunde på grund aven strejk i Finland inte transporteras
till köparen omedelbart. När de sedermera kom fram till köparen, var de odug
liga. Eftersom de hade skadats efter riskövergången, var köparen tvungen att
betala köpeskillingen.

När ett leveransvillkor används är det oftast uppenbart att en förändring i
förhållande till - eller åtminstone ett förtydligande av - de dispositiva
reglerna har varit avsedd. I NJA 1925 s. 278 var frågeställningen härvid
lag mer komplicerad eftersom det där var fråga om huruvida ett avtalsvill
kor kunde anses vara avsett att verka riskförändrande i tidshänseende, så
att riskövergången skedde vid en annan tidpunkt än enligt dispositiva reg
ler.

21 NJA 1912 s. 57 (s. 59). Jfr FCA INCOTERMS 1990 (se INCOTERMS 1990 s. 32 tf.). Den av
köparen föreslagna lösningen, att klausulen skulle tolkas i analogi med FOB och att risken där
för skulle ha gått över till köparen först när kolen kommit innanför vagnens sida, skulle i detta
fall ha lett till samma resultat. Även en tillämpning av FOB INCOTERMS 1990 (se INCO
TERMS 1990 s. 46 ff.) skulle ha lett till motsvarande resultat, eftersom risken enligt klausulen
går över till köparen när varan har "passerat fartygets reling" ilastningshamnen. Tolkningsvis
torde framgå att kolstybben inte hade passerat järnvägsvagnens "reling" när den skadades av
snön.

22 NJA 1912 s. 57 (s. 59).
23 NJA 1912 s. 57 (s. 59 f.) En säljare kani en sådan situation naturligtvis kräva ersättning av trans

portören eller av sitt försäkringsbolag om riskfördelningen i avta/en med dem ger honom en
sådan rätt.
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En lantbrukare sålde såväl sin fastighet som sina djur och annan lös egendom.
Fastigheten skulle tillträdas ungefär en månad efter köpet. Köparen skulle då
även motta djuren och det övriga lösöret. Säljaren var enligt avtalet skyldig att
under mellanperioden väl vårda alla djur och allt lösöre. Utan säljarens förskyl
lan dog en av hästarna av tarmvred före tillträdet. Säljaren hävdade att risken för
den lösa egendomen hade gått över till köparen redan vid avtalet och att säljaren
endast åtagit sig att vårda den för köparens räkning. Säljarens inställning hade
stöd av avtalsvillkoret att han skulle vårda egendomen, eftersom villkoret inte
fyllde någon funktion om säljaren själv stod risken.P' HD fann emellertid att
köparen enligt avtalet skulle motta den lösa egendomen först vid tillträdet av
fastigheten och att säljaren inte visat att avsikten varit att risken skulle gå över
vid ett tidigare tillfälle.

4.1.1 Särskilt om fast egendom

Vid köp av lös egendom följer det direkt av 21 § KöpL att felbedöm
ningen - jämförelsen mellan de faktiska förhållandena och avtalsnormen
- skall knytas till tidpunkten för riskövergången. Denna synbart själv
klara regel har emellertid vållat åtskilligt huvudbry när fråga är om köp
av fast egendom. Detta hänger samman med att ett objektivt felbegrepp 
skilt från förekomsten och fördelningen av risk - många gånger har tagits
till utgångspunkt för bedömningen.

Enligt Grauers skall felbedömningen göras vid köpet snarare än vid risköver
gången: "Det ärköpet som ärden relevanta tidpunkten enligt den uttryckliga for
muleringen i 4:19 1 st. JB.,,25 Han kritiserar Karlgrens uppfattning att tidpunkten
för tillträdet är avgörande." Grauers uppfattning stöds av Adolfsson, som anger
att kontrakts dagen är "den odiskutabla tidpunkten för felansvar enligt
JB 4:19".27 I anslutning till HD:s, av Grauers kritiserade," uttalande i NJA 1979
s. 790 (Underdimensioneradsjunkbrunn), att tidpunkten för tillträdet - och den
i rättsfallet därmed sammanfallande riskövergången - är avgörande, anger Elf
ström att "det är denna tidpunkt som är avgörande för säljarens felansvar"."

24 Jfr köplagstiftningens regler om s.k. vårdplikt, vilkajörutsätter att risken inte liggerpå den som
åläggs vårdplikt.

25 Grauers s. 185. Se även prop. 1989/90:77 s. 61. Jfr Grauers, Fel i sålt skepp s. 82 n. 115.
26 Se Grauers s. 185. Jfr Karlgren s. 64 f.
27 Adolfsson s. 171 f.
28 Se Grauers s. 185: "Detta kan inte vara korrekt."
29 Elfström s. 242.
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Även enligt Håstad är tillträdet avgörande: "Om [säljaren] avlägsnat tillbehör
efter avtalet men före tillträdet, föreligger faktiskt fel, liksom om egendomen
försämrats genom olyckshändelse (13 § köplagen och 4:11 jordabalken}?"

Både 4 kap. 11 § och 12 § JB behandlar situationen att fastigheten för
sämras. I ingetdera fallet relateras emellertid försämringen uttryckligen
till någon särskild norm. Normen bestäms i stället av 4 kap. 19 § JB.
Säljaren har genom avtalet åtagit sig att vid en viss given tidpunkt från
träda fastigheten till köparen. Om fastigheten då avviker från normen
enligt 4 kap. 19 § JB, så har köparen rätt till prisavdrag eller, om ytterli
gare rekvisit är uppfyllda, rätt att häva köpet eller rätt till skadestånd. Fel
bedömningen skall således göras vid riskövergången 31

I processuellt hänseende finns det däremot sällan anledning att åberopa något
annat stadgande än 4 kap. 11 § JB om fastigheten har skadats aven vådahän
delse mellan avtalet och tillträdet. Det saknas emellertid anledning att låta detta
påverka den principiella diskussionen. I dansk rätt är tidpunkten för riskens
övergång avgörande." Så är fallet även i norsk rätt: "Ved vurderinga av om
eigedomen har mangel, skal ein leggje til grunn tidspunktet då vågnaden etter
§ 2-4 andre ledd eller etter avtala gjekk over på kjeparen".33 I Finland skall fel
bedömningen enligt 2 kap. 21 § FJB göras vid avtalstillfållet. Det är helt konse
kvent, eftersom risken enligt 2 kap. 16 § FJB går över till köparen vid samma
tidpunkt.

Regeln är således densamma, oberoende av om fråga är om fast eller lös
egendom. Det är överraskande att 4 kap. 19 § JB m.fl. stadganden hänvi
sar till 12 § i stället för 11 §, vilket hade stämt bättre överens med mot
svarande reglering i köplagen. Eftersom säljaren redan enligt 11 § som
huvudregel står risken fram till besittningsövergången och eftersom
säljarens skadeståndsansvar enligt 19 § förutsätter culpa eller utfästelse,
så bidrar 12 § endast med en förlängd reklamationsfrist vid grov culpa
eller handlande i strid mot tro och heder" och med att skadestånd kan utgå

30 Håstad i Festskrift till Carl Hemström s. 98.
31 Jfr dock 4 kap. 11 § 1 st. 2 p. JB.
32 Se Vinding Kruse s. 119 f. och Ufk 1970 s. 26 H (Trappetåm).
33 3 kap. 1 § 2 st. avhendingslova. Se också Ot prp nr 66 (1990-91) s. 72 och 77 och Kriiger s. 158.
34 Jfr motsvarande regel i 33 § KöpL.
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även vid sådan vanvård, som inte kan läggas säljaren till last såsom culpa,
i den mån det är möjligt att vanvårda något utan att åtminstone vara
culpös. Eftersom felbedömningen skall göras oberoende av culpa, skulle
det ha varit systematiskt riktigare att ha en central regel, enligt vilken fel
bedömningen hänfördes till riskövergången genom att 4 kap. 19 § JB
m.fl. stadganden hänvisade till 11 §. Det eventuella tillskott som 4 kap.
12 § JB ger kunde uttryckas i särskilda stadganden om reklamation och
skadestånd om något behov därav funnes.

Enligt Karlgren kan man dock inte tala om "någon direkt dubblyr ... Ty givetvis
äro vådahändelse och culpahandlande olika rättsfakta".3SUttalandet är naturligt
vis oklanderligt korrekt i så måtto som vådahändelse och culpahandlande är just
olika rättsfakta. Det vittnar emellertid om en bundenhet till begreppen, vilken
många gånger kan göra mer skada än nytta. Varför skall en åtskillnad göras om
rättsföljderna är desamma? Här, liksom i åtskilliga andra situationer" synes dis
tinktionen vara onödig, eftersom rättsföljderna är identiska. I den mån de olika
företeelserna leder till skilda rättsföljder, skall åtskillnad naturligtvis göras. En
så generellt gjord åtskillnad som i de nämnda fallen skymmer emellertid snarast
sikten och leder tanken i fel riktning. Inom den utomobligatoriska skadestånds
rätten har en liknande åtskillnad hanterats på ett smidigare sätt. Man talar såle
des inte om någons "culpa- och dolusansvar", utan inskränker sig regelmässigt
till att tala om culpaansvar, med den närmast självklara, underförstådda betydel
sen att detta innefattar även ansvar för dolus."

4.2 Felbedömningen beträffande icke-fysiska egenskaper

Kopplingen till riskövergången i den mer begränsade betydelse som
följer av 12-15 §§ KöpL och 4 kap. 11 § JB, är inte lika självklart logisk
när fråga är om andra belastningar än sådana som rör avtalsföremålets
fysiska beskaffenhet. Även i dessa fall måste emellertid en riskfördel
ning göras. Det samband som finns mellan det såldas fysiska beskaffen
het och risken att det förstörs, kommer bort, försämras eller minskar,"

35 Karlgren s. 67 n. 7.
36 Se kap. 1.6.5 och kap. 12.1.
37 Se Hellner, Skadeståndsrätt s. 123.
38 Se 12 § KöpL.

79



4. JämjOrelsen mellan avtalets norm och avtalsföremålets beskaffenhet

saknas när fråga är om såväl sakrättsliga belastningar och rådighetsin
skränlrningar som andra icke-fysiska avvikelser från köparens förvänt
ningar. I viss utsträckning görs också den tidsmässiga fördelningen av
risken i dessa fall på ett annat sätt än fördelningen vid avvikelser i fysiskt
hänseende.

4.2.1 Sakrättsliga belastningar

Föremålet för ett köpavtal skall enligt avtalet definitionsmässigt vara 
eller under en begränsad tid komma att vara - belastat av säljarens ägan
derätt. Redan av att parterna rubricerar sitt avtal "köp" följer att deras
avsikt är att den sakrätten skall upphöra och ersättas aven motsvarande
rätt för köparen.

Det förekommer också att en vara eller fastighet har andra sakrättsliga
belastningar än säljarens äganderätt när den säljs. I dessa situationer är det
många gånger parternas avsikt att säljaren skall befria avtalsobjektet från
belastningarna före avlämnandet. I motiven till 41 § KöpL nämns särskilt
fallet att köparen vid avtalet har känt till förekomsten aven panträtt, men
att han har haft "grundad anledning att förutsätta att säljaren före avläm
nandet skall se till att panträtten upphör att belasta varan"." Det är natur
ligtvis inte heller ovanligt att avtalsföremålet enligt avtalet skall levereras
till köparen med vissa sakrättsliga belastningar.

Enligt 41 § KöpL skall en belastning omfattas av köparens risksfår om det "föl
jer av avtalet att köparen skall överta varan med den begränsning som tredje
mans rätt medför"." Det är den enda gång, som verbet "överta" används i köp
lagen. Ordvalet antyder därmed att lagstiftaren har avsett att skilja övertagandet
från avlämnandet." I motiven märks emellertid ingen sådan avsikt. Där talas det
huvudsakligen om att varan avlämnas."

Det finns emellertid också situationer där en sakrättslig belastning kan
uppkomma efter avlåmnandet. Så kan t.ex. - när en vara har sålts frakt-

39 Prop. 1988/89:76 s. 143.
40 Min kursivering.
41 Motsvarande bestämmelse i CISG gör emellertid ingen åtskillnad. Enligt art. 41 skall säljaren

"deliver goods which are free from any right or c1aimofa third party", (min kursivering).
42 Se prop. 1988/89:76 s. 141 ff.
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fritt och transportören har givit säljaren kredit med frakten under trans
porten - den sakrätt som transportören har i varan som säkerhet för frak
ten utgöra ett rättsligt fe1.43 Detta korresponderar väl med den kvardrö
jande risk som säljaren kan stå enligt 21 § 2 st. 1 p. KöpL för försämringar
som uppkommer "efter det att risken har gått över på köparen ... om för
sämringen är en följd av säljarens avtalsbrott".

När fråga är om skadestånd knyts riskfördelningen enligt 41 § 2 st. KöpL till
situationen "vid köpet". En försämring i sakrättsligt hänseende kan emellertid
endast undantagsvis ske mellan avtalet och avlämnandet utan att säljaren med
verkar därtill på ett i vart fall culpöst sätt. Skadeståndsregeln i 41 § 2 st. KöpL
ger därför endast i relativt extrema undantagssituationer ett annat resultat än om
40 § 3 st. tillämpas."

Det ankommer på säljaren att leverera det sålda med den sakrätt som köpa
ren med fog har kunnat förvänta sig att få. Köparen kan inte få denna sakrätt
utan att det relevanta sakrättsliga momentet tillgodoses." Risken i sak
rättsligt hänseende går därför över till köparen när säljaren har gjort vad
som ankommer på honom för att den avsedda sakrätten skall överföras till
köparen, i första hand genom tradition eller denuntiation." Risköver
gången beträffande sakrätter sker därför in dubio först när säljaren inte
längre har - eller enligt avtalet inte skulle ha haft" - möjlighet att förfoga
över det sålda på ett sätt som skapar en sakrätt, vilken konkurrerar med
köparens anspråk." Reglerna om tvesala, som är besläktade med frågan

43 Se Ramberg/Herre s. 443. Gorton behandlar ansvaret för frakt i Festskrift till Jan Ramberg
s. 165 ff.

44 41 § l st. KöpL hänvisar till bl.a. 40 §. En situation, där skillnad skulle kunna föreligga, är när
säljaren i god tro har förvärvat varan till underpris av någon som efter köpavtalet går i konkurs.
Därefter traderas varan till köparen, som sedan avkrävs varan av säljarens fångesmans kon
kursbo enligt reglerna om återvinning. Möj ligen kan man här säga att den rättsliga belastningen
(påståendet om bättre rätt, se 41 § 3 st. KöpL) uppkommit först efter köpavtalet och att säljaren
därför undgår skadeståndsskyldighet, åtminstone för indirekta förluster.

4S Enligt art. 30 CISG skall säljaren således "transfer the property in the goods".
46 Se Håstad, Sakrätt s. 221 ff., NJA 1997 s. 660 (Flytdocka) och NJA 1998 s. 379 (Masters Möb

ler AB) om tradition och Håstad, Sakrätt s. 229 ff. om denuntiation. Av NJA 1998 s. 379 (s. 385)
framgår att sakrättsligt skydd för köparen förutsätter att "överlåtaren har förlorat rådigheten
över det försålda godset". Även minoriteten i HD instämde i den delen av domskälen.

47 Jfr 13 § 2 st. KÖpL.
48 Jfr NJA 1998 s. 379 (Masters Möbler AB).
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om rättsliga fel, innebär att köparen är skyddad gentemot andra godtroende
köpare först när han har fått varan i sin besittning." I allmänher" samman
faller den sakrättsliga riskövergången med avtalsföremålets avlämnande.

4.2.1.1 Särskilt omfast egendom

Frågan om riskövergång i sakrättsligt hänseende berörs inte i motiven till
jordabalken," även om valet av tempus i såväl 4 kap. 16, 17 och 21 §§ JB
som i lagmotiven talar för att riskfördelningen skall göras vid en senare
tidpunkt än avtalstillfållet. Det är emellertid tveksamt om man kan dra
några långtgående slutsatser av valet av tempus här, eftersom valet av
tempus i 4 kap. 18 § JB indikerar att säljaren står risken för ofördelaktiga
myndighetsbeslut även efter avtalsti11fållet, vilket trots stadgandets
lydelse inte är fallet. 52

Genom köpavtalet skall säljaren emellertid leverera fastigheten till
köparen i avtalat skick. Det gäller inte bara dess fysiska, utan även dess
rättsliga beskaffenhet. Säljaren står därför risken för att fastigheten vid
tillträdet är i avtalsenligt skick och således för att den då inte har andra
sakrättsliga belastningar än dem som följer av avtalet. 53

4.2.1.2 Immaterialrättsliga belastningar

Det förekommer även andra typer av rättigheter än dem som i första hand
åsyftas när man talar om sakrätter, såsom t.ex. ägande- och panträtt till
fysiska föremål. Bland dessa andra utgör immaterialrättema en stor
grupp. Till skillnad från eISG har köplagen ingen särskild reglering om
immaterialrättsliga belastningar.54 Köplagen har inte heller någon sär
skild reglering om förfogande över immaterialrätter.

49 Se 1 kap. 5 § HB, 2 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre och Håstad, Sakrätt s. 83 ff.
so Jfr dock NJA 1985 s. 879 (Tedder).
SI Se prop. 1970:20 BIs. 196 ff.
S2 Se kap. 4.2.2.2.
S3 Jfr NJA 1927 s. 34 (Vattenfall) och NJA 1936 s. 18 (Inteckningar). En köpare kan däremot för

foga över den rätt som avtalet ger honom, se NJA 1995 s. 178 (Tillträde). Efter ett sådant for
fogande står säljaren naturligtvis inte risken for att köparen inte kommer att ha den rätt till
fastigheten som följde av avtalet.

54 Regleringen i elsa finns i art. 42.
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Att immaterialrättema normalt inte låter sig hämtas" eller överlämnas
till en transportör" talar enligt Nordell för att köplagens regler inte är
ägnade att tillämpas på avtal om förfogande över immaterialrätter.57 Än
mindre kan naturligtvis risken - i den inskränkta betydelse som begreppet
har i 12-15 §§ KöpL - gå över från säljaren till köparen, eftersom en
immaterialrätt defmitionsmässigt inte kan skadas fysiskt. I vart fall när
fråga är om part har presterat i enlighet med avtalet saknas det emellertid
anledning att inte tillämpa köp lagens felregler även för immaterialrätts
liga avtalsföremål. Det är därvid av underordnad betydelse om bedöm
ningen sker genom en direkt tillämpning eller genom en s.k. analogi. Slut
resultatet blir detsamma.

Invändningen att immaterialrätter inte är ägnade för fysiska förflytt
ningar och därför inte låter sig avlämnas enligt 6 eller 7 §§ KöpL speglas
i den sakrättsliga regeln att en köpare av dessa rättigheter erhåller sak
rättsligt skydd redan genom avtalet. 58 När en immaterialrätt är avtalsob
jekt, finns det ingen bärkraftig anledning till att inte knyta riskövergången
till avtalstillfållet, eftersom en immaterialrätt in dubio torde "avlämnas" i
och med avtalet och eftersom säljarens möjlighet att förfoga över avtals
föremålet upphör vid samma tidpunkt.

Föremålet för avtalet kan också vara belastat med annans immaterial
rätt. Den konkurrerande rättigheten torde dånormalt ha funnits vid såväl
avtalet som vid avlämnandet. Det är därmed i allmänhet egalt vid vilken
av dessa tidpunkter som jämförelsen görs. Det kan emellertid också före
komma att belastningen uppkommer i perioden mellan avtalet och avläm
nandet.

Ett exempel är att en rörelse med en viss firma säljs. Rörelsen skall enligt avtalet
övergå till köparen vid en senare tidpunkt än den när avtalet sluts. I mellanperio
den registrerar någon annan den firma som rörelsen drivits under. Andra exem
pel är att en tavla skall målas eller en melodi komponeras på beställning. När
föremålet för avtalet sedan "levereras" visar det sig att det är så likt en redan
existerande tavla eller melodi att det är att betrakta som ett plagiat.

ss Se 6 § 2 st. KöpL.
S6 Se 7 § 2 st. KöpL.
S7 Se Nordell s. 294. Se även Runesson i Festskrift till Gunnar Karnell s. 649 tf.
S8 Se Håstad, Sakrätt s. 199 f.
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Säljaren har i dessa situationer åtagit sig att vid en viss tidpunkt "leve
rera" ett objekt som har viss immaterialrättslig beskaffenhet. Det synes
därfor vara lämpligast - inte minst i beaktande av fordelen att så mycket
som möjligt hänfors till samma tidpunkt - att j ämförelsen i dessa hänse
enden görs vid den tidpunkt som följer av 13 § KöpL, d.v.s. i allt väsent
ligt i anknytning till när säljaren skall avlämna avtalsföremålet. Detta
stämmer också väl överens med regeln i art. 42 eIS.G. 59

4.2.2 Inskränkningar i köparens rådighet

Rådighetsinskränkningama regleras inte uttryckligen i köplagen, medan
jordabalken däremot har ett särskilt stadgande därom i 4 kap. 18 §. De
vållar större problem än vad de sakrättsliga inskränkningarna gör, efter
som rådighetsinskränkningarna till sin natur är sådana att varken säljare
eller köpare normalt kan påverka dem. Det är därför i allmänhet inte
heller möjligt för en säljare att "ta vård" om ett avtalsföremål i rådighets
hänseende, så att rådigheten bevaras åt köparen. Inte heller synes de för
delar i bevis- och undersökningshänseende vara för handen, som är en
funktion av kopplingen till fysisk kontroll.60

Enligt Vahlen är rådighetsinskränkningar "opåräknade inskränkningar
i köparens rätt till [avtalsföremålet], som beror på föreskrift av myndighet
eller i lag eller författning".61 Det krävs således ett offentligrättsligt beslut
for att en rådighetsinskränkning skall kunna räknas som ett rådighetsfel.
I tidshänseende innebär det att beslutstidpunkten måste relateras till risk
övergången i rådighetshänseende.

4.2.2.1 Lös egendom

Det är svårt att finna någon säker indikation på när risken för rådighets
inskränkande beslut om lös egendom skall gå över till köparen. Merpar
ten av de rådighetsinskränkande beslut som kan komma i fråga torde gälla
företeelser som även utan beslutet skulle betraktas som avvikelser från

59 Enligt art. 42 CISG skall säljaren "deliver goods which are free from any right or claim ofa third
party based on industrial property or other intellectual propert y".

60 Se t.ex. Hager art. 67 anm. 3.
61 Vahlen, Fastighetsköp s. 180. Jfr prop. 1970:20 BIs. 203 ff.
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köparens befogade förväntningar. I dessa fall har beslutet ingen självstän
dig betydelse. Det bekräftar bara förekomsten aven avvikelse i fysiskt
hänseende. Det är därmed utan betydelse när beslutet har förelegat. Det
räcker således i allmänhet att avgöra om den fysiska avvikelsen förelåg
vid den enligt 21 § KöpL relevanta tidpunkten.f Det saknas också anled
ning att belasta säljaren i situationer där föremålet för beslutet - den
fysiska avvikelsen från en allmän norm - undanröjts genom säljarens för
sorg innan risken i fysiskt hänseende går över till köparen.

När rådighetsinskränkningar diskuteras i det följande bortses från
sådana beslut som är föranledda av någon fysisk avvikelse hos det
enskilda avtalsobjektet från köparens befogade förväntningar. Sådana
objektrelaterade beslut torde i allmänhet bero på någon fysisk avvikelse
från objektiva normer hos det sålda exemplaret.63 Eftersom en köpare
normalt med fog kan förvänta sig att vad han köper stämmer överens med
sådana normer, skulle det köpta redan av denna anledning ge honom ett
anspråk gentemot säljaren." Här är det i stället enbart besluten och deras
följder som behandlas. Vid köp av lös egendom är det således normalt
fråga om generella inskränkningar i rätten att köpa och sälja eller att
använda den aktuella typen av varor, snarare än särskilda beslut, vilka
huvudsakligen har det aktuella avtalsobjektet som "adressat".

Den fråga som skall diskuteras här är om riskfördelningen i rådighets
hänseende skall göras enligt 21 § KöpL, eller om den - i anslutning till
4 kap. 18 § JB6S

- skall göras redan vid avtalstillfållet. I praktiken blir det
därför en fråga om vid viken tidpunkt det rådighetsinskränkande beslutet
skall ha förelegat för att risken för beslutets följder skall ligga på sälja
ren.

62 Förekomsten av beslutet kan emellertid vara känt för köparen och därigenom påverka hans för
väntningar. Beslutet kan också vara allmänt känt, vilket kan innebära att köparen borde ha känt
till det.

63 Som exempel kan nämnas en bil som har belagts med körförbud. I allmänhet torde de fysiska
defekter hos bilen vilka resulterat i beslutet vara den avvikelse från köparens förväntningar som
skall prövas. Först om man konstaterar att köparen inte kan rikta anspråk mot säljaren i anled
ning av de fysiska defekterna, finns det anledning att ta ställning till om han trots kännedom om
defekterna - en sådan kännedom torde i denna situation normalt vara presumerad - ändå med
fog kunde förvänta sig att bilen fick köras.

64 Jfr dock NJA 1985 s. 871 (Elledningar), där köpare av fast egendom inte med fog kunde för
vänta sig att fastigheten motsvarade krav som uppställts i offentligrättsliga bestämmelser.

65 Se härom kap. 4.2.2.2.
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Om man ser rådighetsinskränkningar som isolerade företeelser, så är
argumenten för en riskdelning vid avtalstillfållet ungefär lika bra som de
för att riskövergången enligt 13 § KöpL skall vara bestämmande. De
argument som talar för att riskövergången i faktiskt och rättsligt hänse
ende skall ske i anslutning till att varan överlämnas från säljaren till köpa
ren förslår dock inte i rådighetshänseende. Att det är praktiskt med en tid
punkt för samtliga typer av avvikelser är emellertid ett bra argument för
att 21 § KöpL skall tillämpas även för rådighetsinskränkningar. Aandra
sidan är det sannolikt att de bevekelsegrunder som har inneburit att risk
övergången i rådighetshänseende har knutits till avtalstillfållet vid köp av
fast egendom, är lika goda när fråga är om lös egendom.

Diskussionen om rådighetsfel i lös egendom har i stor utsträckning
koncentrerats till om dessa omfattas av 17 § KöpL eller inte, snarare än
att frågan ställts när bedömningen skall göras." Om 17 § KöpL skall till
lämpas även på rådighetsfel, så ligger det nära till hands att därav dra slut
satsen att även 21 § skall tillämpas på dem. Det är emellertid ingen nöd
vändig konsekvens av att 17 § är tillämplig.

Det är tämligen självklart att köplagens felregler skall tillämpas även
på rådighetsfel, eftersom de reglerar riskfördelningen när avtalsföremålet
avviker från köparens förväntningar och ett påstående om rådighetsfel
just är ett påstående om en avvikelse från köparens förväntningar. Att
konstatera detta tillför emellertid föga. De avgörande frågorna - vilka av
köparens förväntningar i rådighetshänseende som skyddas och vid vilken
tidpunkt det sålda skall motsvara dessa - besvaras inte med hjälp av 17 §
KöpL, annat än genom angivande av att köparens förväntningar skall vara
befogade. Här kommer endast den senare av dessa frågor att behandlas.67

Köplagsmotiven synes utgå från att säljaren står risken för rådighets
inskränkande beslut även om de fattas först efter avtalstillfållet: "Om ett
myndighetsingripande leder till att varan kan levereras endast i ett
avvikande utförande eller utan vissa delar, kan det antingen vara fråga om
en felsituation eller om ett dröjsmål med avseende på en del av varan"."

66 Se t.ex. Hultmark s. 95 med hänvisningar i n. 44. Jfr Runesson i Festskrift till Gunnar Kamell
s. 651 ff.

67 Frågan vilka förväntningar som skyddas behandlas i kap. 9.2 och kap. 13.2.
68 Prop. 1988/89:76 s. 143. Som Ramberg/Herre påpekar (s. 445) görs uttalandet i specialmotive

ringen till 41 § om rättsliga fel.
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Ramberg/Herre är tveksamma till om rådighetsinskränkningarna i bl.a.
detta hänseende skall behandlas annorlunda än andra avvikelser från
köparens förväntningar. 69 Håstad70 och Hellner71 verkar vara mer benägna
att göra avvikelser från 21 § KöpL i rådighetsfallen.

4.2.2.1.1 Särskilt om konsumentköp

I 18 § KKL finns bestämmelser om när en vara säljs i strid mot förbud
som i första hand tillkommit för att skydda konsumentens liv eller hälsa.
Eftersom stadgandet är tvingande, kan det göras gällande även aven
köpare som känner till att varan säljs i strid mot ett sådant förbud." Före
komsten aven offentligrättslig inskränkning kan således i sig innebära att
säljaren begår avtalsbrott. Enligt 18 § KKL får varan inte säljas i strid mot
angivna förbud. Dess tillämpning förutsätter därför att förbudet fmns
redan vid avtalstillfållet. Enligt 20 § KKL skall emellertid "frågan om
varan är felaktig ... bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den
avlämnas". Hur skall man hantera - den i och för sig förmodligen säll
synta - situationen att varan inte säljs i strid mot ett förbud, men att för
budet meddelas innan varan avlämnas, respektive den - förmodligen än
mer sällsynta - att varan säljs i strid mot ett förbud, som upphävs innan
varan hinner levereras så att varan inte strider mot något förbud vid
avlämnandet?"

Den språkligt mest närliggande tolkningen - att man vid avlämnandet
skall avgöra om varan vid avtalstillfållet såldes i strid mot ett förbud - är
ett knappt nödtorftigt skylande av bestämmelsernas inkonsekvens.
Antingen är förekomsten av förbud vid avtalets ingående avgörande och
då borde en markering om detta ha gjorts i 20 §, eller också är det före
komsten av förbud vid avlämnandet som är avgörande och i så fall borde
18 § inte ha innehållit lokutionen "säljs i strid mot". Eftersom bestäm
melsen i 18 § enligt sin lydelse förutsätter att varan säljs i strid mot ett

69 Se Ramberg/Herre s. 257.
70 Se Håstad s. 137 f.
71 Se Hellner i Festskrift till Jan Ramberg s. 215. Jfr Ramberg i Hellner/Ramberg s. 171.
72 Se kap. 5.1.3.
73 Jfr Lind s. 277 i anslutning till NJA 1986 s. 670 I (Radonhus) .
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förbud, bör dess klara ordalydelse ges företräde framför 20 §.74 Risken for
en offentligrättslig inskränkning ligger således på köparen, när beslutet
fattas efter avtalets ingående.

4.2.2.1.2 Riskövergången enligt köplagen

Mot bakgrund av det övergripande syftet med särskild lagstiftning på
konsumentområdet - att skydda konsumenten/köparen - är det inte san
nolikt att lösningen enligt konsumentköplagen avsetts vara mindre for
delaktig for köparen än motsvarande lösning utanfor lagens tillämpnings
område, vilket skulle vara fallet om felbedömningen i köplagsfallen gjor
des enligt 21 §. Enjämförelse mellan reglerna i köplagen och konsument
köplagen talar därfor för att bedömningen av om köparen har fått den
rådighet över avtalsföremålet som han med fog kunde forvänta sig även
enligt köplagen skall göras redan vid avtalstillfållet. I samma riktning
talar även att felbedömningen enligt jordabalken görs vid avtalstillfållet,
liksom att säljaren står risken for rådighetsinskränkningar endast när han
känner till dem. Det vore därför ologiskt om risken gick över till köparen
vid en senare tidpunkt än avtalstillfållet. Tidpunkten for definitionen av
normen sammanfaller således med tidpunkten for felbedömningen, eller
uttryckt på ett annat sätt: Risken i rådighetshänseende går över till köpa
ren redan vid avtalsslutet.

Det finns emellertid anledning att kritisera en riskfördelning där risken för
rådighets inskränkande beslut går över till köparen redan vid avtalstillfållet. Det
är möjligt att ord- och tempusvalet i 18 § KKL endast har varit olyckligt och att

74 Jfr beträffande norsk rätt vid n. 84 ff. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om försäljning
och garantier avseende konsumtionsvaror (KOM (95) 520). I förslagets art. 3 (1) anges att
"säljaren skall gentemot konsumenten vara ansvarig för alla brister i överensstämmelse som
finns när varan överlämnas till konsumenten". I specialmotiveringen (s. 12) anges: "1 motsats
till [CISG] och till vissa medlemsstaters lagstiftning fastställs det emellertid att varors avtalsen
lighet skall bedömas då konsumenten tar emot varan och inte när avtalet sluts. [Uttalandet är
olyckligt såtillvida som det antyder att felbedömningen enligt CISG görs vid avtalstillfållet.
Detta är inte korrekt. Tvärtom innebär huvudregeln enligt CISa, att felbedömningen skall göras
när köparen "takes over the goods" (art. 69 och 36). Det som troligen avses är det förmodade
flertalet fall där varan skall sändas från säljaren till köparen och där risken går över när varan
överlämnas till den förste fraktföraren (art. 67).] Endast denna lösning tycks i själva verket vara
lämplig i förhållanden då konsumenter är inblandade." Ingenstans anges något undantag för
rådighetsfel, vilket torde innebära att dessa skall omfattas av den föreslagna regeln.
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avsikten inte har varit att därigenom ange när riskfördelningen skall göras i
rådighetshänseende. Av många skäl- inte minst värdet aven så enhetlig jäm
förelsetidpunkt som möjligt - vore det lämpligare att risken även i detta hänse
ende gick över till köparen först vid avlämnandet. Det gäller naturligtvis inte
minst i konsumentförhållanden. De lagtolkningsproblem som skulle uppkomma
när ett beslut som avses i 18 § KKL fattas efter köpet, men före avlämnandet,
talar också för en sådan lösning. Det finns i så fall inga sakliga skäl för att risken
i rådighetshänseende inte skulle gå över till köparen vid avlämnandet även när
köplagen är tillämplig.

4.2.2.1.3 Rådighetsavvikelser i övriga Norden

För finländskt vidkommande anser Wilhelmsson/Sev6n/Koskelo att det
endast är "en smaksak, huruvida man betecknar felet som ett faktiskt fel
eller ett rådighetsfel. Någon klar gränsdragning mellan de båda nyss
nämnda typerna av fel är inte nödvändig, eftersom [finländska köplagen]
i sin slutliga utformning saknar uttryckliga regler om rådighetsfel.?" De
drar därav slutsatsen att man är "tvungen att i huvudsak falla tillbaka på
de allmänna reglerna otn faktiska fet'," Slutsatsen har stöd i motiven till
fmländska köplagen. "Enligt [17 § 2 st. 1 p. FKöpL] har köparen i allmän
het också rätt att förutsätta att varan - åtminstone om den är ny - till sina
egenskaper överensstämmer med krav som uppställts i lag, förordning
eller myndighets beslut och som utfärdats för att trygga varans säkerhet
eller i annat motsvarande syfte.?" Eftersom inget särskilt sägs om någon
avvikelse från huvudregeln i 21 § FKöpL finns det anledning att anta att
riskövergången i rådighetshänseende i Finland huvudsakligen sker vid
avlämnandet. Till skillnad från den synbara uppfattningen i första uppla
gan78 anger emellertid Wilhelmsson/Sev6n/Koskelo med hänvisning till
Håstad numera att "säljaren inte borde ansvara för följderna av sådana all
männa myndighetsbeslut som fattas under tiden mellan köpslutet och
avlämnandet"?" och att det "förvisso [är] skäl att från fall till fall bedöma,

75 Wilhelmsson/Sevön/Koskelo s. 90.
76 Ibid.

77 1986 rd. - RP nr 93 s. 57.
78 Se Sevön/Wilhelmsson/Koskelo s. 102 f.
79 Wilhelmsson/Sevön/Koskelo s. 94.
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huruvida 21 § KöpL bör användas i anslutning till rådighetsfel"." Det är
således möjligt att risken i rådighetshänseende även i Finland går över till
köparen redan vid avtalstillfållet.

I Danmark räknas rådighetsfelen som en del av de rättsliga felen.
Enligt Nerager-Nielsen/Iheilgaard "kan retsmangler foreligge både som
vanhjemmel, ved at rettigheden overhovedet ikke består (egentlige rets
mangler), eller som rådighedsmangler vedrorende salgsgenstanden"."
Vid fördelningen av risken för ett avtalsföremåls beskaffenhet i dessa
hänseenden "må man i princippet leegge den regel til grund, som også
geelder ved faktiske mangler. Afgerende er herefter tidspunktet for
risikoens overgang".82

Gomard synes vara aven annan uppfattning beträffande jämförelsetid
punkten. "Tidspunktet for afgerelsen af, om der foreligger en relevant
offentligretlig rådighedsbegreensning, er i almindelighed indgåelsen af
kontrakten. Der stilles til adskillige varer, f.eks. levnedsmidler eller elekt
riske apparater, krav om, at varen er forsvarligt og lovligt indrettet, for at
den lovligt kan tages i brug i det land, hvor den markedsfares. Forbud mod
eller inskreenkninger i brugen, der indferes efter, at kontrakten er indgået,
er ikke en misligholdelse.'?"

I norsk rätt påminner situationen om den i svenska konsumentköp
lagen. Enligt 17 § 3 st. NKöpL skall varan "i forbrukerkjep ... veere i sam
svar med offentligrettslig krav som stilles i lovgivningen eller offentlig
vedtak i medhold av lov på den tid kjepet inngås,[84] med mindre for
holdene viser at kjeperen for så vidt ikke bygde på selgerens sakkunnskap
og vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjere det". Av 21 §
NKöpL följer sedan att "ved bedemmelse av om tingen har mangel, skal
det tidspunktet da risikoen går over på kjeperen legges til grunn". I spe
ciaImotiveringen till 17 § understryks att bestämmelsen bara gäller "krav
som forelå ved inngåelsen av kjepet"," men att "det kan felge av avtalen
at tingen skal veere i samsvar med de krav som gjelder på leverings-

~ Ibid.
81 Nerager-Nielsen/Theilgaard s. 1011.
82 A.a. s. 1015.
83 Gomard, Obligationsret I s. 226.
84 Min kursivering.
85 Ot Pip nr 80 (1986-87) s. 60.
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tiden"." Liksom 18 § K.KL framstår bestämmelsen i 17 § 3 st. NKöpL
som lex specialis i förhållande till den allmänna regeln om när felbedöm
ningen skall göras.

I det norska lagförslaget i NU 1984:5 var motsvarande bestämmelse,
17 § 2 st., inte begränsad till konsumentköp. Undantag gjordes bara för
internationella köp. Med motiveringen att "det generelt ikke er grunn til
uten videre å stille så strenge krav til selgeren når det gjelder offentlig
rettslige reguleringer som angår tingen",87 begränsades lagregeln till att
omfatta endast konsumentköp. I propositionen påpekades också att pro
blem annars skulle kunna uppstå vid nordiska köp." I realiteten synes
emellertid motsvarande regel gälla även vid kommersiella köp.

I Rt 1980 s. 1586 (Veikko) skulle en kran monteras på en nyinköpt lastbil. Innan
lastbilen köptes, men efter det att säljaren uttalat att det var helt i sin ordning att
montera en kran på bilen, infördes nya säkerhetskrav - verneregel 16. Den mon
terade kranen skulle behöva godkännas enligt dessa nya regler. Trots att kranen
inte skulle monteras av säljaren stod han risken för att den inte skulle bli godkänd.
Majoriteten i Hayesterett gav köparen rätt att häva köpet. Beträffande den tid
punkt vid vilken de nya bestämmelserna skulle finnas för att tillmätas betydelse
uttalade förstvoterande: "1 forbindelse med den nye verneregel 16 må utgangs
punktet ved vurderingen vrere at en selger har risikoen for nye offentligrettslige
regler om varens kvalitet m.v. som er vedtatt fer kontraktsslutningen.?"

Enligt Kriiger har fallet "synsmåter om selgerrisiko for regelendringer
mellom bestilling og lovering"." Kriigers uppfattning saknar stöd i de
refererade domskälen, som uttryckligen nämner kontraktstillfållet och
inte på något sätt relaterar bedömningen till leveransen. I målet förefaller
parterna ha diskuterat köpet under en tid. Efter det att säljaren uttalat att
det var "helt i orden" att montera kranen på lastbilen beslutades om ver
neregel 16. Därefter slöts avtalet. Att, som Kriiger, diskutera köparens
beställning - oavsett om denna haft karaktären av anbud eller inte - synes
inte vara ändamålsenligt. Om säljaren står risken för beslut som fattats

86 Ibid. Se även Martinussens. 141.
X7 Ot prp nr 80 (1986-87)s. 60.
88 Se Ot prp nr 80 (1986-87)s. 60.
89 Rt 1980s. 1586(s. 1595).
90 Kriigers. 226.
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före avtalstillfållet, så står han naturligtvis också risken för beslut som fat
tats vid beställningen, i vart fall om man därmed avser den för köparen
bindande viljeförklaringen - eftersom denna inte kan ha gjorts efter det
att avtalet slutits.

Uppfattningen att problem skulle uppstå just vid nordiska köp framstår som
märklig mot bakgrund av att den norska lagen är tillämplig på alla internatio
nella köp. Enligt 5 § 2 st. NKöpL räknas emellertid inte nordiska köp som inter
nationella. Motiveringen är - åtminstone numera - inte heller särskilt gångbar.
Enligt Bergem/Rognlien skall det ''bero på kriteriene i [art. 35 (2, b)] om kra
vene i kjaperens land skallegges til grunn"." Det avgörande kriteriet bör då vara
huruvida "[the] particular purpose expresslyor impliedly [has been] made
known to the seller". I anslutning till UNILEX 0.1995-9 (Nyzeeländska muss
lor) synes de flesta författare anse att offentligrättsliga krav i köparens land in
dubio inte skall tillmätas betydelse. Den norska lagstiftarens omsorg om nord
iska - och rimligtvis även andra utländska - säljare synes därför vara onödig.

4.2.2.2Fast egendom

När fråga är om fast egendom står köparen som huvudregel risken för
inskränkningar på grund av beslut som fattas efter det att avtalet slutits.
Normdefmitionen och felbedömningen sammanfaller, så att risken i
rådighetshänseende går över till köparen redan vid avtalet." Enligt Karl
gren går detta att utläsa direkt ur 4 kap. 18 § ffi.93 Det är knappast riktigt.
Allt stadgandet säger är att köparens förutsättningar skall ha förelegat vid
köpet. Tvärtom synes lagrummets ordalydelse och tempus - att köparen
inte har "förvärvat den rådighet över fastigheten som han vid köpet hade
skäl att förutsätta" - jämförd med övriga stadganden, ge vid handen att
felbedömningen skall göras vid en senare tidpunkt än avtalstillfållet. Av
motiven framgår emellertid klart att beslut fattade efter köpet normalt inte
omfattas av säljarens risk, även om de fattas före tillträdet."

91 Bergem!Rognlien s. 503.
92 I Norge går däremot risken i rådighetshänseende över törst vid tillträdet, se 4 kap. 18 § av

hendingslova och Ot prp nr 66 (1990-91) s. 116.
93 Se Karlgren s. 87: "Enligt 18 § fordras for säljarens felansvar, att rådighetsinskränkningen fanns

redan 'vid köpet', alltså icke tillkommit senare före tillträdet av fastigheten."
94 Se prop. 1970:20 As. 218. Se även NJA 1994 s. 85 (Soprum). Jfr dock NJA 1980 s. 352 (Kvar

teret askträdet), särskilt TR:ns dom, liksom Ufk 1977 s. 104 H (Myndigheters godkännande).
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4.2 Felbedömningen beträffande icke-fysiska egenskaper

Om ett rådighetsinskränkande beslut däremot har förelegat vid avtalstillfållet
och därefter upphävts före tillträdet, så bör detta beaktas vid felbedömningen.
För att köparen skall kunna åberopa det inskränkande beslutet som ett fel i
fastigheten, krävs således typiskt sett att det inte bara har förelegat vid avtalstill
fållet, utan därtill att det har kvarstått vid tillträdet.

Eftersom rådighetsfel även kan bedömas enligt 4 kap. 19 § JB,95 uppkom
mer också frågan hur dessa skall behandlas. Ett av få tänkbara logiska
svar är att felbedömningen i dessa fall skall göras vid en annan tidpunkt;
annars är det svårt att motivera åtskillnaden." Det finns emellertid inga
bärkraftiga skäl till att risken för vissa slags beslut som fattas mellan
köpet och tillträdet skulle bäras av köparen, medan risken för andra slags
beslut som fattas under samma tid skulle bäras av säljaren.

4.2.3 Offentligrättsliga beslut med sakrättsliga verkningar

Särskilda problem kan uppstå på grund av uppdelningen mellan olika
"feltyper", om dessa kräver olika bedömningar. Det är här fråga om
enstaka undantagssituationer - som troligen enbart rör fast egendom - där
den huvudsakliga frågeställningen är om belastningen av fastigheten
skall ha förelegat vid avtalstillfållet eller om det räcker att den har varit
för handen vid tillträdet.

Antag således att en fastighet säljs och att parterna avtalar att tillträde skall ske
relativt lång tid efter avtalstillfållet. Efter det att avtalet slutits kräver en granne
att ett servitut skall tillskapas, där den sålda fastigheten kommer att vara tjänande.
Säljaren vägrar att gå med på detta med hänvisning till att han har sålt fastigheten.
Inte heller köparen vill upplåta servitutet. Grannen påkallar då fastighetsbildning,
vilken resulterar i att ett servitut skapas genom beslut av lantmäterimyndigheten.
Beslutet föreligger när den avtalade tiden för tillträde är inne."

Frågan om det föreligger ett rättsligt fel eller ett rådighetsfel hade inte
varit intressant om det inte vore så att tidsfaktorn här är helt avgörande

95 Se NJA 1980 s. 398 (Grönområde).
96 Se även kap. 9.2.2.
97 Westerlind påpekar (s. 343 n. 25) b1.a. med hänvisning till att servitut kan verka rådighets

inskränkande, att termen rådighetsfel inte är fullt adekvat, eftersom rådigheten över fastigheten
kan inskränkas på andra sätt än genom myndighets beslut.

93



4. Jämförelsen mellan avtalets norm och avtalsföremålets beskaffenhet

för riskfördelningen mellan säljaren och köparen. Å ena sidan "besväras
fastigheten aven annan rättighet än som avses i 16 §",98 samtidigt som
köparen å andra sidan inte har förvärvat den rådighet över fastigheten
som han vid köpet hade skäl att förutsätta och detta beror på en offentlig
myndighets beslut." I det senare fallet sker riskövergången vid avtalet
och köparen står risken för att ett servitut tillskapats.l'" I det förra fallet
går risken över till köparen först vid tillträdet, varför säljaren står risken
för förekomsten av det nya servitutet. 101

En tänkbar lösning på det här beskrivna problemet är att man behand
lar riskövergången vid alla ofördelaktiga myndighetsbeslut på samma
sätt, antingen genom att tillämpa 4 kap. 18 § JB enligt dess ordalydelse
eller genom att tillämpa olika tidpunkter för riskövergången inom ramen
för 4 kap. 17 § JB. Båda dessa alternativ leder emellertid till att uppdel
ningen mellan olika feltyper måste ifrågasättas.

4.2.4 Övriga icke-fysiska avvikelser

Även om de är sällsynta, så förekommer det andra icke-fysiska avvikelser
från köparens förväntningar än sakrättsliga inskränkningar och rådighets
inskränkningar. Ett exempel är att föremålet för avtalet av någon anled
ning får dåligt rykte. Det kan vara fråga om att ett mord begås på en fas
tighet.l'" men även att en vara eller ett material efter köpet men före
avlämnandet får rykte om sig att inte vara vad köparen förväntade sig.

I det fårsta fallet synes det vara lämpligt att riskövergången sker vid
avlämnandet, eftersom säljaren har lättare än köparen att förhindra att den
gärning som föregått ryktesskapandet företas, Det andra fallet är betydligt
mer ovisst. Åtminstone i de fall där ryktesspridningen sker oberoende av
säljaren eller någon annan på hans sida är likheterna med myndighets-

98 4 kap. 17 § JB. Enligt lagmotiven (prop. 1970:20 B I s. 203) skall "också servitut som tillkom
mit vid jorddelningsförrättning eller genom expropriation räknas [som en sådan rättighet som
regleras i 4 kap. 17 § JB]".

99 Jfr 4 kap. 18 § JB.
100 Se kap. 4.2.2.2.
101 Se kap. 4.2.1.1.
102 Se HovR:n för Västra Sverige DT 20, T 809/93 (Mord; bastu).
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beslut påtagliga. Det är därför tänkbart att risken i dessa fall bör gå över
vid avtalstillfållet.

Beslut av Marknadsdomstolen enligt t.ex. 17 § marknadsföringslagen
om otjänliga produkter kan också hänföras till denna kategori. Sådana
beslut torde emellertid regelmässigt grundas på att den ifrågavarande pro
dukten är aven fysisk beskaffenhet som gör att den är felaktig även utan
beslutet. 103

4.2.5 Sammanfattning

Tidpunkten för jämförelse av avtalsföremålets beskaffenhet i rättsligt
hänseende och i rådighetshänseende med köparens förväntning därom
har inte den naturliga koppling till föremålets avlämnande som jämförel
sen i fysiskt hänseende har. Det synes därfor vara naturligast attrisköver
gången om möjligt sammanfaller med något som i aktuellt hänseende
fyller motsvarande funktion. När fråga är om de s.k. rättsliga felen finns
det därför i allmänhet anledning att anknyta till det sakrättsliga momentet.
In dubio gäller därför att säljaren på avtalad tid skall se till att köparen får
den sakrätt som denne med fog kunde förvänta sig vid köpet. När fråga är
om lös egendom, är merparten av de möjliga sakrättsliga belastningarna
knutna till besittningen av varan. Sakrättsliga belastningar torde därför
oftare leda till att säljaren är i dröjsmål, än till att varan anses vara felak
tig.

Rådighetsfelen har ingen naturlig riskövergång. Valet av tidpunkt för
när risken i rådighetshänseende skall gå över till köparen har därför i prin
cip kunnat göras arbiträrt. Vid köp av fast egendom går risken över vid
avtalstillfållet. Detsamma synes gälla för lös egendom.

4.3 Förskjutningar av risken i tidshänseende

Som nämnts ovan innebär användning av diverse leveransvillkor - såsom
ofta något av Internationella handelskammarens INCOTERMS - att
såväl skyldigheten att avlämna som riskövergången i många fall förskjuts

103 Jfr om rådighetsinskrånkande beslut vid n. 63.
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i förhållande till de dispositiva reglerna.!" Även i andra situationer före
kommer det att säljare tar på sig eller åläggs en längre gående risk, eller
att köpare kommer att stå risken från en tidpunkt som ligger före avtals
slutet, såsom enligt den litet speciella regeln om varor under transport i
15 § KöpL och art. 68 eISG.

4.3.1 Säljarens avtalsbrott och culpa

Enligt 21 § 2 st. KöpL står säljaren risken för händelser som inträffar efter
den egentliga riskövergången, när händelserna är en följd av hans avtals
brott. Av 12 § KöpL framgår vidare, att köparens risk inte omfattar effek
ten av säljarens culpa, om inte avtalet tillåter säljaren att vara culpÖS. I05

Det senare stadgandet torde i första hand innebära en erinran om att det
obligationsrättsliga förhållandet avslutas vid riskövergången, åtminstone
såvitt avser avtalsföremålets beskaffenhet. Säljaren ansvarar för avtals
föremålets beskaffenhet vid riskövergången och ansvarar såsom säljare
för information om skötsel m.m. som lämnas senast vid den tidpunkten.
Det naturliga resultatet i en situation där säljaren efter riskövergången
själv förstör avtalsföremålet genom culpa eller där säljaren genom att i
efterhand lämna felaktig information om dess skötsel m.m. orsakar att
köparen förstör det - att köparen trots allt inte skall behöva betala - synes
vara ett resultat aven sammansmältning mellan obligationsrättsliga och
utomobligatoriska regler. I sin roll som säljare har säljaren rätt att få
betalt. Samma person är i sin roll som culpös skadevållare emellertid
skyldig att ersätta den skada som köparen lidit, bl.a. på grund av att denne
varit tvungen att betala till säljaren. I allmänhet torde köparen inte ha
hunnit betala. Motfordringen är då kvittningsgill i och med att kravet
framställs, eftersom kravet på skadestånd i vart fall skall anses vara för
fallet till betalning vid denna tidpunkt. 106 Den huvudsakliga effekten av

104 Vissa slags garantier anses också ha denna effekt. De behandlas i kap. 7.2.
IOS Se t.ex. NL 92 p. 35 och 36, enligt vilka risken för de ekonomiska effekterna av säljarens culpa

delvis kan komma att bäras av köparen, eftersom säljarens skadeståndsansvar enligt NL 92 p. 31
är begränsat till 15 % av köpeskillingen, så länge han inte har varit grovt oaktsam. Gränsen mel
lan oaktsamhet och grov oaktsamhet behandlas av Hagstram i TfR 1996 s. 421 ff., särskilt
s. 491 ff.

106 Se NJA 1991 s. 796 (Ränta på skadestånd) och prop. 1975:102 s. 126.
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att man i sådana fall måste skilja säljaren från skadevållaren - även när
fråga är om samma person - är att man vid adekvansbedömningen för
skadestånd i det förra fallet skall utgå från avtalet, men i det senare fallet
från den skadegörande handlingen.107

En fråga som är värd att uppmärksammas, men som inte skall diskuteras när
mare här, är hur gränsdragningen mellan säljare och skadevållare skall göras.
Det är uteslutet att skadeståndsansvaret skall beräknas enligt normen om det
positiva kontraktsintresset när den som vållar skadan inte gör det i sin roll som
kontraktspart. Beräkningen måste i sådana fall i stället göras efter utomobliga
toriska normer. Så länge skadevållaren uppträder som säljare är däremot det
positiva kontraktsintresset den naturliga normen.

Regeln att avtalsföremålet är felaktigt om det skadas på grund av sälja
rens avtalsbrott är av större obligationsrättsligt intresse. Bestämmelsen
innebär att s.k. biförpliktelser - t.ex. installation eller montering efter den
egentliga riskövergången!" - omfattas av säljarens huvudsakliga åta
gande.'?" Gränsdragningsproblem kan uppkomma mellan dessa biförplik
telser och sådana åtaganden i anslutning till leverans aven vara, som mer
framstår som separata avtal, t.ex. åtaganden att under viss tid utföra ser
vice och underhåll av avtalsföremålet.l'?

107 Hagstram (Fragmenter II s. 45) synes vara av samma uppfattning. Jfr emellertid NJA 1991
s. 217 (WH-Finans), i vilket den skadegörande handlingen synes ha utgjort utgångspunkt for
adekvansbedömningen, trots att fråga var om ett rent avtalsbrott. Detta forhållande har med rätta
kritiserats av Herre s. 353 ff. Jfr dock även Ramberg i JT 1991-92 s. 99 ff. Culpanormen är en
allmän aktsamhetsnorm, som fungerar utmärkt i utomobligatoriska förhållanden, eftersom
dessa kännetecknas av att det inte finns några parter som i ett avtal har kunnat sätta ett pris på
varandras agerande. I avtalsförhållanden ersätts denna allmänna norm med en for det enskilda
avtalet särskild norm, som får förutsättas ha påverkat parternas prissättning. När det i ett avtals
forhållande är av betydelse att en part hade viss kännedom, måste det därfor vara den kännedom
som parten hade när den satte sitt pris som är avgörande för riskfördelningen. Det är sannolikt
att utgången i målet hade blivit densamma även om det krävts att insikten hos banken hade före
legat redan när avtalet slöts. Det fortar emellertid inte kritiken mot HD:s domskäl.

108 Se prop. 1988/89:76 s. 96 och Hagstram. Fragmenter II s. 45.
109 Se HerrelRamberg s. 244.
110 Se Ramberg/Herre s. 302. Jfr ND (F) 1983 s. 313, där säljarens talan synes ha byggt på att for

säljningen av ett monteringsfårdigt hus, transporten respektive uppforandet av detsamma var tre
separata avtal. Högsta domstolen ansåg emellertid att de endast var delar av samma avtal. Jfr
även Rt 1995 s. 46 (Nimbus), liksom NJA 1936 s. 368 (DirektfOrsäljning), där säljarens brott
mot biförpliktelsen att inte konkurrera med köparen medförde ogiltighet enligt förutsättnings
läran.
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I förhållande till dessa åtaganden - oavsett om de är biförpliktelser
eller separata avtal - är en skada på avtals föremål et en produktskada.
Sådana ersätts som huvudregel inte enligt obligationsrättsliga regler, III

men väl på utomobligatorisk grund. När fråga är om separata service
avtal m.m. skall således reparatören'" ersätta skadan på avtalsföremå
let om han har varit culpös och därigenom förorsakat skadan, medan
risken ligger på köparen om reparatören inte har varit culpös. Frågan
är då om ansvarsgrunden är annorlunda, när fråga är om en biförplik
telse.

Till att börja med är det klart att säljaren, eftersom han är den som har
gjort åtagandet, står risken gentemot köparen för att detta uppfylls, även
om han anlitar någon annan för själva utförandet.!" Klart är också, att
köparen står risken för alla "vanliga" olyckshändelser m.m. som kan
drabba avtalsföremålet. Den eventuella skillnaden mellan biförpliktelser
och separata avtal skulle då vara hänförlig till sådana olyckshändelser
som hindrar säljaren från att fullgöra förpliktelsen och som samtidigt
leder till att avtalsföremålet skadas. Med tanke på de exempel på culpa på
säljarens sida som ges i motiven till köplagen, är det tveksamt om det i
realiteten är någon skillnad mellan en biförpliktelse och ett separat avtal.
Anledningen till detta är att culpatröskeln synes sättas så lågt att den tan
gerar - för att inte säga sammanfaller med - ett strikt ansvar. I 14 21 § 2 st.
KöpL innebär i denna del därför huvudsakligen en erinran om att säljaren
naturligtvis har att uppfylla samtliga sina åtaganden. Säljarens åtaganden
följer även i övrigt huvudsakligen allmänna obligationsrättsliga regler, så

111 Åtskilliga undantag finns dock. Dessa är i huvudsak motiverade av det behov av skydd som kon
sumenter anses behöva. S.k. ingrediensskador anses även i kommersiella förhållanden i vissa
fall av identitet kunna ersättas enligt obligationsrättsliga regler. Se härom Herre i Rättsfall att
minnas s. 129 ff.

112 Reparatören kan naturligtvis vara densamme som säljaren. Det är emellertid i rollen som repa
ratör och inte som säljare, som hans ansvar skall prövas.

113 Se t.ex. NJA 1951 s. 271 (Lagringskällare).
114 Prop. 1988/89:76 s. 116 ff. Särskilt uttalandet på s. 117 - att "säljaren eller någon av dem som

han svarar för kan t.ex. ha brustit i omsorg genom att inte ta i beaktande omständigheter som
påverkar möjligheten att leverera varan i tid" - talar för att de flesta anledningar till att biför
pliktelsen inte utförs på ett riktigt sätt, eller inte utförs i tid, bör anses innebära försummelse, när
avtalsföremålet är sådant att ett dröjsmål i sig faktiskt kan innebära skada.
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att t.ex. eventuella invändningar mot arbetets utförande skall framställas
inom skälig tid efter det att ett fel upptäckts.l"

Paradoxalt nog nämner köplagen inte biförpliktelserna när fråga är om dröjsmål,
där de troligen är av större reell betydelse. I 22 § KöpL definieras dröjsmål som
att varan inte avlämnas eller avlämnas för sent. Om en vara skall levereras till
köparen och säljaren därefter skall installera den, så är säljaren inte i dröjsmål
enligt köplagen, om bara varan har avlämnats på avtalad tid och plats. Den för
senade installationen innebär emellertid att köparen inte kan utnyttja varan på
avsett sätt. Det är i dessa situationer inte fråga om en produktskada, utan typiskt
sett om en indirekt skada - bortfall av produktion eller omsättning, eller förlust
på grund av att varan inte kan användas på avsett sätt'" - som emellertid även
den endast ersätts vid culpa. Situationen bör lösas i analogi med köplagens
regler om dröjsmål. Jfr den mer lyckade konstruktionen i art. 45 clsa - "If the
seller fails to perform any of his obligations under the contract or this Conven
tion" - som direkt innefattar även sådana biförpliktelser,

4.3.2 Köparens avtalsbrott och culpa

Som en spegling av att säljarens avtalsbrott och culpa kan påverka risk
fördelningen i ett avtalsförhållande, kan även köparens avtalsbrott eller
culpa ha en sådan påverkan. Köparens avtalsbrott kan typiskt sett aldrig
innebära att risken som helhet går över vid en tidigare tidpunkt än den
som följer av avtalet. Däremot kan det medföra att risken går över när
detta skulle ha skett enligt avtalet, trots att avtalsföremålet inte har avläm
nats.!"

IlS Jfr t.ex. UfR. 1997 s. 548 H, där klausulen "Seelgeren indestår endvidere for, at ejendommens
vandforsyning og kloakforhold vii blive bragt i forskriftsmeessig stand uden omkostninger for
kebeme" (s. 549) inte ansågs vara en tidsobestämd garanti, utan endast ett åtagande att se till att
fastighetens kloaksystem bringades i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Köparen
- som reklamerade först lång tid efter det att problem med kloakledningarna hade visat sig 
ansågs ha reklamerat för sent. Jfr ange frågan om ett avtals bestånd även NJA 1992 s. 439 (Sko
City), där frågeställningen litet missvisande i referatrubriken har angivits vara "huruvida ett
avtal ... ingåtts att gälla för viss tid eller tills vidare". Frågan var snarare om avtalets bestånd var
tidsberoende över huvud taget, eller om avtalet på ett bestående sätt -liksom ett köpavtal- hade
förändrat rättsförhållandet mellan parterna. Se härtill Kleineman i JT 1992-93 s. 523 ff.

116 Se 67 § 2 st. 1 p. KÖpL.
117 Se 13 § 2 st., 14 § och 50 § 2 p. KöpL.
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Köparen kan naturligtvis bryta mot avtalet även på andra sätt än genom att inte
hämta eller ta emot avtalsföremålet i tid. Sådana avtalsbrott påverkar inte risk
övergångens placering i tiden. De kan däremot påverka den slutliga riskfördel
ningen. Om köparen t.ex. inte medverkar till köpet genom att lämna den speci
fikation som förutsätts i avtalet, så påverkas felbedömningen av den rätt som
60 § KöpL ger säljaren att göra en egen specifikation och därigenom påverka
avtalets norm för avtalsföremålets beskaffenhet.

Köparens culpa saknar betydelse när han själv står risken för avtalsföre
målet, eftersom köparen då ansvarar redan för casuspåverkan. När sälja
ren står risken, är det däremot av betydelse om köparen genom culpa
orsakar skador i avtalsföremålet. Eftersom säljaren står risken, är det sälj
arens egendom som skadas. Köparen har i allmänhet inte gjort några åta
ganden att inte skada avtalsföremålet före riskövergången. Han bör därför
ansvara efter utomobligatoriska regler. Köparens culpa påverkar därmed
avtalsförhållandet i första hand genom att tiden inom vilken säljaren är
skyldig att avlämna avtalsföremålet kan komma att förlängas.l"

4.3.3Varor under transport

I 15 § KöpL respektive art. 68 CISG uttrycks en regel som förskjuter risk
övergången och felbedömningen bakåt i tiden på ett till synes märkligt sätt.
Huvudregeln enligt stadgandena innebär att risken går över till köparen
vid avtalsslutet, om varan är under transport vid denna tidpunkt. Den i stad
gandenas andra led uttryckta undantagsregeln, som är huvudregel i art. 99
ULlS och som även torde vara den reella huvudregeln enligt CISG och
köplagen, innebär att risken antas ha gått över till köparen redan när varan
överlämnades till den transportör, som har utfärdat transportdokumenten.
Regeln är huvudsakligen praktiskt betingad. Genom att knyta risk
övergången till utfärdandet av dokument, vilka normalt ger köparen en
självständig talerätt gentemot transportören, och vilka skall utvisa varans
skick vid tiden för utfärdandet, minimeras de praktiska problem som kan
uppstå om varan senare visar sig inte motsvara köparens förväntningar.'!"

118 Jfr 22 § KöpL: "... och beror det inte på köparen ...".
119 När dessa stadganden är aktuella torde det regelmässigt vara fråga om varor för vilka konosse

ment utfårdas. I allmänhet föreligger en sådan talerätt även utan förekomsten av ett konossement.
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4.3 Förskjutningar av risken i tidshänseende

Antag att en skeppslast med konserverade sardiner försämras under transporten
och att försämringen beror på felaktig lagring under transporten. Antag vidare
att lasten har sålts ca 100 gånger under det att den har transporterats. 120 De reg
ressmöjligheter och de otaliga processer som detta skulle kunna leda till om lag
textens huvudregel tillämpades är närmast omöjliga att överskåda. En tillämp
ning av undantagsregeln innebär i stället att den siste köparen hänvisas till att
rikta sina krav mot transportören, medan samtliga tidigare säljare anses ha leve
rerat i enlighet med avtalet.

Det sägs ibland att dokumenten snarare än varorna är avtalsföremål i dessa
situationer.'!' Inte minst mellan parter inne i överlåtelsekedjan ger detta en bra
bild av avtalsrelationen, medan det däremot kan ifrågasättas hur korrekt det är i
förhållande till den siste köparen. Han köper varorna och de skall svara mot sin
beskrivning i avtalet, i vilken konossementets beskrivning kan ingå. Konosse
mentets beskrivning är typiskt sett knuten till riskövergången.

15 § KöpL har ingen motsvarighet i 1905 års köplag utan dess historia får
i första hand sökas i CISG, dennas motiv och föregångare. Som nämnts
innehåller ULlS en regel vilken i huvudsak innebär samma sak som den
nuvarande undantagsregeln. 122 Regeln från ULlS var i stort sett oföränd
rad i 1978 års utkast till CISG (art. 80).123Efter ett förslag från Argentina,
Egypten, Pakistan, Syd-Korea och Turkiet.P' att första meningen i art. 80
i stället skulle lyda: "Unless otherwise indicated, the risk in respect of
goods sold in transit is assumed by the buyer from the time the contract
is concluded", beslutade den diplomatiska konferensen att anta den kom
promisslösning som fmns i såväl art. 68 CISG som 15 § KöpL. 125

Förslaget motiverades av Pakistans delegation med att artikelns
utformning i utkastet framstod som "somewhat unreasonable in that risk
was assumed by the buyer retroactively't.J" Singapores delegation påpe-

120 Jfr Ramberg i Festskrift till Kurt Grönfors s. 365.
121 Se t.ex. Debattista s. 5 f.
122 Se Hellner, PM s. 115.
123 Art. 80 i 1978 års utkast lyder: "The risk in respect of goods sold in transit is assumed by the

buyer from the time the goods were handed over to the carrier who issued the documents con
trolling their disposition. However, if at the time ofthe conclusion of the contract the seller knew
or ought to have known that the goods had been lost or damaged and he has not disclosed such
fact to the buyer, such loss or damage is at the risk of the seller."

124 Se Documentary History s. 731.
125 Se a.a. s. 755 f.
126 A.a. s. 748.
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kade att "the Convention as adopted so far showed a proper balance bet
ween the interests of the seller and the buyer and it would be regrettable
for it to contain a completely unreasonable article".':" Efter det att arti
keln antagits i sin nuvarande form anfördes från den norska delegationen
att "a provision on the passing ofrisk had to be based on purely practical
considerations and, in particular, the passing ofrisk should not take place
while goods were in transit". 128

Citaten i föregående stycke visar på en tydlig skillnad i förhållnings
sätt till köprättsliga problemställningar och till en köplags funktion.
Medan de förra ger uttryck för en strävan efter en "rättvis" balans mellan
parternas risksfärer, bygger den senare på praktiska och mer osentimen
tala överväganden. Eftersom den aktuella typen av avtal uteslutande torde
förekomma mellan kommersiella parter, vilka kan förväntas känna till
hur affärer av detta slag brukar gå till eller åtminstone vara medvetna om
företeelsen riskövergång, finns det knappast skäl att här anlägga några
andra synpunkter än de rent praktiska. Regelns huvudsakliga tillämp
ningsområde torde vara avtal om köp av bulkvaror, för vilka konossement
har utfärdats. I konossementet skall transportören ange avtalsföremålets
skick129 vid lastningen, eller när varan överlämnas till fraktföraren. 130

Detta är normalt det enda tillfälle när det görs en dokumenterad kontroll
av avtalsföremålet. De nuvarande lagstadgandenas synbara huvudregel
att risken går över vid avtalstillfället är olämplig, eftersom det många
gånger är praktiskt närmast omöjligt att avgöra avtalsföremålets skick vid
det tillfället.

4.4 Sammanfattning

Felbedömningen består i en jämförelse mellan föremålet för avtalet vid
tidpunkten för riskövergången i aktuellt hänseende och en norm som defi
nieras i anslutning till den tidpunkt när avtalet ingås. För fysiska och sak
rättsliga avvikelser från köparens förväntningar bestäms riskövergången

127 Ibid.
128 A.a. s. 756.
129 Se 13 kap. 49 § SjÖL.
130 Se 13 kap. 44 § SjöL och Gorton s. 78 ff.
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4.4 Sammanfattning

av 12-15 §§ KöpL respektive 4 kap. 11 § JB. Jag har antytt möjligheten
att riskövergången i sakrättsligt hänseende som huvudregel skall ske när
säljarens möjlighet att förfoga över avtalsföremålet på ett sätt som kan
påverka köparens rätt upphör. Riskövergången beträffande rådighetsin
skränkningar sker redan vid avtal stillfållet när fråga är om försäljning av
fast egendom. Mycket talar för att detta gäller även vid försäljning av lös
egendom.
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I det föregående har angivits att felbedömningen görs genom att avtals
föremålet sådant det är vid riskövergången jämförs med en norm som
definieras vid avtalstiIIfållet. Av köplagstiftningen framgår att köparens
befogade förväntningar definierar normen. Anknytningen till köparens
förväntningar innebär att felbedömningen i första hand skall göras efter
en objektiv norm, oberoende av säljarens kännedom om förväntningarna
eller om deras objekt. Köplagstiftningen ger ingen egentlig vägledning
för hur man skall gå till väga för att defmiera en sådan norm. Den anger
emellertid att förväntningar som har stöd i avtalet) i allmänhet' är befo
gade. 17 § 1 st. KöpL innehåller en erinran om att avtalet skall tolkas när
man avgör om köparens förväntningar är befogade. Erinran är egentligen
onödig, eftersom det är tämligen självklart att köparen har fog för förvänt
ningar även om de endast tolkningsvis följer av avtalet.' Därtill ger köp
lagarna visst underlag för bedömningen genom att räkna upp omständig
heter som särskilt skall beaktas vid bedömningen." Härvidlag står bestäm
melsen att en vara skall "vara ägnad för det ändamål för vilket varor av
samma slag i allmänhet används" i en särställning.

Enligt bestämmelsens förarbeten skall "en sådan bedömning ... i
första hand avse varans ändamålsenlighet och inte dess kvalitet't.' Utta
landet är delvis missvisande, eftersom man naturligtvis måste bedöma
även avtalsföremålets kvalitet. Det korrigeras också i de följande mening-

1 Se 17 § l st. KöpL, 16 § l st. KKL, 4 kap. 19 § l st. JB och art. 35 (1) CISG.
2 Se dock 20 § l st. KöpL och kap. 5.1.
3 Jfr NJA 1949 s. 640 (Byggnader utanjOrfastighet), där HD t.o.m. tolkade in uppgifter i avtalet

trots att lagen föreskrev att avtalsvillkor skulle vara skriftliga.
4 Se 17 § 2 st. KöpL, 16 § 2 st. KKL och art. 35 (2) CISG.
s Prop. 1988/89:76 s. 85.
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arna i specialmotiveringen. Där framgår att även köparens förväntningar
vad gäller kvaliteten skall bedömas. Den bedömningen skall emellertid
enligt lagmotiven göras enligt 17 § l st. KöpL.

Som exempel på tillämpningen av 17 § 2 st. 1 p. KöpL anger Ramberg
att "man förväntar sig att varan skall kunna begagnas för sitt ändamål och
att - bortsett från vissa mindre problem som kan uppstå när varan skall
tas i bruk för första gången (s.k. intrimningsproblem) - funktionsstör
ningar inte skall uppträda vid begagnandet av fabriksnya varor"." Däref
ter påpekas att en "successiv försämring av varans beskaffenhet [givetvis
inträffar]"," Det senare uttalandet torde i första hand röra varans kvalitet
och borde därför - om man följer stadgandenas tänkta tillämpningsom
råde - inte diskuteras i anslutning till 17 § 2 st. 1 p. KöpL. Att så ändå
görs i en ledande lärobok är en indikation på att den tänkta uppdelningen
inte är ändamålsenlig. Ett annat exempel på enahanda gränsdragningspro
blem förekommer i lagmotiven, där det beträffande samma stadgande
anges att "en köpare inte [behöver] nöja sig med exempelvis en maskin,
som i och för sig är användbar för avsett ändamål, om den förbrukar avse
värt mer energi än vad som är normalt i fråga om motsvarande maski
ner"." Ett avtals föremåls energiförbrukning torde snarare vara att hänföra
till dess kvalitet än till dess ändamålsenlighet.

Motsvarande bestämmelse i CISG, art. 35 (2, a), synes inte ha tolkats
såsom uteslutande tillämplig på varans användbarhet. Enligt Bianca skall
varan således "possess the normal qualities",? även om - vilket Bianca
också påpekar'? - man i denna bedömning måste värdera vad som är nor
malt utifrån ytterligare kriterier, i första hand priset. Åtskilliga författare
ger uttryck för uppfattningen att varan skall vara av genomsnittlig kvali
tet. II Enär bedömningsramen inte anges, är det emellertid läsarens' sak att
avgöra ur vilken mängd genomsnittet skall tas. Eftersom det mest närlig-

6 Ramberg i Hellner/Ramberg s. 58.
7 Ibid.
8 Prop. 1988/89:76 s. 85. Jfr Ot prp nr 80 (1986-87) s. 59.
9 Bianca s. 274. Jfr också art. 33 (d) ULlS.
10 Se Bianca s. 281.
11 Se t.ex. Magnus i Staudinger art. 35 anm. 19 med åtskilliga hänvisningar. Se också Herber/Czer

wenka art. 35 anm. 4 med hänvisning till BGB § 243. Tolkningen, som avviker från uppfattningen
- eller i vart fall den tidigare uppfattningen - i England (se kap. 5.2.2.1), kan vara inspirerad av
UCC 2-314 (2, b), som ställersom krav på fungiblavaror, att de skall vara "offairaverage quaIity" .
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gande är att göra bedömningen utifrån en jämförelse med liknande varor,
som säljs under liknande förhållanden, på liknande villkor och till lik
nande pris, är det tveksamt om uttalandena är till någon hjälp vid en
bedömning in casu. Honnold anger i stället att varje problem som uppstår
måste lösas "on the basis of the Jaets oj eaeh transactionti' Enligt
Gomard/Rechtnagel måste en vara uppfylla de säkerhetsbestämmelser
som gäller där den skall användas. B För internationell handel har detta
visat sig vara fel. Det följer numera av rättspraxis att det in dubio är
normen i säljarens land som är avgörande. 14 I avtal mellan parter i Sverige
innebär detta normalt att en köpare med fog kan förvänta sig att ett avtals
föremål motsvarar gällande svenska offentligrättsliga krav om inget
annat följer av avtalet. IS

Även utan några sådana uttalade krav bör köparen - om inget annat
följer av avtalet" - kunna förvänta sig att avtalsföremål inte är farliga. l?

Därvidlag saknas anledning att göra skillnad mellan nationell och inter
nationell handel, eftersom det farliga torde vara farligt i såväl säljarens
som köparens land." Bergem/Rognlien ger exemplet att kemiskt avfall
säljs för lagring eller återvinning och visar sig vara oväntat farligt. Även
utan bevisning om faktisk farlighet, skulle avfallet kunna vara felaktigt,
om allmänhetens rädsla skulle hindra att det användes på avsett sätt.19

12 Honnold anm. 225. Uttalandet görs i anslutning till frågan om det är den abstrakta standarden i
säljarens eller köparens land, som skall gälla (se mer om detta särskilda problem i kap. 3.2).
Argumentet torde emellertid ha lika stor bärkraft i andra situationer.

13 Se GomardIRechtnagel s. 115 n. 15.
14 Se kap. 3.2. Se också t.ex. Ot prp nr 80 (1986-87) s. 60.
IS Jfr dock NJA 1985 s. 871, där köparen stod risken för att elledningar inte var dragna i enlighet

med gällande föreskrifter. Fallet behandlas i kap. 8.1.2 vid n. 35 ff
16 För åtskilliga populära konsumtionsvaror, såsom tobak, alkohol och pyrotekniska produkter, får

det anses följa av avtalet att de får vara farliga, j fr 18 § 2 p. KKL, där det motsatsvis torde framgå
att en vara i och för sig får vara farlig så länge det inte beror på att den är bristfällig.

17 Se vidare härom kap. 5.2.2.3.2.
18 En annan sak är att uppfattningen om vad som är farligt kan skilja mellan olika länder. I en sådan

situation bör in dubio uppfattningen i säljarens land ges företräde, se kap. 3.2.
19 Se BergemlRognlien s. 93. I UNILEX D.1994-1 OharOberlandesgericht Frankfurt am Main möj

ligen resonerat på motsatt sätt. Trots att kadmiumhalten i de musslor som såldes översteg vad
som var rekommenderat ansågs musslorna inte vara felaktiga, bI.a. med hänsyn till att musslor
äts relativt sällan och att det totala intaget av kadmium genom att äta musslor därför skulle vara
försumbart. Allmänhetens eventuella rädsla - och de därmed förknippade eventuella svårig
heterna att sälja musslorna vidare, jfr kap. 5.2.2.3.1- var dock inte föremål för särskild prövning.
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Frågan hur man bör gå till väga för att lösa tvister där köparens för
väntningar inte har uttryckligt stöd i avtalet har ägnats relativt litet
utrymme i svensk doktrin. Flera författare anger emellertid att man skall
beakta "den allmänna uppfattningen i handel och vandel"." Felbedöm
ningen anges av andra författare ansluta till vad som är normalt för avtals
föremålet." När fråga är om fast egendom har uppfattningen länge varit
att köparen har en långtgående undersökningsplikt och att denna är
utgångspunkt för felbedömningen.F Beskrivningen av reglerna om fel i
fast egendom har således i stor utsträckning utgått från en förmodad under
sökningsplikt, i stället för att betrakta den undersökning som regelmässigt
utförs som en konsekvens av lagens riskfördelning. Fastigheter är utpräg
lade speciesföremål, för vilka det i allmänhet saknas möjlighet att jämföra
med vad som är normalt eller genomsnittligt. Kopplingen av felbedöm
ningen till normal standardhar således kritiserats av flera författare" efter
som en sådan standard i allmänhet inte kan sägas existera för fastigheter
med begagnade byggnader." Kritiken, som i sig är sakligt motiverad, kan
i åtskilliga fall sägas vara precis lika relevant för begagnad lös egendom.

Även i litteraturen om CISG ifrågasätts om det i sig normala eller genomsnitt
liga kan tjäna som norm." Enligt DCC § 2-314 (2, b) skall ett avtalsföremål vara
av "fair average quality". I kommentaren framhålls att "'fair average' is a term
directly appropriate to agricultural bulk products and means goods centering
around the middle belt of quality". 26 Bestämmelsen är således tänkt för genus
föremål, för vilka det definitionsmässigt finns jämförelsematerial.

Såväl anknytningen till den allmänna uppfattningen i handel och vandel
som till normal standard har stöd i CISG, där den i art. 8 (2) utvecklas
något ytterligare: " ... statements made by and other conduct ofa party are

20 Almen s. 577 f. Se även RambergIHerre s. 249. Enligt Winroth (s. 236) skall man "råtta sig efter
vad som enligt gängse uppfattning hör till, för att det försålda skall betraktas såsom felfritt".

21 Se Agell i SvIT 1972 s. 724 f. med vidare hänvisningar.
22 Se prop. 1970:20 A s. 220 och Grauers s. 191 ff.
23 Se Agell i SvJT 1972 s. 724 f. med vidare hänvisningar. Jfr dock Grauers s. 151. Jfr även SOU

1947:38 s. 206.
24 När fråga däremot är om fastigheter med nybyggda hus är situationen åtminstone delvis annor

lunda, se kap. 8.2.2.3.
25 Se Schwenzer art. 35 anm. 15, särskilt n. 46.
26 UCC § 2-314 (2, b) Official Comment 7.
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to be interpreted according to the understanding that a reasonable person
of the same kind as the other party would have had in the same circum
stances.''" Med köplagarnas utgångspunkt i köparens förväntningar
skulle det avgörande därmed vara vilka av dessa förväntningar som en
förnuftig säljare skulle uppfatta som befogade i det enskilda fallet. En för
nuftig säljare utgår rimligtvis från att köparen har sådana förväntningar
som en förnuftig köpare skulle ha haft i motsvarande situation. Det finns
därmed ingen anledning att ta omvägen över säljarens uppfattning. Köpa
rens förväntningar kan i stället direkt jämföras med den objektiva nor
men. I anslutning till en sålunda defmierad objektiv norm kan grunden för
felbedömningen därmed bestämmas på följande sätt: En köpare kan med
fogförvänta sig allt vad enförnuftig köpare skulle haförväntat sig i mot
svarande situation. Köparen kan däremot inte medfog förvänta sig mer
än vad denförnuftige köparen skulle ha fårväntat sig.

Det fmns därvidlag ingen anledning att begränsa underlaget för pröv
ningen till själva avtalet, utan även andra omständigheter skall tillmätas
betydelse i den utsträckning som en förnuftig köpare skulle ha låtit dem
påverka sina förväntningar. Det är därmed inte heller särskilt ändamåls
enligt att avgöra om en förväntning har stöd i avtalet eller inte. Avgörande
är i stället om den har stöd av avtalet. 28 Inte heller finns det anledning att
skilja mellan kvalitativa, kvantitativa och andra egenskaper hos avtalsfö
remålet. Förväntningar om t.ex, miljövänlighet" eller att avtalsföremålet
inte skall ha tillverkats av barn i fattiga länder behöver således inte
uttryckas särskilt i avtalet, så länge som de skulle ha delats aven förnuftig
köpare i motsvarande situation. I funktionellt hänseende kommer bedöm
ningen enligt 17 § 1 st. och 2 st. 1 p. KöpL att vara likartad, för att inte
säga identisk. I det följande kommer ingen juridisk åtskillnad att göras
mellan olika aspekter av felbedömningen i svensk rätt, om det inte är
påkallat av att de faktiskt behandlas på skilda sätt."

27 Se även art. 5:101 (3) Principles ofEuropean Contract Law och art. 4.2 (2) UNIDROIT Princip
les.

28 Jfr Martinussen s. 97: "Det som skal tolkes, er ikke bare selve avtalen, men mere hele kontrakts
situasjonen. "

29 Se Wilhelmsson, Green Sales Law s. 279 f.
30 Se om tolkning, tydning och utfyllnad kap. 1.6.3. Tillvägagångssättet stöds av den av Ramberg/

Herre (se t.ex. s. 51) förespråkade tolkningen av köplagen mot bakgrund av CISG. Jfr också Ot
prp nr 80 (1986-87) s. 59.

109



5. Definition av avtalsnormen

Eftersom bedömningen förutsätter förevaron aven förväntning,
behandlas inledningsvis i kap. 5.1 betydelsen av den enskilde köparens
kännedom om att avtalsföremålet avviker från vad en förnuftig köpare
skulle ha förväntat sig. Därefter behandlas underlaget för felbedöm
ningen genom att beskriva vad som gör en köpares förväntningar befo
gade och vad som gör dem obefogade. I första hand är det fråga om hur
avtalsföremålet har beskrivits i avtalet. Även andra avtalsvillkor och
övriga omständigheter som är ägnade att påverka förväntningarna utan att
direkt vara en beskrivning av dem behandlas, såsom friskrivningar och
uppmaningar från säljaren att undersöka avtalsföremålet. I de därpå föl
jande kapitlen prövas det teoretiska underlaget mot olika aspekter på
avtalsföremålets beskaffenhet: dess identitet (kap. 6), funktion och håll
barhet (kap. 7), användbarhet (kap. 8) samt sak- och politirättsliga beskaf
fenhet (kap. 9).

5.1 Köparens onda tro

5.1.1 Köplagen och jordabalken

Den huvudsakliga bedömningen enligt huvudregeln görs genom att
köparens påstådda förväntningar jämförs med en förnuftig köpares för
väntningar i motsvarande situation." Förväntningar som en sådan köpare
inte skulle ha haft är inte befogade. Köparen kan emellertid aldrig för
vänta sig att avtalsföremålet skall vara annorlunda än vad han vet vara
fallet." I och med att lagstiftningen tar köparens förväntningar till
utgångspunkt för felbedömningen, görs den bedömning av köparens vet-

31 Jfr NJA 1978 s. 301 {Friskt och kallt vatten}, där HD:s uttryckssätt tyder på att en sådan bedöm
ning gjordes snarare än att HD värderade huruvida det hade visats att köparna faktiskt var med
vetna om risken att vattnet var förorenat. Jfr även Vm. 1972 s. 622 H, där 0stre Landsret bortsåg
från säljarens uttalande att brunnen gav gott och rikligt vatten, eftersom "kaberen, når han havde
set branden, dens indretning og beliggenhed måtte veereklar over, at der var tale om et gammelt
og uheldigt anbragt vandforsyningsanleeg, som ikke opfyldte nutidige sundhedsmeessige krav,
og at ulemper kunne opstå som falge af mangelfuld renholdelse" (s. 625). Hejesteret ändrade
inte domen.

32 Trots att konsumentköplagen saknar en motsvarighet till 20 § 1 st. KöpL utesluter således köpa
rens vetskap ett felansvar för säljaren även i konsumentförhållanden, se HerrelRamberg s. 256 f.
Jfr dock kap. 5.1.3 om 18 § KKL.
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skap redan enligt huvudregeln som såvitt avser säljarens vetskap faller
inom tilläggsregeln.

I ViR 1963 s. 364 H såldes en lantbruksmaskin som var av märket "Massey
Harris", men som i avtalet angavs vara en "Massey-Ferguson". Köparen gjorde
felpåföljder gällande, eftersom maskinen inte svarade mot sin beskrivning i
avtalet. Hans talan ogillades emellertid, enär han vid avtalstillfållet var medve
ten om att maskinen var av märket "Massey-Harris".

Köplagen innehåller en särskild bestämmelse om köparens vetskap i 20 §
1 st., enligt vilken köparen inte får "såsom fel åberopa vad han måste
antas ha känt till vid köpet". Av motiven till 20 § KöpL framgår att lag
stiftarens avsikt har varit att köparen skall ha haft kännedom om den aktu
ella omständigheten." 20 § 1 st. KöpL saknar relevans när avtals
föremålet avviker från påstådda förväntningar som inte delas av för
nuftiga köpare, eftersom sådana förväntningar inte skyddas ens när köpa
ren är i god tro, d.v.s. när de är genuina förväntningar. När avtals
föremålet däremot avviker från förväntningar som en förnuftig köpare
skulle ha haft i motsvarande situation, men som köparen inte har eftersom
han av någon anledning råkar veta bättre, finns det liten anledning att
skydda köparen. Redan av 17 § 3 st. KöpL följer att avtalsföremålet i en
sådan situation inte är felaktigt, eftersom en köpare knappast kan sägas
ha fog .för en förväntning - eller ens kunna förvänta sig - att ett avtals
föremål är annorlunda beskaffat än vad han vet vara fallet." 20 § 1 st.
KöpL är därför en ren bevisregel, därkravet att köparen inte såsom fel får
åberopa vad han måste antas ha känt til13s vid köpet anses innebära en

33 Se Prop. 1988/89:76 s. 94.
34 Jfr dock Ramberg s. 61. Enligt Woxholth (s. 328) har säljaren "ingen rime1ig forventninger om

at kjeperen skal gjere barn oppmerksom på forhold knyttet til salgstingen". Uttalandet görs vis
serligen i anslutning till 33 § AvtL och är säkert korrekt i vad det säger- att en säljare inte för
väntar sig att köparen skall upplysa honom om avtalsföremålets beskaffenhet. Det är däremot
knappast korrekt som uttryck för en rättsregel, eftersom det innebär att köparen skulle tillåtas
åberopa förhållanden såsom fel, trots att avtalsföremålet vid riskövergången är precis så som
han visste att det skulle vara.

35 Enligt Martinussen (s. 107) ligger uttrycket måtte kjenne til (jfr motsvarande uttryck i 19 § l st.
2 p. KöpL "måste antas ha känt till") "antakelig ... et sted mellom vanlig simpel uaktsomhet og
grov uaktsomhet". Det är nog att komplicera problemet onödigt mycket.
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viss bevislättnad.36 I materiellt hänseende konsumeras bestämmelsen
dock helt av huvudregeln i 17 § 3 st. KöpL.

Det finns aldrig anledning att som ett särskilt problem behandla vad en köpare
borde ha känt till. Eftersom beviskravet för vetskap anges i 20 § 1 st. KöpL,
skulle en sådan prövning syfta till att avgöra om det var culpöst av köparen att
inte ha den aktuella vetskapen. För att avgöra om så vore fallet, skulle man vara
tvungen att ta ställning till vilka förväntningar som han borde ha haft och till
vilka han inte borde ha haft. En sådan prövning görs lämpligen genom att jäm
föra köparens förväntningar med förväntningar som en förnuftig köpare skulle
ha haft. Prövningen av om köparen borde ha haft viss vetskap konsumeras såle
des av den objektiva prövningen enligt huvudregeln.

Även vid en felbedömning enligt 4 kap. 19 § JB är det avgörande vad
köparen med fog kan förvänta sig. Köparens vetskap tillmäts därmed
betydelse på enahanda sätt som när köplagen skall tillämpas. Det som här
sägs om köplagen är därför tillämpligt även för jordabalkens felregler. 37

5.1.2 CISG

Regleringen i CISG är fundamentalt annorlunda utformad än den i köpla
gen. Enligt art. 35 (3) CISG är säljaren inte ansvarig för avvikelser från

36 Se Prop. 1988/89:76 s. 94, liksom Ramberg/Herre s. 292. Jfr Kriiger s. 235 f. Jfr dock NJA 1997
s. 382 (Indevo Holding), där HD på s. 397 angav att det "inte heller är ... styrkt att S-E-Banken
vid avtalsslutet insett eller måst ha insett att Wasabolagen haft denna uppfattning om avtals
innehållet", (mina kursiveringar). Enligt Hov (s. 247) har "den srerregel en mente å oppstille
gjennom broken av uttrycket 'maa antages' [i norska avtalslagen], ... mistet sin praktiske betyd
ning". I stället skall det mest sannolika alternativet väljas, vilket torde innebära ett lägre bevis
krav. Det är emellertid knappast troligt att markeringen av beviskrav har hunnit bli obsolet under
den relativt korta tid som förflutit sedan köplagen antogs av riksdagen (såväl den svenska
avtalslagen som köplagen använder uttrycket "måste anta[ga]s") eller ens under den något
längre tid som den norsk köplagen har varit i kraft, jfr 20 § l st. NKöpL: "Kjeperen kan ikke
gjere gjeldende som mangel noe han kjente eller måtte kjenne til ved kjepet,"

37 Jfr för dansk rätt Vinding Kruse s. 169 f. i anslutning till Um. 1920 s. 702 H, i vilket en fastig
hetssäljare felaktigt hade förklarat att det fanns elektriskt ljus i hela egendomen. Köparen neka
des ersättning "fordi han inden kebet havde synet hele ejendommen. - - - Det er ikke engang
korrekt at tale om, at der foreligger en mangel i disse tilfeelde. Mangelsbegrebet indskrrenkes så
at sige af kaberens viden om foreliggende fejl." Utgången skulle ha blivit densamma om den
svenska jordabalken eller - om man bortser från att fråga var om fast egendom - köplagen hade
tillämpats. Jfr även Um. 1989 s. 273 V (Anslutningsavgifter).
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den i art. 35 (2) angivna standarden om köparen känner till avvikelsen.
När fråga däremot är om avvikelser från art. 35 (1), skiljer sig bestämmel
sen från sin motsvarighet i köplagen. Köparen anses således kunna åbe
ropa avvikelser från vad som följer av avtalet, även om han kände till
avvikelserna redan när avtalet slöts."

Den här beskrivna situationen måste skiljas från den där köparen vis
serligen vet att avtalsföremålet inte är som det skall vid avtalstillfållet,
men förväntar sig att säljaren kommer att försätta det i avtalsenligt skick
före riskövergången." Dessa situationer vållar inga särskilda problem
och skall bedömas på enahanda sätt oberoende av om köplagen eller
CISG tillämpas, eftersom det enligt båda lagarna är riskövergången som
är avgörande för felbedömningen." Avgörande är de förväntningar som
köparen har vid avtal stillfållet om hur avtalsföremålet kommer att vara
vid riskövergången. I de här behandlade situationerna vet köparen i stället
inte bara att avtalsföremålet avviker från avtalets beskrivning vid avtals
tillfället, utan även att det kommer att göra det vid riskövergången.

Antagandet att även en köpare som känner till säljarens misstag "alltid
skall kunna påfordra att få varan i överensstämmelse med säljarens kon
kreta utfästelser?" har inte odelat stöd i bestämmelsens historia. I ULlS
fmns en liknande bestämmelse i art. 36. Enligt denna ansvarar säljaren
inte för bristande överensstämmelse som avses i art. 33 (1, d-f) om köpa
ren vid avtalets ingående kände till den eller inte kunde vara okunnig
därom." Köparens vetskap om annan bristande överensstämmelse synes
däremot vara irrelevant. Uppbyggnaden påminner därmed om art. 35 (3)
CISG.

Även i 1978 års utkast var avsikten att skilja mellan vad som följde
direkt av avtalet och sådant som var underförstått. Art. 33 hade där föl
jande lydelse:

38 Se Schwenzer art. 35 anm. 38, Bianca s. 280 och Honnold anm. 229. Enderlein/Maskow (art. 35
anm. 19) anser däremot att art. 35 (3) bör tillämpas analogt även på stadgandets första stycke.
Enligt Bergem/Regnlien (s. 109) "svarer [20 § l st. NKöpL] til Konvensjonen art. 35 (3)".

39 Jfr Ramberg/Herre s. 291 f. och Schwenzer art. 35 anm. 38.
40 Se 21 § l st. KöpL och art. 36 eISG.
41 Ramberg/Herre s. 291.
42 ULlS finns översatt och kommenterad i sin helhet i Hellner, PM.
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"( l) The seller must deliver goods which are ofthe quantity, quality and descrip
tion required by the contract and which are contained or packaged in the manner
required by the contract. Except where otherwise agreed, the goods do not con
form with the contract unIess they:

(a) are fit for the purposes for which goods of the same description would
ordinarily be used;

(b) are fit for any particular purpose expresslyor impliedly made known to
the seller at the time ofthe conclusion ofthe contract, except where the circum
stances show that the buyer did not rely, or that it was unreasonable for him to
rely, on the seller's skill andjudgement;

(c) possess the qualities ofgoods which the seller has held out to the buyer as
a sample or model;

(d) are contained or packaged in the manner usual for such goods.
(2) The seller is not liable under subparagraphs (a) to (d) ofparagraph (1) of

this article for any nonconformity of the goods if at the time of the conclusion
ofthe contract the buyer knew or could not have been unaware ofsuch non-con
form ity ."43

Liksom art. 36 ULlS skilde utkastet klart mellan vad som följer direkt av
avtalet och vad som endast är underförstått. Detta underströks genom
anm. 14 till art. 33 i sekretariatskommentaren:

"This rule does not go to those characteristics of the goods explicitly required
by the contract and, therefore subject to the tirst sentence ofparagraph (1). Even
ifat the time ofthe conclusion ofthe contract the buyerknew that the seller would
deliver goods which would not conform to the contract, the buyer has a right to
contract for full performance from the seller. If the seller does not perform as
agreed, the buyer may resort to any ofhis remedies which may be appropriate.?"

Inför konferensen 1980 föreslog Norges delegation att orden "subpara
graphs (a) to (d) of paragraph (1) of this article" i stadgandets andra
stycke skulle bytas ut mot orden "the preceding paragraph"." Om försla
get hade antagits, så skulle således köparens vetskap inte bara ha varit
relevant när fråga var om sådant som var underförstått, utan även när

43 Documentary History s. 421.
44 Documentary History s. 422.
4S Se Documentary History s. 676. Observera att artikeln då endast bestod av två stycken. Det första

stycket delades i två vid det 25:e sammanträdet, se Documentary History s. 588 f. och s. 676 f.
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fråga var om sådant som följer direkt av avtalet. Eftersom förslaget inte
ansågs ha någon materiell betydelse behandlades det emellertid inte
direkt under konferensen. Med motiveringarna att det "was not substan
tive,,46 respektive att det "was concerned only with a question of form'"?
överlämnades förslaget till The Drafting Committee. Om det norska för
slaget skall anses ha samma innebörd som den föreliggande texten 
vilket synes mig vara det enda tänkbara sättet att tolka de citerade uttalan
dena - så kan det knappast innebära något annat än att köparens vetskap
ansågs skola tillmätas relevans även vid tillämpning av det som blev
art. 35 (1). Motståndet mot en analog tillämpning avart. 35 (3)48 i situa
tioner för vilka art. 35 (1) skall tillämpas har ett påtagligt stöd i lagtexten.
Stödet förringas emellertid av den tolkning av bestämmelsens innebörd
som synbarligen gjordes vid konferensen.

5.1.2.1 Köparens vetskap som underlag när avtalsinnehålletfastställs

En tänkbar förklaring till att det norska förslaget" endast ansågs väcka en
formell fråga utan materiellt innehåll är att köparens vetskap möjligen
ansågs skola beaktas redan när avtalsinnehållet fastställs. 50 Det vore i så
fall ologiskt att föreskriva att vetskapen skulle beaktas ytterligare en
gång, sedan avtalsinnehållet hade fixerats. De regler som skulle kunna
vara aktuella för att tillmäta köparens vetskap betydelse när avtalsinne
hållet fastställs är i första hand art. 7 och art. 8 CISG, 32 § 1 st. och 33 §
AvtL samt art. 1.7 UNIDROIT Principles, art. 1:201 och art. 5:102 Prin
ciples of European Contract Law, liksom möjligen art. 4.8 UNIDROIT
Principles.51 De här diskuterade problemen kan delas in i två grupper, av
vilka den ena inte vållar några större problem, medan den andra är betyd
ligt vanskligare.

46 Konferensens 14:e sammanträde, se Documentary History s. 529.
47 Konferensens 15:e sammanträde, se Documentary History s. 539.
48 Se vid n. 38.
49 Se vid n. 45.
so Jfr dock anm. 14 till art. 33 i utkastet vid n. 44, som klart tyder på motsatsen.
SI Samtliga stadganden finns i lagtextbilagan.
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5.1.2.1.1 Säljarens förklaringsmisstag

Den förra, tämligen problemfria, gruppen kännetecknas av att säljarens
löfte innehåller ett förklaringsmisstag. Säljaren avser i en sådan situation
något annat än vad han uttrycker. Enligt 32 § l st. AvtL skall man i en
sådan situationjOrst fastställa utsagans objektiva förklaringsinnehåll och
därefter pröva huruvida köparen är medveten om säljarens förklarings
misstag." När så är fallet skall köparens vetskap medfora att säljarens
rättshandling ges det innehåll som säljaren avsåg i stället för det som han
uttryckte.53 Köparens vetskap får därmed en direkt inverkan när man fast
ställer vad som följer av avtalet.

Vid en tillämpning av CISG torde art. 8 ge en lösning som är identisk
med den som följer av 32 § l st. AvtL. Avart. 8 (1) framgår således att
säljarens uttalanden om avtalsföremålets beskaffenhet skall tolkas i enlig
het med hans avsikt, om köparen visste eller inte kunde vara omedveten
om avsikten.

Enligt art. 8 (2) CISG skall köparen inte anses vara omedveten om
misstaget när "a reasonable person of the same kind" skulle ha varit med
veten om säljarens förklaringsmisstag. Bestämmelsen är ett uttryck for
den strävan efter objektiva standarder som finns i CISG. 54 Köparens kän
nedom om säljarens förklaringsmisstag skall således tillmätas betydelse
när avtals innehållet fastställs. Vid tillämpningen avart. 35 CISG följer
det därfor redan av stadgandets forsta stycke att den köpare som är med
veten om säljarens misstag inte kan åberopa dennes löfte, sådant som det
uttryckts, utan endast sådant som det avsågs. ss

S2 Se Adlercreutz II s. 111 f. med åtskilliga hänvisningar, liksom Karlgren i SvIT 1961 s. 212 tf.
S3 Där så är möjligt synes metoden vara att föredra framför den av Schmidt förordade culpamodel

len. Se om denna Schmidt i SvIT 1959 s. 497 tf. och i SvIT 1960 s. 420 ff., Karlgren, Kutym
och rättsregel s. 32 f. n. 4, Holmbäck s. 321 tf. samt Adlercreutz II s. 113 f.

54 Andra exempel på en sådan strävan framgår aven jämförelse mellan art. 19 CISG - jfr art. 7
ULF - och 6 § 2 st. AvtL, liksom mellan art. 25 CISG och föregångaren art. 10 ULlS, se Docu
mentary History s. 244. För art. 10 ULlS se kap. 14.3.2.

ss Se härtill Schwenzer art. 35 anm. 38. Se även Ramberg/Herre s. 291 tf. som framhåller svårig
heten att "dra en sådan skarp gräns mellan säljarens förpliktelser med avseende på varan enligt
art. 35 (l) jämfört med art. 35 (2)" (s. 292).
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5.1.2.1.2 Säljarens motivvillfarelse

Betydligt vanskligare blir det när säljaren har misstagit sig om hur verk
ligheten gestaltar sig, så att hans utsaga stämmer överens med hans
avsikt, men däremot inte svarar mot verkligheten. De problem som upp
står vid s.k. error in motivis brukar i svensk rätt behandlas antingen enligt
33 § AvtL eller enligt förutsättningsläran."

De situationer där motivvillfarelse vanligen diskuteras kännetecknas av att den
part som har begått misstaget försöker komma ifrån sin rättshandling genom att
åberopa detsamma. Ett exempel på sådan motivvillfarelse är att en tavla säljs
och i vart fall säljaren tror att tavlan har målats aven okänd konstnär. Sedermera
visar det sig emellertid att tavlan har målats aven känd konstnär och att den är
värd betydligt mer än vad som antogs när avtalet slöts.57 Även om tavlan i en del
av dessa och liknande situationer avviker från vad köparen med fog förväntade
sig, så är det osannolikt att han kommer att påstå att den är behäftad med något
fel. Det sannolika är i stället att han vill behålla tavlan, men att säljaren försöker
få tillbaka den mot att han återbetalar köpeskillingen.

Åtskilliga rättssystem har ett mer eller mindre finmaskigt skyddsnät för en
part som har begått sådana misstag. Den nordiska förutsättningsläran - oavsett
om man därmed menar Lassens subjektiva eller Ussings objektiva" - är endast
en lokal variation av ett tema som finns även i andra system. 59 De flesta system
uppställer förhållandevis stränga krav för att tillmäta misstaget någon bety
delse."

Den situation som skall behandlas här skiljer sig från den som vanligen
behandlas under rubriken motivvillfarelse. Den här diskuterade villfarel
sen innebär i stället att säljarens misstag består i att han felaktigt tror att
avtalsföremålet är bättre än vad det faktiskt är, att han uppger att så är
fallet och att föremålet därefter säljs under den av säljaren angivna felak
tiga beteckningen.

S6 Se Almen/Eklund/Nordström s. 130 ff. och Grönfors/Dotevall s. 209 f.
S7 Exemplet är hämtat från Kötz s. 172. Jfr Kronman s. 29.
S8 Se härom Lehrberg s. 34 ff.
59 Se for USA Restatement, Second, Contracts § 153, for England t.ex. Krell v. Henry och for

Tyskland BGB § 119 (2). Se även Kötz s. 171 ff.
60 Se Kötz a.st. och Zweigert/Kötz s. 410 ff.
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Exemplet med tavlan kan varieras så att det bättre passar för det här diskuterade
problemet. Antag således att säljaren felaktigt tror att en tavla är målad aven
angiven erkänd konstnär, att han dessutom uppger att så är fallet och att tavlan
därefter säljs under den av säljaren angivna beteckningen. Även här har säljaren
misstagit sig beträffande tavlans ursprung och avgivit en viljeförklaring som
speglar hans misstag. Till skillnad från i det förra exemplet har emellertid sälja
ren ingen anledning att vara missnöjd med vederlaget för tavlan när misstaget
uppdagas. Det är i stället köparen som kommer att göra påföljder gällande under
åberopande av säljarens uppgifter om tavlans beskaffenhet.

Det finns sällan anledning att gynna den säljare som har begått ett misstag
framfor den köpare som har forlitat sig på säljarens utsaga. Endast i
extrema undantagssituationer" bör det därfor kunna förekomma att sälja
rens motivvillfarelse tillmäts betydelse, när köparen är omedveten om
säljarens misstag. Utrymmet for att en tillämpning av forutsättningsläran
i forevarande situationer skall gynna säljaren är därmed ytterst begränsat.
Tvärtom medfor en tillämpning av forutsättningslärans huvudregel regel
mässigt att säljaren själv bär risken for att hans bevekelsegrunder inte har
stöd i verkligheten. I allmänhet kommer därfor avtalsföremålet att betrak
tas som felaktigt, eftersom det avviker från vad som följer av avtalet och
därmed från köparens befogade förväntningar.

Annorlunda förhåller det sig med situationer där köparen vid avtalstill
fället är medveten om säljarens misstag. Den hederlighetsnorm som
uttrycks i 33 § AvtL62 kräver i åtskilliga situationer att köparens vetskap
tillmäts betydelse på enahanda sätt som i 32 § 1 st. AvtL. Köparen får i
dessa fall inte rikta anspråk mot säljaren som grundar sig på avtalets syn
bara innehåll.

Avtalslagens uppdelning mellan förklaringsmisstag, för vilka 32 §
1 st. skall tillämpas och motivvillfarelser, för vilka i forsta hand 33 § skall
tilllämpas, har en motsvarighet i CISG. 63 Art. 8 CISG är enligt sin lydelse
tillämplig endast när en parts utsaga inte stämmer överens med dess
avsikt. Det finns därför inget stöd i art. 8 för att tillmäta köparens vetskap

61 Jfr den välkända motiveringen till vanor ett motsatsslut inte alltid kan göras utifrån 32 § 1 st.
AvtL, se Almen/Eklund/Nordström s. 124, Vahlen, Avtal s. 23, Adlercreutz I s. 255 och Grön
forsIDotevall s. 198 f.

62 Se härom kap. 13.4.3.4.
63 Uppdelningen torde ursprungligen härstamma från Savigny, se Kötz s. 181 f.
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betydelse när säljaren har misstagit sig beträffande bakomliggande fakta.
Den norm som ligger till grund för art. 8 innebär emellertid att en part
som inser att motparten har begått ett misstag, normalt inte skall tillåtas
dra nytta av misstaget. Även om art. 8 syftar till att fastställa parternas
avsikt - vilken i nu diskuterade fall inte skiljer sig från vad som uttrycks
- så är därför argumenten förhållandevis svaga för att bortse från köpa
rens vetskap om andra misstag av säljaren.

5.1.2.1.3 Good faith and fair dealing

Ett allmänt beaktande av köparens vetskap har inte bara stöd i 33 § AvtL,
utan även i de allmänna reglerna om goodfaith andfair dealing i art. 1.7
UNIDROIT Principles och art. 1:201 Principles of European Contract
Law. Mer tveksamt är huruvida en analog tillämpning avart. 7 (1) CISG
kan komma i fråga, eftersom denna bestämmelse enligt sin lydelse är till
lämplig endast på tolkning av konventionen och inte av ett enskilt avtal."

Eftersom frågan om betydelsen av köparens vetskap om säljarens
motivvillfarelse inte är "expressly settled" av konventionen uppkommer
också frågan om tillämpning avart. 7 (2) CISG. Under förutsättning att
frågan är "governed" av konventionen - vilket torde vara fallet" - skall
den lösas "in conformity with the general principles on which [the con
vention] is based". Enligt åtskillig litteratur om CISG är principen om
good faith and fair dealing en sådan generell princip i konventionen."
Det fmns således stöd för att principen skall användas även utanför det
omedelbara tillämpningsområdet för art. 7 (1).67 Enligt Ramberg skulle
det i allmänhet strida mot tro och heder om en säljare inte upplyste en
köpare om dennes felaktiga uppfattning om avtalsföremålets beskaffen-

64 Texterna finns i lagtextbilagan.
6S Se Honnold anm. 99.
66 Se BonelI s. 84, Junge art. 8 anm. 9, Enderlein/Maskow art. 7 anm. 9.1 samt Lookofsky s. 25,

Lookofsky, USA s. 19, Bernstein/Lookofsky s. 23 och Schlechtriem, Good Faith s. 2 tf. Jfr dock
för motsatt uppfattning Oocumentary History s. 478 tf. och Famsworth, Good Faith s. 56.

67 I UNILEX 0.1995-7 (Kläder till Sydamerika), UNILEX 0.1995-28.2 (Bankgaranti) och UNI
LEX 0.1996-5.5 (Begagnad bil-handel) ansågs art. 7 (1) ge uttryck för en allmän princip som
skall tillämpas även vid tolkning av avtal. Jfr dock UNILEX D.1997-3 (Spansk generalagent),
där den motsatta uppfattningen uttrycktes.
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het, när säljaren känner till köparens felaktiga uppfattning." Omvänt bör
då också gälla att det strider mot tro och heder när en köpare inte upplyser
en säljare om dennes felaktiga uppfattning om avtalsföremålets beskaf
fenhet, eller snarare om köparen utnyttjar säljarens av köparen kända
misstag.

För den här diskuterade frågan synes framför allt Honnold gå ett steg
längre än så. Han ger uttryck för uppfattningen att det i CISG finns en
general principle ofreasonable reliance, innebärande att en part skyddas
om den har agerat utifrån en befogad förlitan på motpartens uttalanden
eller agerande och att därför "various provisions of the Convention are
inconsistent with a technical and narrow view of 'contract' and evince a
broader view of the relationship between the parties to a sales transac
tion"." Av Honnolds resonemang följer rimligen att part inte skall skyd
das försåvitt sådan befogad tillit saknas. Av samma uppfattning synes
Herber vara. Han anger särskilt att art. 7 (2) innebär att en part inte har
rätt att missbruka de rättigheter som den egentligen tillerkänns genom
konventionen." En köpare som är medveten om säljarens motivvillfa
relse, skall därför inte tillåtas åberopa dennes viljeförklaring sådan som
den har uttryckts.

Enligt UNIDROIT Principles och Principles of European Contract
Law är det en grundläggande princip att parter skall handla i enlighet
med goodfaith andfair dealing." För den händelse stöd för att avtals
innehåll skall fastställas med beaktande av good faith and fair dealing

68 Se Ramberg, Swedish Sales Law s. 17.
fl) Honnold anm. 99. Utöver de av Honnold anförda exemplen kan även art. 25 CISG nämnas.

Enligt detta stadgande är ett kontraktsbrott väsentligt om det "substantially [deprives a party] of
what he is entitled to expect under the contraet", (min kursivering).

70 Se Herber art. 7 anm. 37.
71 Se vid n. 64. Bestämmelserna finns under rubrikerna General Obligations (Principles of Euro

pean Contract Law) respektive General Provisions (UNIDROIT Principles). Den förra regel
samlingen innehåller dessutom i art. 5: l 02 en särskild regel om att man vid tolkning av avtal
skall beakta bl.a. goodfaith and/air dealing. Se även art. 5.2 UNIDROIT Principles. Mera tvek
samt är om art. 4.8 UNIDROIT Principles kan åberopas som ett direkt stöd för en sådan tolk
ningsprincip eftersom stadgandet förutsätter att avtalet tiger om den ifrågavarande egenskapen
hos avtalsföremålet. Dessa bestämmelser synes emellertid inte ha någon självständig betydelse
för den här diskuterade frågan. De är snarare erinringar om den grundläggande principen i de
allmänna stadgandena.
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inte skulle anses finnas redan i CISG, bör därför stöd i vart fall kunna
finnas i dessa allmänna principer.

I Principles ofEuropean Contract Law anges att good/aith innebär en subjektiv
norm baserad på "honesty and faimess in mind"." Kravet på/air dealing är
däremot ett krav på uppträdande i enlighet med en objektiv norm." Tekniken
påminner om 33 § AvtL enligt vilken vetskapen skall fastställas subjektivt,
medan prövningen skall göras efter objektiva kriterier huruvida det skulle strida
mot tro och heder att åberopa rättshandlingen om man hade den vetskap som har
konstaterats föreligga. 74

En prövning enligt såväl art. 1:201 Principles of European Contract Law
eller art. 1.7 UNIDROIT Principles som enligt 33 § AvtL - och förmod
ligen även enligt art. 7 (2) CISG - skulle således följa samma mönster.
Dels måste avgöras huruvida köparen är medveten om säljarens motiv
villfarelse, dels skall prövas om det skulle strida mot tro och heder att åbe
ropa säljarens rättshandling sådan den har uttryckts. Så länge ett åbero
pande av rättshandlingen inte är i strid mot den hederlighetsnorm som
råder på den aktuella marknaden, får säljaren själv bära resultatet av sitt
misstag genom att avtalsföremålet anses vara felaktigt. Om ett åbero
pande däremot är i strid mot tro och heder, så får köparen inte åberopa
rättshandlingen sådan den uttrycktes. Avtalsföremålet är inte felaktigt
eftersom köparen har fått precis det som han visste att han skulle få.

Såväl den general principle ofreasonable reliance som Honnold ger
uttryck för, som Herbers uttalande om missbruk av rättigheter" torde 
när de aktualiseras - regelmässigt innebära att köparens vetskap hindrar
honom från att åberopa säljarens viljeförklaring sådan som den har
uttryckts. Principen om goodfaith and fair dealing liksom den svenska
motsvarigheten i 33 § AvtL innebär således att den synbara skillnad som
föreligger mellan förklaringsmisstag och motivvillfarelse inte har mer än
marginell materiell betydelse för här diskuterade frågor. I nästan alla fall
medför köparens vetskap att han inte får åberopa säljarens misstag. 76

72 Princip les of European Contract Law s. 55. Kommentaren avser den dåvarande art. 1.106, som
något omarbetad nu finns i art. l :20l.

73 Ibid. Se även Famsworth, Good Faith s. 60.
74 Se Almen/Eklund/Nordström s. 128 f.
75 Se vid n. 70.
76 Jfr dock om kostnaden för att skaffa information kap. 13.4.3.4.2.
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Vid tillämpning av CISG öppnar sig därmed två möjligheter. Princi
pen om goodfaith andfair dealing kan antingen appliceras s.a.s. i efter
hand" eller användas när avtals innehållet fastställs." Ingendera lös
ningen är särskilt lyckad. Den förra innebär att ett avtalsföremål i och för
sig är felaktigt och att köparen tänks egentligen ha de rättigheter i anled
ning av säljarens kontraktsbrott som framgår av CISG, men att köparen
trots detta är förhindrad att utnyttja sina rättigheter eftersom han är i ond
tro. En begränsad fördel med en sådan modell är att den automatiskt ger
en lösning även för fall där köparen är i god tro. Den andra modellen inne
bär att köparens vetskap beaktas redan när avtals innehållet fastställs. Den
har nackdelen att ibland innebära att avtalet i säljarens intresse ges ett
innehåll som strider mot dennes avsikt. I stället kommer avtalet att
avspegla säljarens avsikt sådan som den sannolikt skulle ha varit om sälj
aren hade haft korrekt information.

Köplagen löser på ett smidigt sätt dessa problem genom att köparens
befogade förväntningar i anledning av avtalet är utgångspunkt för bedöm
ningen i stället för att avtalet skall vara det - vilket fallet är i CISG, i vart
fall såvitt avser konstruktionen i art. 35.79 Där köparens vetskap skall
beaktas när CISG är tillämplig synes det vara mer i enlighet med upp
byggnaden avart. 35 att tolka avtalet mot bakgrund av köparens vetskap,
än att först fastställa avtalsinnehållet och därefter bortse från detta på
grund av den onda tron. Oberoende av den begränsning som kan tyckas
framgå motsatsvis avart. 8 CISG, bör därför köparens vetskap om sälja
rens motivvillfarelse beaktas redan när avtalsinnehållet fastställs. Trots
skillnaden i konstruktion mellan art. 35 CISG och 17 § KöpL, bör det
därfor inte vara någon skillnad i resultaten av deras tillämpning.

5.1.3 Särskilt om 18 § konsumentköplagen

Konsumentköplagens felregler är uppbyggda efter samma mönster som
köplagens. Enligt 16 § 3 st. 3 p. KKL är en vara således felaktig om den

n En sådan lösning har framför allt stöd av Herbers resonemang, se vid n. 70.
78 Den senare lösningen har mer gemensamt med Honnolds synsätt, se vid n. 69. Förhållandet mel

lan Honnolds synsätt och ordalydelsen i art. 35 är inte helt problemfritt.
79 Köplagens lösning har således åtskilligt gemensamt med den av Honnold förfäktade general

principle ofreasonable re/iance.
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"avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta". Felbedömningen
enligt konsumentköplagen skall därmed göras på enahanda sätt som
enligt köplagen. I 18 § ger emellertid konsumentköplagen därutöver sär
regler för fall där en vara antingen säljs i strid mot vissa förbud eller är så
bristfällig att den är farlig.

I alla situationer där rekvisiten i 18 § KKL är uppfyllda och där köpa
ren är omedveten om förbudet eller bristfälligheten, innebär redan huvud
regeln om köparens befogade förväntningar att varan är felaktig. En god
troende köpare skall med fog kunna förvänta sig att en konsumtionsvara
inte säljs i strid mot förbud enligt marknadsföringslagen, produktsäker
hetslagen eller mot andra försäljningsförbud. Likaledes skall han med fog
kunna förvänta sig att varan inte är så bristfällig att den är farlig.

De enda tillfällen där det fmns anledning att tillämpa 18 § KKL är
därmed de där köparen känner till att varan är belagd med försäljnings
förbud eller att den är farlig. Förekomsten av 18 § bygger därför rimligen
på antagandet att det kan fmnas situationer, där det inte föreligger någon
avvikelse från köparens befogade förväntningar i dessa hänseenden, men
där säljaren ändå skall ansvara gentemot köparen för avvikelser från den
i 18 § KKL angivna normen; eljest fyller stadgandet ingen praktisk funk
tion. 18 § KKL gör därför undantag från regeln att köparens vetskap
begränsar säljarens risk. Eftersom paragrafens enda funktion är att
skydda en köpare trots att han har all relevant information, är det uteslutet
att korrigera dess tillämpning med stöd av andra stadganden som reglerar
betydelsen av köparens vetskap, i första hand 33 § AvtL.

I kombination med konsumentköplagens påföljdsregler skapar 18 § KKL en del
udda situationer. Antag t.ex. att en person som är 19 år, men som ser betydligt
äldre ut, köper ut en flaska sprit från Systembolaget. 80 Spriten säljs i strid mot
ett "försäljningsförbud som har meddelats i författning eller aven myndighet
väsentligen i syfte att förebygga att den som använder varan drabbas av ohälsa
eller olycksfall".81 Den är därmed deflnitionsmässigt felaktig. Dagen efter rekla
merar ynglingen och kräver ersättning enligt 31 § KKL för sina kläder, vilka för-

80 Konsumentköplagen är tillämplig i denbeskrivnasituationen, se 1 § KKLochprop. 1989/90:89
s. 59 f.

81 18 § KKL.
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störts när han på grund av alltför stark berusning ramlade omkull." Han kräver
dessutom prisavdrag motsvarande spritens saluvärde, eftersom han egentligen
inte borde ha druckit ur den och den därför var värdelös redan vid avlämnan
det." Den närmast självklara lösningen - att det i första hand är köparens pro
blem om han genom att inte uppge sin ålder skaffar sig sprit - främjas inte av
konsumentköplagens bestämmelser. Tvärtom synes köparen enligt dessa ha rätt
till såväl prisreduktion som skadestånd."

De obligationsrättsliga argumenten för en regel som den i 18 § KKL är
obefintliga. När köparen känner till förbudet eller farligheten och ändå
köper varan, är det inte motiverat att skydda honom i hans roll som
köpare. Han borde därför stå närmare än säljaren att i dessa situationer
bära risken för avvikelser från den objektiva norm som uttrycks i stadgan
det, eftersom hans vetskap innebär att han inte kan förvänta sig att varan
skall vara ofarlig eller tillåten. Han borde av samma anledning stå risken
för eventuella skador på grund av avvikelsen från normen.

Den obligationsrättsliga bedömningen enligt 18 § KKL är i många fall
helt avhängig aven tidigare gjord marknadsrättslig bedömning som har
utmynnat i ett förbud för näringsidkaren att saluhålla varan. Det är intres
sant att j ämföra såväl motiven för som resultatet av bestämmelsen med
den vid samma tid tillkomna 36 § AvtL, 8S av vars motiv det framgår att
"redan hänsyn till olikheten i bedömningsgrunder leder ... till att den
civilrättsliga lagstiftningen inte kan ges en sådan utformning att de all
männa domstolarna vid sin prövning är bundna av de avgöranden som
marknadsdomstolen har träffat enligt avtalsvillkorslagen"." Enligt utred
ningen bör därför ett förbud enligt avtalsvillkorslagen "inte medföra att
användning av det förbjudna villkoret automatiskt stämplas som otillbör
ligt i en civilprocess't."

82 Stadgandets existens torde bygga på antagandet att det i de situationer till vilka det riktas före
ligger adekvat kausalitet.

83 Jfr 28 § KK.L och Herre/Ramberg s. 304 f.
84 Förhoppningen att en domstol i dylika situationer bortser från lagens ordalydelse (jfr Lassen,

Skandinavisk Feelleslovgivning s. 45) förtar inte kritiken mot lagregelns uttryck.
ss Bestämmelsen infördes såvitt avser hänvisningen till marknadsföringslagen i dåvarande konsu

mentköplagen genom SFS 1975:1419 i samband med tillkomsten av marknadsföringslagen
(1975:1418).

86 SOU 1974:83 s. 106.
87 Ibid.
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Enligt två samtida lagstiftningsprodukter skall således en allmän dom
stol i en principiellt identisk situation vara bunden av Marknadsdomsto
lens avgörande i det ena fallet, men-vara fri att avvika från dess avgörande
i det andra. Visserligen innebär ett förbud mot ett avtalsvillkor som med
delats enligt 3 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhål
landen att det föreligger en presumtion för att det är oskäligt även i det
enskilda fallet. En allmän domstol är emellertid fortfarande fri att avvika
från Marknadsdomstolens tillämpning av avtalsvillkorslagen. Motsva
rande frihet har den allmänna domstolen inte när Marknadsdomstolen har
förbjudit att varan säljs. Det är svårt att se någon logik i att Marknads
domstolens avgörande har gjorts obligationsrättsligt tvingande i det ena
fallet och inte i det andra.

18 § KK.L synes vara helt motiverad av marknadsrättsliga övervägan
den. Den marknadsrättsliga lagstiftning som i första hand är aktuell- pro
duktsäkerhetslagen och marknadsföringslagen - är förvaltningsrättslig
till sin karaktär, i det att den reglerar forhållanden mellan samhället och
aktörer i detta. Den avsedda effekten, att vissa varor inte skall säljas,
uppnås genom de möjligheter till förbud, vite, avgifter och i förekom
mande fall straff som står myndigheterna till buds. Det är emellertid inte
sakligt motiverat och krävs knappast heller för att upprätthålla de mark
nadsrättsliga reglerna att en köpare skall tillerkännas rätt att göra felpå
följder gällande för att en vara som han har köpt är precis sådan som han
vid avtalstillfållet visste att den skulle vara.

5.2 Köparens allmänna och särskilda ändamål

Efter att ha konstaterat att en köpare endast i de undantagsfall som regle
ras i 18 § KK.L med fog kan förvänta sig att verkligheten är annorlunda
beskaffad än vad han vet vara fallet, återstår huvuduppgiften att skilja
mellan förväntningar som säljaren har att uppfylla och förväntningar som
han inte behöver uppfylla. Förväntningar är befogade om beskrivningen
av avtalsföremålet är sådan att de skulle ha delats aven förnuftig köpare
i motsvarande situation. Enligt 17 § 2 st. 1 p. KöpL skall en vara vara
ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet
används. Det mest tillförlitliga sättet för en köpare att försäkra sig om att
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hans förväntningar är befogade, är att ge tydligt uttryck för dem i avtalet.
Att avtalet härvidlag innefattar såväl hänvisningar till prov eller modell
som marknadsföring framgår av 17 § 2 st. 3 p. och 18 § KöpL. De behand
las särskilt i kap. 5.2.3 och kap. 5.2.4. I kap. 5.2.5 behandlas köparens rätt
att i förekommande fall förvänta sig en äridamålsenlig förpackning.

5.2.1 Genus och species

3 § 1905 års köplag skilde mellan genus- och speciesköp eller, som det
kallades i lagen, leveransavtal och köp av bestämt gods. Genusköpen
avsåg "viss myckenhet av angivet slag", d.v.s. en delmängd tagen ur en
större enhet, medan speciesköpens objekt i princip var unika. Almen dis
kuterade t.o.m. en mellanfonn - s.k. halvgeneriska köp - vilka enligt
1905 års köplag skulle behandlas som genusköp. 88

Gränsdragningen mellan species och genus gjordes annorlunda i den romerska
rätten. De rent generiska köpen accepterades inte. Ett köpavtal fårutsatte att det
var möjligt att identifiera avtalsföremålet på ett något mer konkret sätt än vad
som behövs idag. Det gick således inte att sälja "tjugo amforor vitt vin" eller "en
slav", utan det var nödvändigt att precisera avtalsföremålen genom att beskriva
dem som "tjugo amforor vitt lantvin från Toscana" eller "den här slaven". Även
''halvgeneriska köp" godtogs: "tjugo amforor vin från min källare".89

Köplagen gör inte längre någon skillnad mellan genus och species. Den
flexibilitet som köplagens felregler erbjuder skulle hämmas om man först
vore tvungen att avgöra vilket slags avtalsföremål som skulle bedömas.
Det huvudsakliga skälet till att ta bort åtskillnaden synes ha varit att det
inte ansågs vara ändamålsenligt att först avgöra om en vara var av det ena
eller andra slaget, för att därefter applicera de regler, som skulle tillämpas
på den kategori som varan hade bestämts tillhöra." Man skulle i stället
göra en helhetsbedömning av situationen. Ändringen syftade i första hand
till att en lämpligare riskfördelning skulle uppnås i gränsområdet mellan
species och genus. Det är däremot inte givet att någon egentlig skillnad i

88 Se Almen s. 62. Se även NLB 1895 s. 45 f. Jfrprop. 1988/89:76 s. 28 och SOU 1976:66 s. 209.
89 Se Zimmermann s. 234 ff.
so Se prop. 1988/89:76 s. 28 f., Hjemer i Festskrift till Kurt Grönfors s. 258 tf. och i Festskrift till

Jan Hellner s. 277 tf. Jfr SOU 1976:66 s. 207 tf.
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förhållande till tidigare rätt åsyftades i de klara genus- respektive species
situationerna. Tvärtom anges i motiven att distinktionen är "användbar
för typiska speciesköp, såsom köp av begagnade bilar och unika föremål
som existerar vid avtalsslutet ... [liksom] för utpräglat generiska köp
såsom köp av spannmål, råvaror e.d."."

Med utgångspunkt i köparens förväntningar är åtskillnaden mellan
genus och species av intresse såtillvida som genusköparen normalt med
fog kan förvänta sig att vad han har köpt är likadant som den mängd ur
vilken det är taget, medan speciesköparen däremot inte har fog för en lik
nande förväntning, eftersom jämförelseobjekt saknas. När fråga är om ett
utpräglat leveransavtal fmns det således en allmänt tillgänglig jämförel
senorm, som kan antas ligga till grund för en köpares förväntningar.
Köparen bör med fog kunna förvänta sig att vad han köper varken är
sämre eller bättre än vad som följer av denna norm, så länge inget annat
följer av avtalet. Avtalets beskrivning av generiskt bestämda föremål
behöver därmed inte vara särskilt utförlig. Den kan i stället på ett naturligt
sätt fyllas ut med en allmänt tillgänglig jämförelsenorm.

Ensådan jämförelsenorm saknas däremot när fråga är om utpräglade
speciesföremål. Köparen kan därför inte ha fog för särskilt högt ställda
förväntningar. Han har därmed större anledning än vad han har när fråga
är om generiskt bestämda föremål att direkt i avtalet ge uttryck för sina
förväntningar om speciesföremåls beskaffenhet.

Gränsdragningen mellan genus- och speciesföremål är inte särskilt
ändamålsenlig som hjälpmedel för att fastställa om köparens förvänt
ningar är befogade, eftersom det finns många speciesföremål, som har
åtskilliga drag gemensamma med andra speciesföremål och således i
dessa hänseenden är av genuskaraktär. Något som skiljer genusföremål
från speciesföremål är emellertid att de förra väckerfler förväntningar av
allmän karaktär, eftersom jämförelsenormen är mer omfattande.f Dessa
allmänna förväntningar är sådana att de kan antas vara gemensamma för
de flesta köpare.

91 Prop. 1988/89:76 s. 28.
92 Jfr Rt 1998 s. 774 (s. 781): "Heller ikke for avrig har det noen god mening i forbindelse med en

serieprodusert vare som en videospiller å sparre etter [köparens] individuelle, subjektive for
ventninger. En begrunnet normalforventing må legges til grunn i forbindelse med slike varer."
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Motsvarande resonemang bör naturligtvis foras beträffande genus- res
pektive speciesegenskaper hos avtalsföremålet." När en eftersökt egen
skap är unik fmns det liten chans att redan avtalsföremålets beteckning
skall vara ägnad att bibringa förnuftiga köpare en förväntning om att före
målet har den egenskapen. Det innebär samtidigt att egenskaper av
genuskaraktär inte behöver beskrivas särskilt i avtalet.94 Även for utpräg
lade speciesobjekt, som t.ex. fastigheter, fmns åtskilliga egenskaper av
genuskaraktär, vilka därfor bör behandlas på ett sätt som avviker från
behandlingen av objektets speciesegenskaper.95 När fråga är om lös egen
dom torde även en ytlig beskrivning av avtalsföremålet många gånger ge
köparen åtskilliga befogade förväntningar med därtill hörande köprättsligt
skydd. Skillnaden beror emellertid inte på att den lösa egendomen är lös,
utan på att den många gånger är mindre komplex än den fasta, och därfor
lättare låter sig beskrivas.

5.2.2 Avtalsföremålets egenskaper och kvalitet

Bestämmelsen i 17 § 2 st. 1 p. KöpL tar sikte på samtliga egenskaper, som
en vara i allmänhet behöver ha for att kunna användas for de ändamål som
den vanligen används for, även om köparen i det enskilda fallet bara är
ute efter en eller några få av dessa egenskaper." Även om bestämmelsen
är skriven i singularis och således antyder att det räcker att varan svarar
mot ett ändamål, så framgår det tydligt av såväl 17 § 3 st. KöpL som av
lagmotiv och doktrin att den skall vara ägnad for samtliga ändamål som

93 Jfr härtill SOU 1947:38 s. 203: "Vad som enligt allmänna uppfattningen i den ekonomiska sam
färdseln utgör ett fel hos visst gods - exempelvis att en häst är istadig, att en glasskål är sprucken
- har sin givna betydelse, i den mån denna icke neutraliseras genom de särskilda omständigheter
varunder avtalet ingås eller genom uttryckligt forbehåll i avtalet, såsom då gods säljes i befint
ligt skick eller under annan liktydig klausul."

94 Jfr Gomard, Obligationsret I s. 156 ff.
9S Se särskilt om fastigheters identitet i kap. 6.2 och om deras sakrättsliga och politirättsliga status

i kap. 9.
96 Se prop. 1988/89:76 s. 85 och RambergIHerre s. 271. En annan sak är att det naturligtvis kan

följa av avtalet att köparen endast är ute efter en särskild egenskap hos avtalsföremålet, och att
säljaren därfor inte står risken for att den har någon annan egenskap, jfr Magnus i Staudinger
art. 35 anm. 24.
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liknande varor i allmänhet används för." Jordabalkens bestämmelser har
ingen motsvarighet till exemplifieringen i 17 § 2 st. KöpL. Även for fast
egendom gäller emellertid att den skall vara ägnad för sådana ändamål
som beteckningen "fastighet" ger en förnuftig köpare fog for att forvänta
sig. Ett avtalsföremål skall således in dubio ha samtliga de egenskaper
som ett föremål av samma slag i allmänhet har. I den mån dessa egenska
per är av olika kvalitet, så bör motsvarande bedömning göras även i kva
litativt hänseende. Av 17 § 3 st. KöpL och 4 kap. 19 § JB följer därfor att
ett avtalsföremål många gånger är felaktigt, även när det är ägnat for de
flesta vanliga ändamål.

Som exempel kan här nämnas de många rättsfall som rör försäljning av kor,
vilka var behäftade med smittsam kastningssjuka, innebärande att de inte kunde
behålla sina kalvar utan i stället fick missfall." Sjukdomen medförde att koma
inte kunde användas för ändamålet uppfödning av nya kor, medan de däremot
dög alldeles utmärkt för t.ex. slakt, vilket regelmässigt också synes ha blivit
deras öde. Risken lades i flertalet fall på säljaren redan eftersom korna inte var
ägnade för ett av de ändamål som man normalt kan förvänta sig att en ko skall
vara ägnad för."

I NJA 1976 s. 678 såldes en häst som hade sjukdomen fång, innebärande bl.a.
att den inte kunde användas som ridhäst eller i något arbete. Inget hindrade
emellertid att den hölls som sällskapsdjur. Eftersom ridning och arbete är nor
mala ändamål med en häst ansågs den emellertid vara felaktig. HD uttalade att
"utredningen i målet visar att hästen vid köpet led av kronisk fång. Denna sjuk
dom får anses innebära att ett väsentligt fel förelåg."loo

97 Se prop. 1988/89:76 s. 85 och Ramberg/Herre s. 271, där det särskilt påpekas, att en vara - trots
lagregelns numerus - skall vara lämpad för flera olika ändamål, om den normalt skall kunna
användas för dessa.

98 Se t.ex. NJA 1934 s. 701, NJA 1942 s. 373, NJA 1942 s. 542, NJA 1946 s. 552, NJA 1947 s. 82
och NJA 1949 s. 664, som samtliga berör sjukdomen smittsam kastning hos kor.

99 I de fall där risken lades på köparen synes detta i första hand ha berott på att köparen ansågs ha
varit i ond tro, se NJA 1942 s. 373 och NJA 1946 s. 552. Målen rörde huvudsakligen säljarens
ansvar för produktskador, eftersom köparens hela kobesättning många gånger fick slaktas. När
endast denna fråga skulle avgöras, gjordes riskbedömningen delvis annorlunda än om t.ex. fråga
varit om prisavdrag.

100 NJA 1976 s. 678 (s. 686). Hästen slaktades och målet gällde därför köparens krav på ersättning
för skada. Säljaren ansågs vara skadeståndsskyldig. Jfr även NJA 1938 s. 273, där HD fann att
"den betydande istadighet som stoet företett sedan det övergått i [köparens] besittning betingats
av ärvda anlag för berörda fel" (s. 276).
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Det skall dock noga påpekas att avtals föremål et inte behöver vara ägnat
för samtliga tänkbara ändamål, utan endast för dem som köparen med fog
kan förvänta sig mot bakgrund av beskrivningen avföremålet och övriga
omständigheter kring avtalet. Detta framgår av såväl 17 § 2 st. 1 p. KöpL
- enligt vilken varan skall vara ägnad för ändamål som varor av samma
slag vanligen används för - som av 17 § 2 st. 2 p. KöpL. Den senare
bestämmelsenförutsätter att det finns ändamål som inte omfattas av det
förra stadgandet.

5.2.2.1 Merchantable quaiity ochfitnessfor particular purpose

Konstruktionen av 17 § KöpL och art. 35 CISG påminner om konstruk
tionen av s. 14 i den engelska Sale of Goods Act. 101 Särskilt gäller det
uppdelningen mellan allmänna och särskilda ändamål, som i SGA 1893
fanns i s. 14 (2) och (1):°2 Enligt s. 14 (2) SGA 1893 fanns det länge en
"implied condition of merchantable quaIity" som ursprungligen var ett
undantag från huvudregeln caveat emptor.l'" Till skillnad från svensk
rätt har det enligt engelsk rätt länge ansetts vara tillfyllest att avtalsföre
målet har varit ägnat för något ändamål.l'" Trots den stora skillnaden i
tillämpning synes art. 35 CISG och därmed även 17 § KöpL ha utfor
mats med s. 14 SGA som förebild. Eftersom s. 14 (2) och (1) SGA har
tillämpats på ett annat sätt än vad som är tanken med motsvarigheterna i
17 § 2 st. 1 och 2 p. KöpL, liksom med art. 35 (2, a och b) CISG, finns
det anledning att något behandla de engelska reglerna och deras utveck
ling.

I engelsk rätt görs åtskillnad mellan conditions och warranties, där conditions är
ett slags kvalificerade warranties.!" Ett brott mot en condition medför häv-

101 Jfr Honnold anm. 225.
102 Motsvarande konstruktion finns även i USA, se art. 2-314 och art. 2-315 UCC.
103 Se Gardiner v. Gray s. 47: "Where there is no opportunity to inspect the commodity, the maxim

ofcaveat emptor does not apply. He cannot without a warranty insist that it shall be ofany par
ticular quality or fineness, but the intention of both parties must be taken to be, that it shall be
saleable in the market under the demonination mentioned in the contract between them. The
purchaser cannot be supposed to buy goods to lay them on a dunghill."

104 Jfr från amerikansk rätt det liknande resonemanget i White/Summers s. 418 ff.
IOS Se Reynolds 10-015-10-032,särskilt n. 37(se också kritiken i 10-023),Treitel s. 703ff., Cheshire,

Fifoot & Furmston s. 150 ff. och Guest s. 115 ff.
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ningsrätt, medan ett brott mot en warranty - så länge denna inte samtidigt är en
condition - endast ger rätt till skadestånd, till vilket även ett slags prisavdrag
torde räknas.l'" I USA - där UCC 2-314 behandlar "the implied warranty of
merchantability" - finns inte den strikta uppdelningen mellan warranties och
conditions.

Bestämmelsens innebörd utvecklades i praxis tills Lord Reid defmierade
den på följande sätt: "What sub-s. (2) now means by 'merchantable qua
lity' is that the goods in the form in which they were tendered were of no
use for any purpose for which goods which complied with the description
under which these goods were sold would normally be used, and hence
were not saleable under that description."!" Han tillade att det är ett
objektivt test och att lokutionen "'were ofno use for any purpose...' must
mean 'would not have been used by a reasonable man for any pur
pose'''. 108

I The Supply of Goods (Implied terms) Act 1973 infördes en annan
formulering, som sedan fördes över till s. 14 (6) SGA 1979: "Goods of
any kind are of merchantable quality ... if they are as fit for the pur
pose or purposes for which goods of that kind are commonly bought as
it is reasonable to expect having regard to any description applied to
them, the price (if relevant) and all the other relevant circumstan
ces".I09

I Aswan Engineering Establishment Co. v. Lupdine Ltd. and another
(Thurgar Bolle Ltd.) prövades i vilken utsträckning den nya formule
ringen hade medfört att även betydelsen hade ändrats.

Aswan Engineering Establishment Co. hade köpt ett impregneringsmedel (Lup
guard) från Lupdine Ltd. Lupdine hade köpt förpackningar för medlet från Thur
gar Bolle Ltd. Aswan hade för avsikt att använda medlet i Kuwait, dit det också
sändes i containrar. Vid ankomsten till Kuwait ställdes containrarna på en kaj.
Förpackningarna smälte i den höga temperaturen och all Lupguard förstördes.

106 Se Lord Denning i Cehave N. V. v.Bremer Handelsgesellschaft m.b.H. (The Hansa Nord) under
rubriken "Damages" s. 750. I svensk rätt görs åtskillnad mellan skadestånd och prisavdrag, se
Herre s. 99 tf.

107 Lord Reid i Henry Kendall & Sons v. William Lillico & Sons Ltd. s. 451, (min kursivering).
108 Ibid. Se tidigare tolkningar av Lord Wright i Cammell Laird & Co. Ltd. v. Manganese Bronze

and Brass Co. Ltd s. 14 och av Lord Ellenborough i Gardiner v. Grey i n. 103.
109 Min kursivering.
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Den huvudsakliga frågan i målet var huruvida rorpackningarna var felaktiga när
Lupdine köpte dem från Thurgar Bolle.110 Aswan och Lupdine hävdade att
s. 14 (6) innebar att en vara skulle vara "as fit as it is reasonable to expect for all
the purposes for which those goods are commonly bought"!" och att forpack
ningarna därfor var felaktiga.

I domskälen diskuterade Lloyd LJ utförligt om den nya formuleringen inne
bar någon ändring i sak. "If Parliament had intended to enact Lord Reid' s for
mulation, [t 12] it might have been expected that the definition would have refer
red to one of the purposes for which goods are commonly bought. But there is
an equally strong, and perhaps even stronger, argument the other way. If
Parliament had intended to enact what counsel for the appellant submits is the
meaning of s. 14 (6), then the definition would surely have referred speci
fically to all purposes, not just the purpose or purposes."!" I anledning av
påståendet att ändringarna i formulering också innebar en sådan avsevärd änd
ring av innehållet, fortsatte han: "it would mean that the law had gone even
further in the direction of caveat venditor than it did in [Henry Kendall &
Sons v. William Lillico & Sons Ltd.], past a point which Lord Diplock, in his
dissenting speech in Ashington Piggeries Ltd v. Christopher Hill Ltd. ...
regarded as already too far. Of course all these things are possible, but I would
require clearer words in s. 14 (3i 114

] and (6) to persuade me that that is what
Parliament has done."!"

Den ändring av stadgandet som gjordes genom The Sale and Supply of
Goods Act 1994, kan svårligen ses på något annat sätt än som ett svar på
Lloyd LJ:s begäran om tydlighet. Section 14 (2B) lyder nu:

"For the purpose of this Act, the quality ofgoods includes their state and condi
tion and the fol1owing (among others) are in appropriate cases aspects of the
quality of the goods -

110 I underinstansen hade Aswan vunnit mot Lupdine. Den domen överklagades inte. I Court of
Appeals processade Aswan och Lupdine - som hade trätt i likvidation - tillsammans mot
Thurgar Bolle.

III Aswan Engineering Establishment Co. v. Lupdine Ltd. and another (Thurgar Bolle Ltd.) s. 145,
(min kursivering).

112 Se vid n. 107.
113 Aswan Engineering Establishment Co. v.Lupdine Ltd. and another (Thurgar Bolle Ltd.) s. 145 f.
114 Bestämmelsen om "particular purpose", som i SGA 1893 återfanns i s. 14 (1) finns i SGA 1979

i s. 14 (3). Den senare bestämmelsen innehåller lokutionen "whether or not that is a purpose for
which such goods are common ly supplied".

IlS Aswan Engineering Establishment Co. v. Lupdine Ltd. and another (Thurgar Bolle Ltd.) s. 147.

132



5.2 Köparens allmänna och särskilda ändamål

(a) fitness for all the purposes for which goods of the kind in question are
commonly supplied,..."

1994 års ändringar innebär också att ordet "merchantable" bytts ut mot
"satisfactory" och att "condition" bytts mot "term".!" Även dessa änd
ringar tyder på att lagstiftaren har haft för avsikt att tydligt markera att
den gamla definitionen inte längre gäller. Ändringen av terminologi
torde ha varit nödvändig med tanke på att "a breach of condition" var en
förutsättning för hävning och att "merchantable" definierade "condi
tion"."? Tolkad så som bl.a. Aswan Engineering Establishment Co.
ville,!" skulle den ursprungliga lydelsen av s. 14 (2) SGA 1979 ha inne
burit en avsevärd förändring av köparens rätt att häva, eftersom bytet
från "conditions" till "terms", eller för den delen "warranties"!" inte
gjordes redan då. 120

Den för säljaren förmånliga tolkningen av "merchantable quality", som
bestod i att en vara var "merchantable" så snart den dög för något ändamål
synes således ha övergivits, så att den nuvarande lydelsen är i bättre sam
klang med motsvarande bestämmelser i såväl CISG som köplagen. I
många fall kompenserades emellertid den snäva tolkningen av s. 14 (2) av
att s. 14 (1) fick fylla ut tomrummet. 121 I Henry Kendall & Sons v. William
Lillico & Sons Ltd. ansågs t.ex. jordnötsextrakt, som var giftigt för höns
fågel, vara av "merchantable quality" enligt s. 14 (2), eftersom det inte var
giftigt för kor och grisar. Enär säljaren visste, att köparen hade för avsikt
att sälja varan vidare som föda för såväl hönsfågel som för kor och grisar,

116 Jfr den engelska delegationens påpekande i anledning av den pakistanska delegationens förslag
till ändring avart. 36 (dåvarande art. 34) CISG, se Documentary History s. 533.

117 Jfr dock s. 15 A SGA 1979, där begreppen condition och warranty har behållits. Section 15 A
infördes genom The Sale and Supply of Goods Act 1994.

118 Se vid n. 111.
119 Jfr Reynolds 10-023 n. 37: "Strictly speaking, the warranties which are not also conditions."
120 Den tveksamhet, som Lloyd LJ gav uttryck för i Aswan Engineering Establishment Co. v.

Lupdine Ltd. and another (Thurgar Bolle Ltd.), kan möjligen delvis förklaras med den effekt
som ett domslut baserat på ordalydelsen i s. 14 (2) skulle få i hävningshänseende.

121 Section 14 (l) SGA 1893 ersattes i sak av s. 14 (3) SGA 1979. Regeln påminner om 17 § 2 st.
2 p. KöpL och art. 35 (2, b) CISG. I Henry Kendall & Sons v. William Lillico & Sons Ltd. utta
lade Lord Reid (s. 453): "Many cases in which the seller has been held liable under [subs. (1)]
might equally weIl and more logically have been decided under s. 14 (2); but there has been a
tendency to construe sub-s. (2) too narrowly and to compensate for that by giving a wide con
struction to sub-s. (l)." Jfr Bemstein/Lookofsky s. 61.
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ansågs den dock inte vara ändamålsenlig enligt s. 14 (1). Med den nuva
rande ordalydelsen borde varan inte duga ens enligt s. 14 (2) - numera
s. 14 (2B) - eftersom den inte var ägnad för alla ändamål.

Den tidigare engelska regeln innebar att köparen stod en större del av
den totala risken än vad fallet är enligt köplagen och CISG eftersom sälj
aren in dubio endast ansvarade för att avtals föremål et dög för något ända
mål och hans risksfår utökades endast när han var i ond tro. Det är sanno
likt att den nya lydelsen i s. 14 SGA innebär att den gamla definitionen
av merchantable quality är övergiven och att avtalsföremål numera skall
vara ägnade för vanliga ändamål. Eftersom tolkningsnormen enligt den
äldre engelska regeln var mindre gynnsam för köparen, så var det mer
angeläget för honom att i avtalet göra klart för säljaren vad han förväntade
sig och därigenom se till att s. 14 (1) blev tillämplig.

5.2.2.2 Köparens särskilda ändamål

En köpare kan med fog förvänta sig att avtalsföremålet skall svara mot de
förväntningar som dess beskrivning är ägnad att väcka hos en förnuftig
köpare i motsvarande situation. Omvänt framgår därmed också att köpa
ren inte har fog för att förvänta sig att avtalsföremålet skall svara mot
andra förväntningar. En köpare som har särskilda ändamål med avtalet,
vilka skiljer sig från de ändamål som andra köpare skulle ha haft, måste
därför göra säljaren uppmärksam på dessa ändamål.

17 § 2 st. 1 p. KöpL innebär att en vara skall vara ägnad för de ändamål
för vilka varor av samma slag vanligtvis är ägnade. Enligt 17 § 2 st. 2 p.
KöpL omfattas däremot inte köparens särskilda ändamål av säljarens åta
ganden om inte säljaren vid köpet kände till ändamålet. Avvikelser från
förväntningar som är knutna till dessa ändamål är därför in dubio inte
kontraktsbrott. Att köparens ändamål är särskilda innebär emellertid bara
att de inte ens tolkningsvis framgår av avtalet. När 17 § 2 st. 2 p. KöpL
talar om köparens särskilda ändamål avses uppenbarligen att de skall vara
objektivt särskilda - oberoende av avtalets beskrivning av sitt föremål.
Det framstår emellertid som en logisk omöjlighet att ett avtalsföremål i
här diskuterade sammanhang skall kunna vara särskilt, utan att vara det i
förhållande till sin beskrivning i avtalet. Det är därmed i princip omöjligt
att tillämpa 17 § 2 st. 2 p. KöpL.
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Antag t.ex. att potatis som skall säljas beskrivs som "Early Puritan"!" eller
"prima't.!" Uttrycken är ägnade att identifiera den aktuella potatisen och skilja
den från annan potatis. Därigenom ökar de säljarens risk i förhållande till om
avtalet skulle gälla försäljning av potatis utan kvalitetsbeteckning, eftersom de
beskriver hans åtagande mer exakt och därigenom preciserar vilka förväntningar
som köparen har fog för. Därmed ökar också antalet möjliga avvikelser från
köparens befogade förväntningar. På enahanda sätt som begreppen "Early Puri
tan" och "prima" är kvalifikationer av begreppet "potatis" är emellertid begrep
pet "potatis" en kvalifikation av begreppet "rotfrukt". På liknande sätt är
begreppet "avelstjur" ägnat att skilja ut vissa tjurar från en tjurpopulation,
medan begreppet "tjur" skiljer ut den manliga - eller möjligen endast den vuxna
manliga - delen av nötkreaturen. 124

I Rt 1984 s. 356 hade en lantbrukare köpt en traktor med frontlastare och skopa
som i kontraktet benämndes "sneskuffe", Han förutsatte att traktorn kunde
brukas såväl för lantbruksändamål som i ett grustag. Trots att traktorn visade sig
inte duga för det senare ändamålet ansåg inte Hayesterett att den var felaktig.
Domen bygger på att avtalsföremålet var en lantbrukstraktor och att även front
lastaren först och främst var ägnad för gårdsdrift. I domen angavs särskilt att
skopan hade benämnts "sneskuffe" i kontraktet och att det således inte var fråga
om en "grusskuffe" och att köparens förväntning att få en "kombinationsskuffe,
egnet både for opplessing av sne og grus, ... ikke [har] stette i kontrakten". 12S

Köparens förväntning att traktorn skulle kunna användas for att lasta grus
var särskild i forhållande till beskrivningen av avtalsföremålet, som var
"en traktor med frontlastare for lantbruksändamål med en snöskopa".
Säljarens leverans var därmed inte felaktig eftersom den svarade mot
beskrivningen.P' Om köparen i stället hade beskrivit sina förväntningar
på ett mer ändamålsenligt sätt, så att avtalet hade beskrivit sitt föremål
som "en traktor med frontlastare och kombinationsskopa, ägnad för last
ning av såväl snö som grus", så hade leveransen varit felaktig, eftersom
"varor av samma slag" skall kunna lasta grus.

122 Se NJA 1911 s.299.
123 Jfr NJA 1915 s. 169.
124 Jfr NJA 1949 s. 680. Jfr även Hagstram i TiR 1987 s. 764.
125 Rt 1984 s. 356 (s. 362). Jfr Um. 1988 s. 535 H (Datorskärm).
126 Se Kriiger s. 198 och Selvig s. 158.
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I Rt 1975 s. 478 var det nödvändigt att betongelementen i takkonstruktionen till
en industribyggnad i Tromse var bättre än vad som krävdes enligt gällande
byggföreskrifter, eftersom snöförhållandena på platsen krävde det.!" Köparen
hade bekräftat till säljaren att kontraktet innebar att säljaren "garanterer at ele
mentene er dimensjonert med en styrke som holder for maksimum snetyngde
her i Tromse't.!" Säljaren hade svarat att "for det statiske og beregningsmessige
i forbindelse med spennbetongelementene står vi som vanlig for slike bygg
ansvarlig't.!" Köparens förväntning var särskild i förhållande till byggnormen.
I förhållande till avtalets norm var den däremot inte särskild: "Yaror av samma
slag" skulle hålla för snömängden i Tromse även ett snörikt år.130

I UNILEX 0.1994-4 var avtalsföremålet två tyger med olika mönster, av
vilka det ena inte stämde med beskrivningen i avtalet. Köparen hade haft för
avsikt att sälja tygerna vidare som en enhet, varför det var viktigt att de kunde
kombineras. Avsikten hade inte kommunicerats till säljaren. Köparens krävde
prisavdrag även för det felfria tyget eftersom det inte kunde användas på avsett
sätt. Kravet ogillades eftersom "the simple fact the buyer had ordered textiles
with two different pattems was not in itself sufficient to show the buyer's inten
tion to reselI them only together in a combined manner". Köparens beskrivning
av avtalsföremålet var inte ägnad att skapa befogade förväntningar om att
tygerna skulle kunna kombineras.

Medan motsvarande bestämmelse i engelsk rätt var ett logiskt komple
ment till den objektiva regeln om merchantable quality - som inte utgick
från köparens förväntningar i anledning av beskrivningen av avtalsföre
målet, utan endast innebar att köparen hade rätt till något som svarade
mot en sådan beskrivning - fyller den ingen egentlig funktion i ett system
där köparen har rätt till allt som en förnuftig köpare skulle ha förväntat
sig. 17 § 2 st. 2 p. KöpL bör i stället ses som en erinran till i första hand
köparen att i avtalet beskriva sina förväntningar på ett sätt som skulle
skapa motsvarande förväntningar hos en förnuftig köpare i motsvarande
situation. Genom att beskriva avtalsföremålet på ett mer adekvat sätt i för
hållande till ändamålet begränsar köparen emellertid innebörden i loku-

127 Jfr också Rt 1968 s. 1079, som även det rörde ett tak i Tromse som inte hade klarat tyngden av
alltför mycket snö. Målet i Hayesterett rörde dock huvudsakligen processuella frågor.

128 Rt 1975 s. 478 (s. 483).
129 Ibid.

130 Enligt Kriiger (s. 198) var det dock säljarens "innsikt og ekspertise" som var avgörande. Jfr även
Rt 1970 s. 794 (Garanterad produktionskapacitet?) och Rt 1982 s. 1357 (Tak i lagerbyggnad).
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tionen "varor av samma slag" i 17 § 2 st. 1 p. KöpL. De problem som
avses kunna lösas med hjälp av 17 § 2 st. 2 p. KöpL löses därmed lika lätt
-och med sammaresultat-med hjälp av 17 § 2 st. 1 p. KöpL. Avgörande
for vad som skall forstås med "varor av samma slag" blir en tolkning av
avtalet i det enskilda fallet.

17 § 2 st. 2 p. KöpL anger som ett särskilt rekvisit att "köparen har haft
rimlig anledning att forlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning".
Det centrala i detta moment är att köparen harförlitat sig och att han har
haft skäl att göra det. Det är däremot inget självständigt rekvisit att sälja
ren faktiskt är sakkunnig. Förekomsten av sakkunskap är endast ett stöd
for antagandet, att köparen har haft rimlig anledning att forlita sig på den
förmodade sakkunskapen. Frågan om köparen har haft rimlig anledning
att forlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning måste avgöras från
fall till fall. Det är emellertid uppenbart, att dessa krav i allmänhet är upp
fyllda, om säljaren utger sig for att vara expert, eller i vart fall kunnig på
området. Det är säkerligen tillfyllest, att varan köps i en butik, som
huvudsakligen saluför varor av berört slag, såsom en sport-, möbel- eller
radioaffär.':" I stadgandet skall således inte inläsas ett krav på att säljaren
skall vara sakkunnig. 132 Det skall snarare ses som ett inskränkande förtyd
ligande av huvudregeln att risken för ett riktigt utförande ligger på sälja
ren om han har tagit på sig att tillfredsställa köparens behov. I undantags-
fall- när köparen inte har rimlig anledning att förlita sig på säljarens sak
kunskap och bedömning - är det däremot inte befogat att förlita sig på
säljarens löfte.!" Köparen har således ingen rätt att förvänta sig att sälja
ren är mer kapabel än vad köparen vet vara fallet.

5.2.2.3 Konsumentköplagens betydelseför kommersiella avtal

Förekomsten av flera köplagar väcker frågan hur skillnader mellan dem
skall hanteras. I en del fall är det uppenbart att de skall betraktas just som
skillnader, medan andra fall är svårare att bedöma. Den principiella skill-

131 Se Ramberg/Herre s. 273 och Kriiger s. 209.
132 Jfr dock Martinussen s. 87.
133 Jfr formuleringen i art. 35 (2, b) CISG: "except where the circumstances show that the buyer did

not rely, or that it was unreasonable for him to rely, on the sel1er's skill andjudgement". Se även
Wilhelmsson/Sev6n/Koskelo s. 87.
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nad beträffande ett avtalsföremåls beskaffenhet som skulle kunna före
ligga mellan konsumentköplagen och övrig köplagstiftning är att en
köpare med automatikhar fog för högre ställda förväntningar än eljest när
konsumentköplagen är tillämplig.!"

Många varor är sådana, att de säljs både till kommersiella köpare och
till konsumenter. Det är inte sakligt motiverat att en konsument som har
sakkunskap om vad han köper för enskilt ändamål skall bedömas mindre
strängt än en småföretagare som utan sakkunskap köper en identisk vara
för sin rörelse. Inte heller är det sakligt motiverat att en privatperson som
köper från en näringsidkare automatiskt har fog för högre ställda förvänt
ningar än om han köper från en privatperson.135 Det saknas därmed anled
ning att göra skillnad mellan när en privatperson köper t.ex. en dator och
när en näringsidkare köper en identisk dator, så länge ingen av dem besit
ter någon sakkunskap om datorer som den andre saknar. Det är därför inte
lämpligt att göra åtskillnad mellan/elbedömningen enligt köplagen res
pektive konsumentköplagen. Bedömningen bör i stället baseras på förhål
landena i det enskilda fallet.

Det finns naturligtvis inte heller någon anledning att skilja mellan kvinnor och
män, vilket svarandeombudet i VfR. 1990 s. 381 H försökte göra: "Når man
'teenker på att min klient er kvinde, og som sådan Ieegmand, kan man ikke
bebrejde hende, at hun ikke har haft nogen viden om svampangreb eller tidligere
reparationer. ",136

Med en sådan ordning behöver man inte först avgöra enligt vilken stan
dard - den mot köparen antagna strängare köprättsliga eller den antagna
mindre stränga konsumenträttsliga standarden - som felbedömningen
skall göras, utan i stället gå direkt på felbedömningen. En mindre sträng
bedömning av köparens förväntningar så fort som konsumentköplagen
tillämpades skulle dessutom få den otillfredsställande konsekvensen att
felbedömningen skulle göras olika beroende av om säljaren var närings
idkare eller privatperson, så att de krav som ställdes på köparen i de
senare fallen automatiskt skulle vara högre. En köpare har inte fog för

134 Se härom t.ex. Ramberg i Festskrift till Bertil Bengtsson s. 413 och TaxelI s. 72.
135 Se redogörelsen för konsumentbegreppets innebörd i HerrelRamberg s. 66 ff. Se även Hondius

s. 11 f.
136 UiR 1990 s. 381 H (s. 385). Fallet behandlas även vid n. 245.
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högre ställda förväntningar enbart därför att han är konsument och mot
parten är näringsidkare. En annan sak är att en köpare många gånger har
större anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning
när säljaren är näringsidkare.P'

Den anglo-amerikanska regeln om merchantable quality förutsätter att säljaren
är yrkesman.':" En vara som säljs skall därför vara ägnad för det ändamål för
vilket varor av samma slag i allmänhet används, oberoende av vem säljaren är.
Beteckningen "merchantability" antyder att bedömningen är mindre sträng mot
säljaren, när han inte är "merchant". Det är däremot inte rimligt att anta, att en
engelsk eller amerikansk köpare inte skulle ha några rättigheter - utöver vad
som uttryckligen sägs i kontraktet - när säljaren är en privatperson. I dessa fall
torde emellertid en lösning till köparens fördel behöva baseras på en uttalad till
lämpning av avtalet.

Inte heller regeln i art. 35 (2, a) CISG kräver att säljaren är en "merchant".
CISG innehåller emellertid en begränsning som saknas i köplagen, eftersom
konventionen enligt art. 2 (a) inte är tillämplig när köparen handlar "for perso
nal, family or household use" . Avtal mellan privatpersoner är därför i allmänhet
uteslutna från tillämpningen av CISG. I praktiken torde detta naturligtvis inne
bära att någon skillnad mellan de fall när CISG skall tillämpas och de fall som
kommer under regeln om "merchantability" i angloamerikansk rätts mening,
endast föreligger i den förhållandevis ovanliga situation där säljaren är privat
person, medan köparen är näringsidkare.

Det skulle komplicera regelverket alltför mycket, om det skulle tillmätas
någon betydelse för felbedömningen vilken status den har, som i det
enskilda fallet råkar köpa eller sälja något. De skäl som talade för att man
skulle frångå den statiska uppdelningen mellan speciesköp och genusköp
talar således också för att ingen skillnad skall göras i felbedömningen i
beroende av vilken lag som är tillämplig. Bedömningen bör i stället göras

137 Se vid n. 131.
138 Se UCC 2-314 Official Comment 2-4 och s. 14 (2) SGA 1979. Den engelska regeln är som

nämnts numera ändrad, se vid n. 116. Se också Reynolds 11-026 ff. I valet mellan att skriva i
presens - vilket är korrekt när det gäller USA - och imperfekt - vilket stämmer bättre med eng
elska förhållanden, åtminstone såvitt avser s. 14 SGA - har jag här valt att här beskriva förhål
landena med merchantable quality i presens.
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utifrån de befogade förväntningar som förhållandena i det enskilda fallet
väcker hos köparen. 139

Köplagen är betydligt mer utförlig än vad konsumentköplagen är. Det
är därför sällsynt att konsumentköplagen reglerar frågor som inte regleras
i köplagen. Här skall kort behandlas situationer där så sker och vilken
inverkan konsumentköplagens reglering kan ha på tillämpningen av köp
lagen. I första hand gäller det här frågan huruvida de tvingande definitio
ner som finns i 18 § KKL skall utgöra tolkningsunderlag vid en bedöm
ning enligt 17 § KöpL.

5.2.2.3.1 Varor för vidareförsäljning till konsument

Det finns två typsituationer, som gör sig särskilt tydligt påminda - i bero
ende av köparens syfte medköpet- när en bedömning skall göras om köpa
rens förväntningar är befogade eller inte. Köparen har antingen för avsikt
att sälja varan vidare eller att behålla, bearbeta eller använda den. Enligt
motiven till köplagen skall varan i det förra fallet "vara sådan att den kan
vidareförsäljas i normal ordning och på sedvanliga villkor". 140Uttalandet
bör kunna förtydligas så, att varan dessutom in dubio skall kunna säljas
vidare under samma beteckning. 141 När varan skall säljas vidare, skall den
således normalt dels ha de egenskaper som den skall ha när köparen har
för avsikt att använda den själv, dels - dessutom - egenskapen att vara
ägnad för vidareförsäljning.lf För att varan skall kunna säljas vidare till
konsumenter i normal ordning - åtminstone med ett varaktigt resultat
krävs att den inte avviker från de tvingande felreglema i konsumentköp
lagen. Redan i relationen mellan två kommersiella parter bör varan i dessa
situationer i förekommande fall därför svara mot kraven i 18 § KKL.

139 Jfr härtill föredragande statsråds uttalande i prop. 1989/90:77 s. 41: "Det synes t.ex. naturligt att
utgå från att den som förvärvar en industrifastighet normalt har större sakkunskap i byggnads
tekniska frågor än den som förvärvar ett småhus", (min kursivering).

140 Prop. 1988/89:76 s. 85.
141 Jfr Lord Wrights prov i Cammell Laird & Co. Ltd. v. Manganese Bronze and Brass Co. Ltd.

(s. 14), i vilket han b1.a. krävde att varan - för att vara "merchantable" - skulle kunna säljas
"under that description".

142 Jfr Documentary History s. 422 art. 33 (jfr art. 35 CISG) anm. 5, enligt vilken en vara måste vara
"honestly resaleable in the ordinary course ofbusiness". Uttalandet återfinns nästan ordagrant
även i den officiella kommentaren till UCC 2-314 (Official Comment 8). Se också Magnus i
Staudinger art. 35 anm. 19 och Bergem!Rognlien s. 93.
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Avgörande bör här vara om omständigheterna kring köpet tillräckligt tyd
ligt indikerar att varan skall säljas vidare till konsumenter och om köparen
därför med fog kan förvänta sig att de skall vara ägnade härför.

5.2.2.3.2 Försäljningsförbud och farlig bristfällighet

Till skillnad från köplagen och CISG innehåller konsumentköplagen sär
skilda bestämmelser om att varor är felaktiga när de säljs i strid mot vissa
försäljningsförbud eller när de är så bristfälliga att de är farliga. Det är
svårt att se några bärkraftiga invändningar mot att dessa krav skall upp
rätthållas även i riskfördelningen mellan kommersiella parter. Även utan
för konsumentköplagens tillämpningsområde bör således en köpare nor
malt kunna förvänta sig att den köpta varan är säker att använda, 143 liksom
att den inte säljs i strid mot något försäljningsförbud. Medan konsument
köplagen omöjliggör en avvikande lösning i det enskilda fallet.r" bör
köparens vetskap tillmätas betydelse när köplagen eller CISG tilläm
pas. 145

Det förekommer att varor till sin typ är farliga. Det innebär inte att de dessutom
skulle vara felaktiga. 18 § KKL förutsätter att varan antingen säljs i strid mot ett
förbud, eller att den är så bristfällig att den är farlig. Kravet på bristfällighet
innebär således att det skall föreligga en avvikelse från hur liknande varor nor
malt bör vara beskaffade. En relativ farlighet innebär däremot inte i sig att varan
är felaktig.

5.2.3 Hänvisning till prov eller modell

Det förekommer att föremålet för avtalet beskrivs genom att säljaren
hänvisar till ett prov eller en modell. 146 Av naturliga skäl är det betydligt
vanligare för lös än för fast egendom. Enligt 17 § 2 st. 3 p. KöpL skall

143 Se NJA 1918 s. 156, där sålda jordnötskakor, som skulle användas som djurfoder, innehöll gif
tiga ricinusskal. Kakorna ansågs uppenbarligen ha varit felaktiga, men det medförde inte skyl
dighet för säljaren att ersätta den av felet föranledda produktskadan.

144 Se kap. 5.1.3.
14S Jfr Rt 1994 s. 1089, där en säljare synes ha kunnat friskriva sig från ansvar for offentligrättsliga

krav på säkerhet i en hjullastare.
146 I framställningen kommer jag huvudsakligen att tala om prov. Där inget annat framgår innefat

tar detta även modell och andra liknande sätt att beskriva föremålet for avtalet.
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varan då ha de egenskaper som säljaren sålunda har hänvisat till. Stad
gandet förutsätter enligt sin lydelse, att det är säljaren som har hänvisat
till provet. Det skulle således inte vara tillämpligt om hänvisningen i stäl
let gjordes av köparen."? En sådan åtskillnad tjänar emellertid inget
syfte, eftersom den endast leder till att bedömningen görs enligt 17 § l st.
KöpL, när det är köparen som har hänvisat till provet. Det skulle förvåna,
om bedömningen i ett sådant fall skulle avvika från hur den görs när det
är säljaren som har hänvisat till provet.!" I det följande kommer därför
ingen avgörande vikt att fästas vid vem som har hänvisat till provet. I
samtliga fall tjänar provet som en beskrivning av föremålet för köpet och
riskfördelningen görs utifrån en tolkning av denna beskrivning. På ena
handa sätt kan tidigare leveranser tjäna som ett prov, så att en senare
leverans skall motsvara köparens förväntningar i anledning av de tidi
gare.

NJA 1934 s. 533. Efter en omläggning av produktionen i säljarens kopparverk
innehöll koppar av visst märke - HAK-raffinadkoppar - mer vismut än vad den
tidigare hade gjort. De rörämnen som framställdes med hjälp av kopparen hade
därför blivit så sköra att de måste kasseras. Köparen hade tidigare köpt och
använt koppar av den gamla tillverkningen med gott resultat. Trots att även den
nya kopparen i och för sig motsvarade den använda beteckningen, lades risken
på säljaren, eftersom det "måste anses hava varit för [denne] uppenbart" att
köparen ville ha koppar av samma kvalitet som tidigare. 149

När en vara har beskrivits genom hänvisning till ett prov, skall den in
dubio svara mot provet. Det finns emellertid åtskilliga begränsningar av

147 Se Schwenzer art. 35 anm. 27.
148 När köparen hänvisar till ett prov är situationen naturligtvis annorlunda, såtillvida som det är

säljaren som uppmanas att undersöka provet. Även i detta fall gäller emellertid att köparen står
risken för att provet inte motsvarar hans förväntningar, medan säljaren står risken för att avtals
föremålet inte motsvarar köparens sålunda gjorda beskrivning av sina förväntningar, jfr prop.
1988/89:76 s. 86.

149 Jfr även NO (F) 1976 s. 360, där en utombordsmotor hade sålts med "garanti för seglationssä
songen". Motorn var felaktig och byttes mot viss mellanskillnad mot en annan motor. Även den
andra motorn var felaktig, varför köparen åberopade garantin. Säljaren lagerhöll inte reservdelar
för motorer av den senares märke och brukade därför inte lämna garanti för sådana motorer.
Eftersom säljaren inte särskilt påpekade för köparen att den andra motorn inte omfattades av
garantin, gavs köparens uppfattning företräde att villkoren i det andra avtalet var desamma som
i det förra.
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denna regel. Om köparen ges möjlighet att undersöka särskilda egenska
per hos provet, så står han risken för att dessa egenskaper inte motsvarar
hans behov. ISO Om avsikten emellertid inte har varit att en viss egenskap
skall undersökas, så skall förekomsten av provet inte påverka riskfördel
ningen beträffande denna egenskap, utan fördelningen skall göras i
anslutning till köparens förväntningar i anledning av varans beteckning
och övriga omståndigheterl"

I NJA 1932 s. 670 hade timotejfrö sålts som utsädesvara efter det att köparen
hade varit i tillfälle att undersöka provet inte bara beträffande fröets utseende,
utan även dess grobarhet. Fröpartiet visade sig sedermera ha en grobarhet av
endast 54 %. HD fastställde underrättemas domar i vilka risken lades på säljaren
eftersom "provet icke kunde antagas hava lämnats för att lända till efterrättelse

jämväl i fråga om grobarhet't.!" Eftersom det inte följde av avtalet att frönas
grobarhet skulle vara i enlighet med provet, blev de förväntningar om denna
som köparen ansågs ha fog för vid kÖP av utsädes/rön avgörande. Köparen
ansågs därför med fog kunna förvänta sig en högre grobarhetsandel hos fröna.

I NJA 1915 s. 12, var förhållandet likartat. En rödklöverblandning hade köpts
efter prov och köparen var missnöjd med såväl dess sammansättning som med
dess grobarhet. HD uttalade att "antagas finge, att [köparen] ej varit i tillfälle att
före rekvisitionen undersöka provet i avseende å grobarhet och att detta förhål
lande bort av [säljaren] inses". Risken lades emellertid på köparen eftersom han
inte kunnat visa att varan "varit behäftad med fel, som berättigat [honom] att
häva köpet". 153

Även i NJA 1910 s. 543 var det fråga om frö för utsäde. 154 Utöver att förevisa
prov hade säljaren uppgivit hur blandningen var sammansatt. Av R.R:ns dom-

ISO Situationen motsvarar således den, där köparen undersöker varan, se t.ex. NJA 1955 s. 75
(100 hk), eller där säljaren uppmanar köparen att företa särskild undersökning, se 20 § 2 st.
KöpL. Se vidare om dessa situationer i kap. 5.3.3.4.

ISI Jfr Rt 1962 s. 1163 (Kulepennblekk).
IS2 NJA 1932 s. 670 (s. 671). Jfr även Rt 1920 s. 890 (Damptran), där majoriteten ansåg att köparen

inte behövde undersöka om det lämnade provet stämde överens med varans beskrivning i avtalet
(s. 892): ''Naar varens art vd salget er angivet, pligter seelgeren at levere vare av denne art. Om
seelgeren har solgt varen efter preve, og kjeperen har faat anledning til at underseke proven, kan
dette kun faa betydning, hvis proven er av samme slags som den solgte vare."

IS3 Det fel som köparen inte lyckades visa förekomsten av kan ha varit såväl den påstådda avvikel
sen från provet som att blandningen inte var "ägnad for det ändamål for vilket varor av samma
slag i allmänhet används", jfr 17 § 2 st. 1 p. KöpL.

IS4 Målet torde gälla det tidigast ingångna avtal, på vilket HD tillämpade 1905 års köplag. Avtalet
slöts den 2 februari 1906, en dryg månad efter lagens ikraftträdande.
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skäl framgår, att även om säljaren hade lämnat uppgifter om blandningens sam
mansättning, köparen ''bort kunna märka"!" att dessa uppgifter inte stämde,
eftersom han "satts i tillfälle att före köpslutet undersöka profafvaran". R.R:ns
dom fastställdes.

I NJA 1932 s. 670 och NJA 1915 s. 12 bortsåg HD från proven och gjorde
en bedömning utifrån en mer allmän norm, som numera följer direkt av
17 § 2 st. 1 p. KöpL. Det som bedömdes var om köparen fått "timotejfrö
för utsäde" respektive "rödklöverblandning", I NJA 1910 s. 543 ansågs
däremot hänvisningen till provet ha gjorts på ett sätt som medförde att
inte bara den generella normen, utan även säljarens särskilda uttalanden,
ersattes av provet, så att avtalsföremålet skulle svara mot detta snarare än
uppfylla den generella norm som låg i beteckningen "frön för utsäde",
eller mot den beteckning som säljaren uppgivit vid avtalsförhandlingarna.

Trots att rättsfallen är gamla, synes den grundläggande tanken i dem
ännu vara giltig, åtminstone vad gäller förhållandet mellan ett förevisat
prov och en allmän norm. Säljaren står risken för att varan inte är i över
ensstämmelse med provet, medan det ankommer på köparen att förvissa
sig om att provet motsvarar hans förväntningar. Hänvisningen till ett visst
prov kan således betraktas som en uppmaning att undersöka detta. 156

Köparens risk i anledning av hänvisningen skall därför begränsas till
sådant, som denna uppmaning avser. Om det följer av avtalet eller i övrigt
framgår av omständigheterna - t.ex. när provet visas i nära anslutning till
avlämnandet - att tid inte finns att undersöka en viss egenskap, så omfat
tas denna inte av hänvisningen utan får bedömas utifrån andra kriterier.
Man måste därför i varje enskilt fall pröva vad som ligger i hänvisningen
till ett prov.

Även när provet förevisas i samband med att säljaren lämnar uppgifter
om avtalsföremålet, vilka avviker från provet, kan beskrivningen genom
provet ges företräde framför den som uttalas av säljaren. I detta senare fall
finns en uppenbar diskrepans mellan den bild av avtalsföremålet som
säljaren förmedlar till köparen genom förevisande av provet och hans
övriga uttalanden.

155 Jfr 20 § 2 st. KÖpL.
156 Se vidare härom i kap. 5.3.3.4.2.
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Man kan ifrågasätta om domstolarnas resonemang i NJA 1910 s. 543
är riktigt, i det att de krävde att köparen skulle undersöka fröblandningen,
trots att säljaren hade lämnat konkreta uppgifter om dennas sammansätt
ning. Enligt 20 § 2 st. KöpL finns det i och för sig stöd för att en uppma
ning att undersöka varan omfattar såväl uppgifter som säljaren lämnat
som mer allmänt grundade förväntningar hos köparen.!" I realiteten torde
emellertid konkretionen i uppmaningen behöva vägas mot konkretionen
i de lämnade uppgifterna, så att man tolkningsvägen får utröna huruvida
uppmaningen att undersöka omfattar även de lämnade uppgifterna.!" En
sådan lösning synes vara väl i samklang med bl.a. NJA 1915 s. 12;s9
NJA 1932 s. 670,160 och NJA 1955 s. 75 (100 hk).161

Två fall, i vilka omständigheterna var likartade men utgången motsatt,
är NJA 1936 s. 689 och NJA 1960s. 446. I båda fallen motsvarade varan
det prov efter vilket den köpts. I båda fallen var säljaren dessutom med
veten om varans användningsområde: hotellmöbler respektive tyg till
biografstolar. Trots dessa likheter gjorde HD olika bedömningar i målen.

I NJA 1936 s. 689 lades risken på säljaren, med följande motivering: "Även om
hos det för [köparen] i [säljarens] utställningslokal förevisade möblemang efter
vilket beställningen skulle utföras funnits liknande brister [som hos de levere
rade möblerna], har [köparen] likväl, oavsett att möblerna voro av enkel typ och
betingade ett jämförelsevis lågt pris, ägt utgå ifrån att sådana brister ej skulle
vidlåda de beställda möblerna.v'"

I NJA 1960 s. 446 lades däremot risken för tygets dåliga slitstyrka på köpa
ren, med motiveringen att "leveransen skedde ... i enlighet med prov, som före
köpet företeddes för [köparen]. Förhållandena kunna ej anses hava varit sådana
att [köparen] haft giltig anledning inskränka sin undersökning av provet till att
avse allenast tygets färg."!"

lS7 Jfr 47 § 1905 års köplag.
lS8 Ett tydligt exempel där uppmaningen att undersöka måste ges företräde framför lämnade upp

gifter är naturligtvis när säljaren säger sig tro att uppgifterna är riktiga men uppmanar köparen
särskilt att undersöka provet även avseende de sålunda beskrivna egenskaperna.

lS9 Se vid n. 153.
160 Se vid n. 152.
161 Se vid n. 284 f.
162 NJA 1936 s. 689 (s. 692).
163 NJA 1960 s. 446 (s. 454).
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En tänkbar förklaring till att målen fick olika utgång är att de förevisade
möblerna var av så dålig kvalitet, att de inte kunde betraktas som ett prov
i lagens mening utan blott som ett slags mall, endast utvisande möblernas
form och storlek.l'" En annan möjlighet är att en hänvisning till ett prov
skall anses innebära en uppmaning att undersöka sådant, som låter sig
undersökas. Köparen av möblerna kunde svårligen undersöka dem på
annat sätt än genom att betrakta dem i utställningslokalen. Uppgiften om
att de skulle användas i hotellmiljö blev därför utslagsgivande, så att
köparen - trots att möblerna "betingade ett jämförelsevis lågt pris" - hade
rätt att kräva en högre kvalitet än vad proven utvisade. Köparen av bio
grafstolstyg gavs däremot möjlighet att undersöka tygets slitstyrka men
gjorde inte det. Denna möjlighet blev avgörande trots att säljaren var
medveten om användningsområdet. En sådan tolkning är väl förenlig
med de ovan behandlade fallen om köp av frö.

Omfattningen av den undersökning som köparen i eget intresse har
anledning att utföra följer i första hand aven tolkning av hänvisningen till
provet. I NJA 1960 s. 446 ansågs denna således innefatta en uppmaning
att även undersöka tygets slitstyrka.l'" medan den i NJA 1932 s. 670
(Timotejfrö efter prov) och NJA 1915 s. 12 (Rödklöverblandning) inte
ansågs innebära att köparen behövde undersöka grobarheten hos de frön
som fanns i provet och i NJA 1936 s. 689 inte ansågs innefatta en uppgift
om vilken kvalitet som kunde förväntas. När inget kan sägas följa av avta
let eller omständigheterna i det enskilda fallet, kan i vanlig ordning han
delsbruk och sedvänja spela en avgörande roll. 166

Sammanfattningsvis kan sägas, att säljaren står risken för att det sålda
inte stämmer överens med provet, oavsett vem som har hänvisat till det.
Köparen står å andra sidan risken för att provet - och därmed den egen
skap som provet avser hos avtalsföremålet - inte motsvarar hans förvänt
ningar. Utifrån omständigheterna i det enskilda fallet måste avgöras, vad
som avses med hänvisningen till provet. Här synes bl.a. leveranstiden,
men också provets kvalitet - ibland i kombination med andra omständig
heter - kunna påverka riskfördelningen. Även handelsbruk och annan

164 Jfr härtill NJA 1911 s. 161 (Typ-prof).
165 Se Ramberg s. 62.
166 Jfr NJA 1912 s. 352, i vilket handelsbruk användes for att tolka beräkningsgrunden for priset.

Fråga var huruvida beteckningen "per 100 kg pappersmassa" avsåg våt eller torkad massa.
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sedvänja kan påverka omfattningen av den undersökning av provet som
erfordras. Tidigare leveranser kan i många fall tjäna samma ändamål som
ett prov. De konflikter som kan uppstå när provet inte motsvarar uppgifter
som direkt lämnats av säljaren, bör lösas tolkningsvis, där det avgörande
bör vara graden av konkretion i uppmaningen att undersöka provet jäm
förd med konkretionen i de på annat sätt lämnade uppgifterna.

5.2.4 Säljarens marknadsföringsansvar

En köpares uppfattning om den vara som han står i begrepp att köpa präg
las många gånger aven marknadsföring som ytterst syftar till att han skall
bestämma sig för att köpa en viss vara, eller i vart fall en vara av visst
märke. Många av köparens förväntningar om en varas beskaffenhet torde
därför i åtskilliga fall ha skapats med hjälp av marknadsföring. Alltsedan
1973 års konsumentköplag har lagstiftaren i särskilda stadganden fördelat
risken för att sådana uppgifter inte är riktiga. Som påpekades redan i
motiven till 1973 års konsumentköplag tjänar bestämmelserna huvudsak
ligen ett klargörande syfte."? Avsikten synes således ha varit att undvika
tolkningsbaserade lösningar och i stället låta avgörandena följa aven
objektiv regel.l'" Så länge fråga är om uppgifter som lämnats direkt av
säljaren, torde en tolkningsbaserad lösning emellertid ligga så nära till
hands, att något förtydligande inte skulle behövas.l" Bestämmelsens
huvudsakliga funktion skulle i dessa situationer i stället vara att "klargöra
att ... säljarens ansvar skall omfatta inte bara vad som direkt upptagits
t.ex. i ett skriftligt kontrakt utan även uppgifter som förekommer i annon
ser, reklamfolders, tryckta bruksanvisningar till vara m.m.".170

167 Se prop. 1973:138 s. 43 f. och 128 tf. Marknadsföringsansvarets närvaro även i köplagen moti
veras i de finländska lagrnotiven (1986 rd. - RP nr 93 s. 23) delvis med att det konsumenträtts
liga marknadsföringsansvaret är tvingande: "Säljarens möjligheter att vid behov utöva regress
mot tidigare säljled förbättras om det uttryckligen framgår av lagen att de centrala principerna
om säljarens informationsansvar har allmän giltighet."

168 Som påpekas i prop. 1988/89:76 (s. 87) kan lösningarna i 18 § KöpL härledas ur 17 § 1 st. KÖpL.
169 Den av Andre (s. 189 ff.) utförligt behandlade frågan om marknadsföringen kan anses vara ett

anbud förbigås här. Det räcker att konstatera, att när ett avtal väl har slutits, så måste risken för
avvikelser från uppgifter som givits i marknadsföringen - oavsett vem som stått bakom denna
- fördelas mellan avtalets parter. Jfr även Martinussen s. 97 ff.

170 Prop. 1973:138 s. 43.
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Mer kontroversiell har regeln varit att säljaren står risken även för upp
gifter, som har lämnats av annan än honom själv.'?' Kritiken har i första
hand varit riktad mot 10 § KTjL i dess ursprungliga lydelse, enligt vilken
näringsidkaren stod risken för sådana uppgifter även om han inte kände
till, eller ens borde ha känt till dem. 172I samband med att riksdagen beslu
tade om nya köplagar ändrades 10 § KTjL, så att den nu stämmer överens
med övriga bestämmelser i ämnet.l" I såväl köplagen som konsument
köplagen och konsumenttjänstlagen anges således riskfördelningen vara
beroende av om säljaren borde ha känt till uppgiften.

Anknytningen till vad säljaren borde ha känt till antyder att bedöm
ningen av marknadsföringsuppgifter snarare borde göras enligt tilläggs
regeln, där säljarens vetskap tillmäts betydelse. Begränsningen att sälja
ren åtminstone borde ha känt till uppgiften framstår emellertid närmast
som en markering om att en förnuftig köpare inte i ett avtalsförhållande
förlitar sig på uppgifter som helt saknar anknytning till detsamma. Sådan
anknytning saknas inte bara när uppgiften härrör från någon helt utomstå
ende, såsom en konkurrent till säljaren, utan även när köparen har fått
uppgiften direkt vid ett samtal med någon i ett tidigare säljled - t.ex. till
verkaren eller importören - utan att uppgiften har varit tillgänglig för sälj
aren. Det är då rimligt att köparen - i vart fall i förhållande till säljaren!"
- skall stå risken för riktigheten i dessa uppgifter.!" Trots lagtextens
ordalydelse bör man därför i marknadsföringsfallen tillämpa huvudregeln
och fråga om en förnuftig köpare i avtalsrelationen med säljaren skulle ha
förlitat sig på uppgifterna.!"

Specialstadganden om marknadsföringsansvar bör således i första
hand ses som förtydliganden av huvudregeln om köparens befogade för
väntningar. De anger i vilka situationer köparen med fog kan förlita sig

171 Se t.ex. RamberglHerre s. 276 f.
172 Se prop. 1984/85:110 s. 51 f.
173 Se SFS 1990:935 och prop. 1989/90:77 s. 28 f.
174 Köparen kan möjligen rikta anspråk mot den som har lämnat uppgiften, jfr NJA 1987 s. 692

(Kone Invest) och Kleineman s. 417 ff. Jfr även Rt 1964 s. 65 (Glamox).
175 Köparen bör således i dessa situationer förhöra sig hos säljaren om riktigheten av de erhållna

uppgifterna, jfr prop. 1988/89:76 s. 89 f. Köparen kan naturligtvis i stället hantera sin risk
genom att undersöka varan vad gäller uppgifternas riktighet, liksom annat som han står risken
för.

176 HerrelRamberg synes vara av samma uppfattning, se s. 200 f.
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på uppgifter, som typiskt sett inte har lämnats i anslutning till köpet, utan
som har lämnats fristående i förhållande till detta. Framför allt anges när
marknadsföringsuppgifter inte skall tillmätas relevans: En köpare har
typiskt sett inte fog för att förlita sig på uppgifter som på angivet sätt
saknar anknytning till det aktuella avtalet.

För att marknadsföringsuppgifter över huvud taget skall tillmätas rele
vans krävs att de kan antas ha inverkat på köpet. 177 I detta ligger ett krav
inte bara på konkretion, utan också på trovärdighet.!" Uppgifterna måste
således vara sådana att de är ägnade att bibringa mottagaren en befogad
uppfattning om varans beskaffenhet. 179

Kriigers uppfattning kan således inte vara riktig att marknadsföringen har till
räcklig inverkan - och avtalsföremålet därmed är felaktigt - när den har bidragit
till att påverka köparen samtidigt som han skulle ha varit villig att ingå avtal på
samma villkor även utan marknadsföringens påverkan.!" Eftersom köparen
hade varit villig att köpa på samma villkor även utan marknadsföringens påver
kan, har han inte blivit påverkad av den."! Det finns då ingen anledning att till
mäta marknadsfåringen särskild betydelse.

Enligt 18 § 2 st. KöpL ansvarar säljaren inte för marknadsföringsuppgif
ter som härrör från någon utanför den i stadgandet angivna kretsen.
Ansvar anges inte ens föreligga om säljaren känner till uppgifterna. Som

In Enligt Ramberg/Herre (s. 279) innebär lokutionen "kan antas" att beviskravet avseende uppgif
tens relevans är "förhållandevis svagt".

178 Se t.ex. NJA 1978 s. 301 (Friskt och kallt vatten) och GuestlHarris 41-039: "A puff is a state
ment extolling the virtues of goods which by virtue of its vagueness or extravagance would not
be expected to and does not ground any form ofliability". Se även Andersen, Kjepsrett s. 173:
"Kjeperne står svakt så lenge det reklamerende oppbud er holdt innenfor rammen av det banale
veltaleris mer eller mindre oppblåste storslagenhet. I så måte viser jeg til felgende uttalelser som
er hentet fra en fabrikks salgsbrosjyre for en kamin: 'Brenner som en redgledende sol. Bringer
sommerens solvarme inn og stenger vinterens kulde ute.' At den slags uttalelser ingen kjaps
rett slig betydning har, er hevet over tvil." Jfr dock boken Rättsfall att minnas, som väl svarar
mot den vid noten i sitt förord givna beskrivningen.

179 Antydningar om mer perifera värden, såsom att man - ehuru iförd omoderna glasögon - uppnår
en betydande popularitet hos det täcka könet om man köper potatischips av visst märke, är
exempelvis inte ägnade att skapa befogade förväntningar därvidlag hos mottagaren. Köparen
står därför risken för att sådana förväntningar inte uppfylls.

180 Se Kriiger s. 183. Resonemanget kan möjligen förstås så att delar av avtalet - såsom t.ex. avtals
föremålets märke - inte innefattas under termen villkor.

181 Jfr Hagstram i TfR. 1987 s. 766.
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utvecklas framför allt i kap. 13 prövas enligt tilläggsregeln om säljarens
vetskap om köparens förväntningar skall tillmätas betydelse i det enskilda
fallet. Normalt krävs därför att säljaren har agerat ohederligt. Bestämmel
sen i 18 § 2 st. KöpL stämmer väl överens med en sålunda angiven stan
dard. Säljaren står normalt inte risken för riktigheten i marknadsförings
uppgifter som inte härrör från honom eller från tidigare säljled. Om sälja
ren däremot dels känner till uppgifterna, dels känner till att de är felaktiga,
så ligger det nära till hands att låta honom stå risken för att köparen har
förlitat sig på dem.

Kritik kan möjligen riktas mot 18 § 2 st. KöpL eftersom den inbjuder
till ett motsatsslut i en situation där en konkurrent till säljaren i en mark
nadsföringskampanj som varit så omfattande att de - synbarligen veder
häftiga, men i realiteten felaktiga - uppgifter som där har lämnats varken
kan ha undgått säljaren eller köparen. Det bör i en sådan situation vara
möjligt att bortse från ordalydelsen i stadgandet och i stället direkt till
lämpa huvudregeln: Skulle en förnuftig köpare ha förlitat sig på att upp
gifterna var riktiga, att de var kända för säljaren och att de omfattades av
dennes åtagande?

5.2.5 Avtalsföremålets förpackning

Köplagen innehåller i 17 § 2 st. 4 p. en bestämmelse om vilka förvänt
ningar köparen med fog kan hysa beträffande varans förpackning.
Bestämmelsen är något besynnerlig, eftersom den synes kunna leda till att
en vara anses vara felaktig trots att den egentliga varan inte på något sätt
avviker från köparens förväntningar. Eftersom stadgandet förutsätter att
"förpackning behövs för att bevara eller skydda varan", så synes det ute
sluta de situationer, där förpackningen snarare är en del av varan.!"

När förpackningen är en del av varan, följer därav definitionsmässigt
att ett fel i förpackningen också innebär att varan är felaktig. 17 § 2 st. 4 p.
KöpL fyller i dessa situationer på sin höjd en förtydligande funktion.
Även om stadgandet saknades, borde den rättsliga bedömningen inte ha
kunnat utfalla på annat sätt än vad den nu är tänkt att göra. När fråga är
om förpackningar som inte är en del av varan, utan som är till just för att

182 Se Ramberg i Hellner/Ramberg s. 61 f. och RambergIHerre s. 275.
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skydda eller bevara denna, måste emellertid resonemanget föras på ett
delvis annat sätt.

Om förpackningen inte är avtalsenlig, så omfattas även varan av avtals
brottet. Köparen kan därmed göra felpåföljder gällande, även om det i det
enskilda fallet slumpar sig så att förpackningen visar sig inte behövas. Så
som lagtexten är formulerad borde köparen i en sådan situation kunna
kräva prisavdrag, motsvarande skillnaden mellan värdet hos en adekvat
förpackning och den icke-adekvata förpackningens värde. Det vore emel
lertid olyckligt om köparen i dessa situationer skulle kunna åberopa stad
gandet, när varan trots en bristfällig förpackning har råkat komma fram i
avtalsenligt skick. Detta kan inte heller ha varit lagstiftarens avsikt!" och
även om så vore fallet, så är det svårt att finna några rationellt bärkraftiga
argument som talar för en sådan lösning. Lösningen blir mer ändamåls
enlig om det förpackningsåtagande som avses i 17 § 2 st. 4 p. KöpL
betraktas som en biförpliktelse, En bristfällig förpackning bör därför inom
lagregelns tillämpningsområde - trots lagtexten - inte i sig innebära att
varan skall anses vara felaktig. Den bör däremot innebära att risken för
sådant som händer med varan på grund av den bristfälliga förpackningen,
ligger kvar hos säljaren i enlighet med 21 § 2 st. 1 p. KöpL. 184

Även enligt INCOTERMS 1990 innefattar säljarens leveransåtagande
i förekommande fall att varan skall förpackas. Av naturliga skäl är det
huvudsakligen säljarens angelägenhet hur han väljer att förpacka varan
när leveransvillkoret är t.ex. DDU185eller DDP,186 eftersom dessa villkor
förutsätter att avlämnandet och riskövergången sker hos köparen. Av
större intresse är beskrivningen av säljarens åtagande när en klausul
används som lägger merparten av transportrisken på köparen. T.o.m. när
säljaren har fullgjort sina åtaganden redan genom att ställa varan till
köparens förfogande på sin egen lastkaj - vilket är avsikten med klausu
len EXW187- skall varan vara förpackad på ett sätt som är anpassat till
den transport som säljaren kände till när avtalet slöts.

183 Jfr prop. 1988/89:76 s. 84 f.
184 Se Hagstrem, Fragmenter II s. 45, Magnus i Staudinger art. 36 anm. Il och Herber/Czerwenka

art. 36 anm. 3.
185 Delivered Duty Unpaid (Levererat oförtullat), se INCOTERMS 1990 s. 94 tf.
186 Delivered Duty Paid (Levererat förtullat), se INCOTERMS 1990 s. 100 ff.
187 Ex Works (Från fabrik), se INCOTERMS 1990 s. 26 tf.
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Enligt EXW A 9 skall således säljaren "på egen bekostnad förpacka godset (om
det inte är sedvänja i berörd bransch att ställa avtalat gods till köparens förfo
gande oemballerat) på sätt som erfordras för avsedd transport om och i den
utsträckning som säljaren fått information om omständigheterna rörande aktuell
transport (t.ex. transportsätt och destination) innan köpeavtalet träffades". 188

Förpackningskostnaden skall in dubio ingå i det avtalade priset eftersom
förpackningen är något som tillförs innan varan avlämnas. Detta framgår
tydligt av INCOTERMS 1990 och detsamma gäller när köplagen tilläm
pas. Någon särskild bestämmelse härom finns inte, men det framgår av
17 § 2 st. 4 p., 21 § 1 st. och 13 § 1 st. jämförda med 11 § KöpL. Regeln
gäller även när CISG tillämpas, trots att konventionen saknar en bestäm
melse motsvarande 11 § KöpL. 189

Till skillnad från bestämmelserna i INCOTERMS 1990 innehåller köp
lagens felregel ingen särskild erinran om säljarens vetskap om förekoms
ten och arten av transport. Detta torde bero på att INCOTERMS 1990 utgår
från förekomsten av transporter, medan köplagen inte förutsätter att varan
skall transporteras efter riskövergången. Säljarens förpackningsåtagande
är därför neutralt uttryckt i köplagen och korresponderar närmast med
regeln i 17 § 2 st. 1 p. om att varan - här förpackningen - skall uppfylla
allmänna ändamål, d.v.s. skydda varan under normala förhållanden. 190För
den händelse köparen skall transportera varan efter riskövergången, eller
i övrigt hantera den på något särskilt sätt, behöver förpackningen vara
ägnad för detta ändamål endast om omständigheterna kring avtalet skulle
ha ingivit en förnuftig köpare en förväntning därom."! Liksom i andra
sammanhang är det bästa sättet att uppnå detta att uttryckligen göra den
fortsatta hanteringen av avtalsföremålet till en del av avtalet.

17 § 2 st. 4 p. KöpL behandlar som nämnts enligt sin lydelse endast
situationer där förpackning behövs för att skydda eller bevara varan.
Stadgandet skall däremot inte tillämpas när förpackningen framstår som
en del av varan. Det kan vara fråga om att förpackningen behövs på grund
av varans beskaffenhet, såsom t.ex. en mjölkkartong där förpackningen i

188 INCOTERMS 1990 s. 28. Se även Ramberg s. 62.
189 Se art. 35 (2, d), art. 30 och 31 CISG.
190 Jfr t.ex. Bianca s. 277 f.
191 Jfr 17 § 2 st. 2 p. KöpL.
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första hand fyller funktionen att över huvud taget möjliggöra försäljning
på ett enkelt och praktiskt sätt; men det kan också vara så att varan skall
säljas vidare i originalförpackningen och dennas huvudsakliga funktion
är att framhäva varan och dess egenskaper. I dessa fall kan köparen med
fog förvänta sig att förpackningen svarar mot dessa syften. En trasig eller
skadad förpackning innebär således - allt efter omständigheterna - att
köparen har rätt att utkräva åtminstone någon påföljd. Dessa förpack
ningsåtaganden anses inte omfattas av förevarande stadgande, utan de får
i stället följa aven tolkning av avtalet.l'" I allmänhet torde det inte möta
några större svårigheter att avgöra om en vara enligt avtalet skall vara för
packad på visst sätt eller inte.

Förpackningen kan fylla olika funktioner i skilda partsförhållanden.
En förpackning som är tänkt att påverka en konsuments köpvilja kan vara
en del av avtalsföremålet mellan en tillverkare och en detaljist, medan den
i relationen mellan detaljisten och konsumenten inte fyller någon egentlig
funktion. En skadad förpackning kan därför vara ett avtalsbrott i den förra
relationen, medan den i den senare relationen inte spelar någon roll, efter
som konsumenten fick den vara - innehållet i förpackningen - som det
var hans avsikt att införskaffa.!"

17 § 2 st. 4 p. KöpL har sin primärt självständiga betydelse i de fall där
avvikelsen från säljarens förpackningsåtagande uppdagas innan huvud
transporten vidtagits och varan således i normalfallet" just har avläm
nats.!" Detta torde huvudsakligen kunna ske när köparen har för avsikt
att undersöka varan i enlighet med huvudregeln i 31 § 1 st. KöpL, så snart
omständigheterna medger det efter avlämnandet. Köparen har i dessa
situationer rätt att kräva att säljaren förpackar varan i enlighet med avtalet
innan den transporteras från säljaren.

192 Se Ramberg/Herre s. 275.
193 Jfr Herre/Ramberg s. 215 f.
194 Jfr 6 § 2 st. och 7 § 2 st. KÖpL.
195 I praktiken torde det snarare vara före avlämnandet, vilket då innebär att dröjsmålsreglerna och

inte felreglerna är tillämpliga. Den praktiska konsekvensen är emellertid densamma, åtminstone
så länge köplagstiftningen är primärt tillämplig. När parterna har avtalat om en annan reglering
av kontraktsbrotten - fareträdesvis genom att hänvisa till standardformulär - kan det vara av
större praktiskt intresse att avgöra om säljaren är i dröjsmål eller om han har levererat en felaktig
vara.
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5.3 Övrigt underlag för felbedömningen

Det är naturligtvis inte bara den direkta beskrivningen av avtalsföremålet
som är ägnad att påverka köparens förväntningar om dess beskaffenhet.
Åtskilliga andra omständigheter, såväl uttryckta såsom avtalsvillkor som
eljest, fyller också en sådan funktion. I det följande behandlas några av de
mer framträdande av dessa. Priset är ett avtalsvillkor, som - i beroende av
om det är förhållandevis högt eller lågt - är ägnat att inge en köpare högre
eller lägre ställda förväntningar. När säljaren friskriver sig genom att
ange att avtalsföremålet säljs "i befintligt skick" eller uppmanar köparen
att undersöka avtalsföremålet noga, är det däremot regelmässigt gjort för
att minska säljarens risksfår och därigenom vidga köparens. Termen
"garanti" å andra sidan, är typiskt sett ägnad att höja köparens förvänt
ningar. Garantier behandlas i ett sammanhang i kap. 7.2, i anslutning till
köparens förväntningar om funktion och hållbarhet.

En köpare kan hantera sin risk genom att undersöka avtalsföremålet
före köpet. Det kallas ibland för köparens undersökningsplikt. En säljare
kan hantera sin risk genom att upplysa köparen om sådant som skulle ha
varit fel om köparens förväntningar inte hade påverkats före köpet. Det
kallas ibland för säljarens upplysningsplikt. Jag har tidigare i framställ
ningen!" angivit att jag inte tycker att termen plikt är lämplig i samman
hang där den "förpliktade" är den ende som drabbas av att "plikten" inte
uppfylls. I kap. 5.3.3 och kap. 5.3.4 behandlas särskilt förhållandet mellan
riskfördelningen i ett obligationsrättsligt förhållande och de två angivna
sätten att praktiskt hantera riskfördelningen, vilka ofta synes ha upphöjts
till regler.

5.3.1 Priset som tolkningsdatum

Bland de omständigheter som måste beaktas vid riskfördelningen är det
avtalade priset en av de viktigaste indikationerna på vad köparen med fog

196 Se kap. 1.6.1.
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kan förvänta sig. 197 Detta framgår inte minst av 19 § l st. 3 p. KöpL. Det
är emellertid ingalunda självklart, att köparen alltid har rätt att kräva full
valuta - bestämd efter en objektiv måttstock - för sina pengar. Han kan
helt enkelt ha gjort en dålig affär.!"

I NJA 1996 s. 663 prövade HD den speciella situationen att det avtalade priset
var ungefär dubbelt så högt som avtalsföremålets marknadspris. Avtalsföremå
let avvek i och för sig inte från vad köparen med fog kunde förvänta sig. Köpa
ren yrkade att priset skulle jämkas enligt 47 § KöpL. HD konstaterade att "47 §
köplagen inte ger köparen någon rätt att komma ifrån ett avtalat pris på den
grund att priset är oskäligt'"!"

Det kan också förekomma att ett avtalsföremål är onödigt bra och därmed
onödigt dyrt. Så var fallet i NJA 1915 s. 547, där säljaren sedan köparen beställt
råhudskugghjul, levererade sådana med mässingsbeslag. Såväl hjul med som
utan mässingsbeslag rymdes inom beteckningen råhudskugghjul. HD:s majo
ritet uttalade på s. 550 att säljaren därför "i brist på bestämmelse i avtalet beträf
fande de beställda hjulens beskaffenhet och pris icke utan särskilt uttalad önskan
från [köparens] sida ägt att, på sätt skett, till fullgörande av avtalet leverera
mässingsbeslagna hjul", eftersom dessa var dyrare än de utan beslag. När inget
pris har angivits och olika kvalitetsnivåer till skilda priser finns, skall en
beskrivning, som innefattar flera kvalitetsnivåer, således tolkas så att den inne-

197 Se prop. 1988/89:76 s. 84, Hagstram i TfR 1987 s. 764 och s. 770, liksom Gomard, Obligations
ret I s. 154. Jfr förutom de här refererade fallen bl.a. NJA 1935 s. 57, där HD:s majoritet i sina
domskäl (s. 60) uttalade: "Det sätt, på vilket [säljaren] sålunda uppträtt vid köpet, har givit
[köparen] befogad anledning att räkna med ett avsevärt högre värde å hotellrörelsen än denna i
verkligheten ägde" och NJA 1941 s. 159 (s. 162): "Det måste antagas hava vid köpeavtalets till
komst varit av avgörande betydelse för [köparen] att enligt de för henne sålunda företedda upp
gifterna om rörelsen denna var vinstgivande." Säljaren stod risken för att så inte var fallet.

198 Se Martinussen s. 91 f. och Reynolds 11-040. Jfr Rt 1996 s. 407 (Obligasjonsleilighet), där 1953
års prislov utan framgång åberopades aven köpare som efter köpet ansåg sig ha betalat för
mycket.

199 NJA 1996 s. 663 (s. 667). Av processuella skäl prövade HD inte om prisvillkoret skulle jämkas
enligt 36 § AvtL utan endast frågan om 47 § KöpL kunde ge köparen rätt att komma ifrån ett
avtalat pris på grund av att priset var oskäligt högt. Jfr även UfR 1994 s. 808 H, där köparen utan
framgång gjorde gällande att köpeskillingen var orimligt hög och därför skulle jämkas enligt
36 § DAvtL.

155



5. Definition av avtalsnormen

bär en så liten belastning som möjligt på köparen. Säljaren står den huvudsak
liga risken för avvikelser bärifrån.i"

I viss mån är emellertidpriset ett sätt att beskrivaföremålet för avtalet och
som sådant många gånger ett avgörandetolkningsdatum.201 Av kommen
taren till UCC § 2-314 (2, b) framgårsåledes att "the price at which a mer
chant closes a contract is an excellent index of the nature and scope ofhis
obligation under the present section".202

Antag t.ex. att en bil säljs för ett pris som understiger den skrotningspremie, som
betalas till den bilägare som låter skrota sin bil.203 Köparen kan då knappast med
fog förvänta sig att bilen duger till något annat än skrotning, och bör därför ta
det som en glad överraskning, om den trots allt går att köra.204

IOfR 1972 s. 130 H (Rally seat Cover) ansåg majoriteten i Hejesteret att den
köpta bilstolsklädseln var avtalsenlig. I domskälen hänvisades till ett sakkunnig
utlåtande med bl.a. följande innehåll: "Der kan selvfelgelig fremstilles bedre
betnek både med hensyn til håndveerk og materialer, men det er vort sken, at
man ikke kan forvente et bedre produkt end det omhandlede til en pris af26.56
kr. pr. betnek.,,205

I NJA 1918 s. 280 stödde såväl HovR:n som N. Rev. - som hemställde att
HovR:ns dom skulle fastställas - sina ställningstaganden på bl.a. köpeskilling
ens storlek. Två lastpråmar hade sålts för vardera l 132 kr 75 öre. De var emel
lertid i så dåligt skick, att deras egentliga värde endast var 300 kr vardera.
HovR:n fann - bl.a. med hänsyn till priset - att säljarens påstående att pråmarna
sålts i befintligt skick'" inte förtjänade avseende och att köparen hade rätt till

200 Se också lagrådet i prop. 1988/89:76 s. 227 f. och Winroth s. 233. Jfr NJA 1973 s. 493 (Repa
ration av båtmotor) och ND (F) 1972 s. 566 (Byte av växellåda), där man dock kan ifrågasätta
om inte det skiljaktiga JustR Sohlbergs antagande var riktigt att huvudmannen skulle ha godkänt
att reparationen företogs om han hade tillfrågats. Om antagandet är riktigt, så framstår utgången
i målet möjligen som tveksam eftersom den tillförde huvudmannen ett värde - som han skulle
ha beställt om han hade känt till att han behövde det - utan att han behövde utge vederlag för
det. Givet att antagandet är riktigt, så hade han således tur som inte blev tillfrågad.

201 Enligt Enderlein!Maskow art. 35 anm. 8, kan "the quaiity ... be more or less good, but at least it
must not be much below the standard that can reasonably be expected according to the price and
other circumstances". Se också Bianca s. 280 f. Jfr Reynolds 11-042.

202 UCC § 2-314 (2, b) Official Comment 7.
203 Enligt 19 § bilskrotningsförordningen (1975:348) är skrotningspremien 500 kr.
204 Jfr Enderlein/Maskow art. 35 anm. 8 och Honnold anm. 225.
205 UiR 1972 s. 130 H (s. 136). Jfr även HovR:ns domskäl i NJA 1952 s. 352 (Skrotmotor).
206 Se härom vid n. 299.
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avdrag på köpeskillingen. HD konstaterade utan närmare motivering att pråm
arna var felaktiga.i"

I NJA 1918 s. 280 yrkade köparen endast avdrag på köpeskillingen. För
utsättningen för hävning'" prövades därför inte. Med tanke på pråmarnas
skick är det emellertid sannolikt att köparen, om det hade yrkats, skulle
ansetts ha haft rätt att häva avtalet. 209 Under alla omständigheter kan kon
stateras att pråmarna inte var ägnade för det ändamål som köparen med
hänsyn till bl.a. priset med fog hade kunnat förvänta sig.

Även i NJA 1984 s. 271, synes relationen mellan köpeskillingen och avtalsföre
målets egentliga värde ha påverkat bedömningen. 1979 såldes en personbil av
en näringsidkare till en konsument för 7 600 kr. Några dagar efter risköver
gången gick motorn sönder, varefter bilen värderades till l 500 kr. Det avtalade
priset - som var normalt för en bil av samma slag som den sålda - gav köparen
fog för att förvänta sig att bilen var i samma skick som andra bilar av samma
modell, vilka körts lika långt och var lika gamla. Säljaren ansågs böra stå risken,
enär bilens skick var sämre än köparen med fog hade förväntat sig. I domskälen
resonerade HD om relationen mellan situationer där säljaren har friskrivit sig
och sådana där så inte har skett. HD konstaterade att varan i det förra fallet skall
anses vara behäftad med fel "bl.a. om den är i väsentligt sämre skick än köparen
... haft skäl att förutsätta'S" och att köparen - när ingen friskrivning förekommer
- inte har mindre långtgående rättigheter härvidlag. Av domskälen synes
framgå, att risken skulle ha legat på säljaren även om bilen hadesålts i befintligt
skick. Det är då en självklarhet, att risken skall ligga på säljaren när sådant för
behåll inte finns."!

I NJA 1975 s. 152 hade en tavla sålts vid Stockholms stads auktionsverk
under beteckningen "tavla", vilket i enlighet med auktionsverkets praxis gav
uttryck för att man inte var säker på att den var äkta. Tavlan ropades ut till ett
lågt belopp och ropades in för 7 550 kr, vilket avsevärt översteg dess egentliga
värde, som enligt parterna var högst l 200 kr. I TR:ns av HD fastställda dom

207 Se dock även HD:s uttalande om köparens undersökning av pråmarna vid n. 299.
208 Enligt 42 § 1 st. 1905 års köplag krävdes för hävning att felet inte var att anse såsom ringa.
209 Jfr särskilt förhållandet i Danmark, där det, åtminstone för fast egendom, är tveksamt om ett

prisavdrag ens skulle tillåtas, när skillnaden mellan avtalat pris och reellt värde är så stor som i
detta fall (avdraget bestämdes till närmare 75 % av köpeskillingen), se Vinding Kruse s. 147 och
Rosenmeier s. 131 f. Köparen skulle i så fall vara hänvisad till att häva köpet.

210 NJA 1984 s. 271 (s. 279).
211 Jfr Hagstram i TfR 1987 s. 767.
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nämns bl.a. det låga utropspriset som en grund för att köparen inte hade fog för
antagandet att tavlan skulle vara målad aven känd konstnär."!

Den senare domen bygger på den princip, som nu finns uttryckt i 19 §
2 st. KöpL. Vid auktion skall köparens förväntningar grundas i utropspri
set. Eftersom detta var lågt, kunde köparen inte med fog förvänta sig att
tavlan skulle vara äkta, och därmed - åtminstone enligt auktionsverket 
värd ca 200 000 kr. Även om TR:n i första hand grundade domen på hur
ordet "tavla" skulle tolkas, så är det troligt att det låga utropspriset 
sannolikt endast några hundra kronor - påverkade utgången.i"

Vid realisationer måste frågan ställas varför varorna säljs för ett lägre
pris än eljest. Om det framgår att varorna säljs ut eftersom de är av
sekunda kvalitet, så är det självklart att köparen inte kan förvänta sig att
de skall vara av någon annan kvalitet. 214 Vid t.ex. en mellandagsrea - där
säljarens bevekelsegrunder för utförsäljningen typiskt sett är oberoende
av varornas kvalitet - skall köparen däremot kunna förvänta sig att en
vara på alla sätt motsvarar det högre, ordinarie priset.i"

5.3.2 Friskrivningar

Liksom alla andra avtalsvillkor syftar friskrivningsklausuler ytterst till att
fördela risker mellan avtalets parter. Oberoende av hur en friskrivnings
klausul är formulerad syftar den till att köparen skall stå en större del av
den totala ekonomiska risk som avtalet innebär. Redan förekomsten aven
friskrivning innebär därför att köparen inte har fog för lika högt ställda
förväntningar som han skulle ha haft om friskrivningen inte fanns.

Avtalsvillkor genom vilka säljaren friskriver sig från ansvar kan ta
flera uttryck. En vanlig form är att säljare begränsar sitt ansvar i påföljds
hänseende, antingen genom att utesluta vissa påföljder eller genom att
begränsa den verkan som påföljderna får. I det förra fallet handlar det i
första hand om skadestånd och hävning, medan det senare fallet huvud
sakligen rör skadeståndspåföljden.

212 Se även Ramberg/Herre s. 289 f.
213 NJA 1975 s. 152 behandlas även i kap. 6.1.1.1.
214 Se HerrelRamberg s. 218 f.
21S Se Martinussen s. 93, Andersen, Kjapsrett s. 174 f. och Wetterstein s. 46.
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Det kan synas vara en smula märkligt att hänföra även friskrivningar i påföljds
hänseende till frågan om köparens förväntningar beträffande avtalsföremålets
beskaffenhet är befogade eller inte. Klausulernas praktiska konsekvens är emel
lertid att köparen löper en större risk att inte erhålla vad han förväntar sig på grund
av avtalet, trots att förväntningen i och för sig kan sägas vara befogad. Såvitt avser
riskfördelningen är det uppenbart att en klausul som begränsar köparens möjlig
het att göra vissa påföljder gällande innebär att en större del av den totala risken
läggs på köparen. Dessa slags friskrivningar diskuteras något i kap. 11.3.

Ett annat slags friskrivning innebär att säljaren uttalar att han inte ansva
rar för att avtalsföremål et är aven närmare angiven beskaffenhet. Inte
sällan uttrycks det så att säljaren anger sig intekunnagaranteraförevaron
aven viss egenskap, men det kan lika gärna uttryckas så att säljaren fri
skriver sig från ansvar för frånvaron av viss egenskap eller friskriver sig
från ansvar för vissa lämnade uppgifters riktighet.

I NJA 1964 s. 239 hade en bil i en annons uppgivits vara "privatkörd 7 800 mil".
Säljaren angav före köpet att han inte kunde lämna garanti beträffande antalet
körda mil. Enligt HD kunde köparen därför "icke åberopa uppgiften såsom en
av [säljaren] gjord tillförsäkran'V"

I NJA 1946 s. 482 såldes en tavla signerad "Paulus Potter f: 1652". Sedan
köparen hade uttalat tvivel om tavlans äkthet förklarade säljaren att han inte
kunde avgöra huruvida den var äkta eller inte. Säljarens uppgift medförde att
köparen inte kunde åberopa uppgiften om tavlans ursprung och därigenom inte
heller kunde göra någon påföljd gällande när den visade sig inte vara äkta."?

I OtR 1976 s. 475 H angav avtalet att säljaren inte kände till några svampan
grepp i egendomen, men att han inte ville garantera att sådana inte fanns.
Otredningen visade sedan att det måste ha stått klart för säljaren att fastigheten
var rötskadad "i useedvanligt omfang, ligesom en mistanke om svamp måtte
veere nserliggende" .218 Trots friskrivningen ansågs fastigheten därför vara fel
aktig.

Dessa friskrivningar är precisa i förhållande till sitt objekt och vållar inga
systematiska problem. De är på ett påtagligt sätt en del av beskrivningen

216 NJA 1964 s. 239 (s. 246). Frågan om uppgiften i annonsen var en tillförsäkran eller inte var i
och för sig av underordnad betydelse eftersom 42 § 1905 års köplag inte uppställde något sådant
krav for att tillerkänna köparen det yrkade prisavdraget. Jfr även Martinussen s. 110.

217 NJA 1946 s. 482 behandlas även i kap. 6.1.1.1.
218 UiR 1976 s. 475 H (s. 480 f.).
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av avtalsföremålet. I samtliga fall måste frågan ställas om friskrivningen
är tillräckligt tydligt formulerad för att ta köparen ur den förväntning som
han eljest skulle ha haft beträffande en viss egenskap - antingen på grund
av säljarens tidigare uppgifter eller på grund av avtalsföremålets synbara
beskaffenhet. 219

5.3.2.1 Generellafriskrivningar

De friskrivningar som skall behandlas här saknar den exakthet som
innebär att de kan sägas vara en del av avtalsföremålets beskrivning i
snävare bemärkelse. Tvärtom är de vagt utformade och säger inget om
avtalsföremålets beskaffenhet i detaljer utan antyder endast att detta
kanske inte är så bra som köparen eljest hade kunnat förvänta sig. De
syftar således till att sänka köparens generella förväntningar om avtals
föremålet, så att en mindre del än eljest av de förväntningar som köpa
ren faktiskt har är befogade. Friskrivningarnas funktion är dänned att
lägga en större del av risken på köparen för att hans förväntningar inte
uppfylls. 19 § KöpL och 17 § KKL innehåller särskilda tolkningsregler
om när en vara har sålts '''i befintligt skick' eller med ett liknande all
mänt förbehåll'Y"

Jordabalken innehåller ingen motsvarande vägledning om hur en
befmtligt skick-klausul skall tolkas. Det fmns emellertid inga goda skäl
för att den skulle behandlas annorlunda endast på grund av avtalsföremå
lets kategori. Klausulen är densamma i båda fallen. I motiven till 4 kap.
19 § JB anger departementschefen att bestämmelsen inte är tvingande
och att säljaren därför i och för sig kan friskriva sig och det även med en
vagt formulerad klausul.221

219 Jfr även UfR 1976 s. 506 H, där klausulen "seelgeren har oplyst kaberen om, at der er konstateret
forekomst af flyvehavre" tillsammans med övriga omständigheter medförde att köparen måste
ha varit "forberedt på forekomst afflyvehavre i et ikke ubetydeligt omfang" (s. 513).

220 Enligt 19 § 1 st. 2 p. KöpL är en vara felaktig trots att den har sålts i befintligt skick om "säljaren
före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt forhållande rörande varans
egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde
räkna med att bli upplyst om, under forutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på
köpet". Prövningen är således helt beroende av säljarens vetskap. 19 § 1 st. 2 p. KöpL behandlas
därfor i kap. 13.3.

221 Se prop. 1970:20 BIs. 212. Se även Lind s. 287 ff.
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Feldefinitionen i såväl 4 kap. 19 § JB som i 17 § KöpL kan inte vara annat än
tvingande såvitt avser bedömningen av vad som är ett kontraktsbrott, eftersom
den så fullständigt är avhängig av parternas dispositioner. Hur gärna de än ville
och försökte skulle parterna knappast kunna ändra på regelns innehåll, eftersom
de - i sina försök att göra det - samtidigt skulle påverka de förväntningar som
köparen skulle kunna ha fog för och därmed påverka tillämpningen av den
befintliga regeln. Samtidigt kan regeln emellertid sägas vara dispositiv, efter
som parterna helt och hållet disponerar över dess innehåll.

På liknande sätt förhåller det sig med stadgandena om "good faith and fair
dealing" i art. 1.7 UNIDROIT Principles och art. 1:201 Principles of European
Contract Law. De innehåller båda ett särskilt påpekande om att de är tvingande.
Om parterna uttryckligen skulle komma överens om att efter bästa förmåga lura
skjortan av varandra, så skulle de emellertid därigenom sätta en egen standard
för vad som kan anses vara hederligt i just deras förhållande.f" Ingen annan har
berättigad anledning att ha några synpunkter på den av parterna valda standar
den. Regeln är tvingande såtillvida som parterna måste agera efter en hederlig
hetsnorm. Normen är emellertid avhängig av parternas avtal. Den tvingande
regelns innehåll är därmed dispositivt.f"

Eftersom tolkningen av friskrivningsklausuler är avhängig av parternas
dispositioner, är det antagligt att en sådan klausul skall behandlas på ena
handa sätt oberoende av om köpet gäller fast eller lös egendom. En vagt
formulerad klausul fritar således inte säljaren från allt ansvar, eftersom
den inte har en tillräckligt långtgående påverkan på köparens förvänt
ningar.P' Den antagna bristande tydligheten torde vara en avgörande
anledning till den avoga inställning till friskrivningsklausuler som
utvecklingen under 1900-talet har visat. 225 Kravet på tydlighet innebär

222 Jfr Hov s. 243: "Den som selv har svin på skogen, kan ikke forlange 100 % uklanderlig oppfar
sel fra motpartens side."

223 Se även kap. 7.2.3 om möjligheten att kringgå den "tvingande" tvååriga preskriptionsregeln i
23 § 3 st. KKL genom att i avtalet beskriva avtalsföremålet på ett sätt som gör att det inte kan
vara felaktigt.

224 Se t.ex. NJA 1983 s. 808, där en klausul innebärande att köparen skulle överta alla "säljarens
rätttigheter och skyldigheter gentemot säljarens entreprenörer" inte ansågs lägga all risk på
köparen.

225 Se prop. 1970:20 B l s. 212, sou1972:28 s. 121 ff., prop. 1988/89:76 s. 90 ff., Bernitz s. 52 ff.,
Ramberg/Hultmark s. 250 ff., Lundmark s. 56 ff., Adlercreutz II s. 100 ff och Hagstrem, Frag
menter I s. 43 ff Se mer generellt i anslutning till överraskande och tyngande klausuler i allmän
het, Bernitz s. 33 och 36 ff., liksom Wilhelmsson, Konsumentskyddet i Finland s. 167.
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emellertid inte att det av friskrivningen behöver framgå i detalj vad sälja
ren inte vill stå risken för.226

I dansk rätt synes kraven på tydlighet vara relativt höga. I ViR. 1992 s. 414 H
hade en fastighet sålts, på vilken det tidigare hade funnits en bensinstation.
Avtalet innehöll bl.a. följande klausul (5.21): "Keber er bekendt medjordbunds
forholdene - - - selger har intet ansvar for jordbundsforholdenev.F' I skedet
närmast att jämföra med ett svenskt köpebrev> angavs att "seelger har fraskrevet
sig ethvert ansvar over for keber vedrarende jordbundsforholdene'V" Av
Hejesterers domskäl framgår bl.a. att "ejendommen på salgstidspunktet i
veesentlig grad var forurenet med benzin og således i en ringere stand, end keber
kunne forvente. Den påberåbte ansvarsfraskrivelse findes alene at angå funde
ringsforhold og kan derfor ikke afskeere sagseger fra at gere mangelsbefejelser
gjeldende".229

Av domen framgår att friskrivningen tolkades så att den inte omfattade
förekomsten av föroreningar utan endast "funderingsforhold", varmed
torde avses markens fasthet etc.230 Eftersom den inte var ägnad att
påverka köparens förväntningar i övrigt, kunde köparen med fog förvänta
sig att fastigheten i dessa hänseenden var som andra fastigheter - fri från
bensinföroreningar.

5.3.2.1.1 Säljarens särskilda upplysningar

19 § KöpL anger närmare vad som inte skall anses omfattat aven generell
friskrivning. För det första skall friskrivningen inte omfatta "sådana upp
gifter om [varans] egenskaper eller användning som säljaren har lämnat
före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet".231 Regeln innebär en
avtalstolkning som har åtskilligt gemensamt med lagtolkningsprincipen

226 Se NJA 1975 s. 545 (DijJusionsspärr) och Håstad s. 121 f. Jfrprop. 1970:20 B I s.212.
227 UiR 1992 s. 414 H (s. 415).
228 Ibid.
229 UiR 1992 s. 414 H (s. 419).
230 Jfrt.ex. NJA 1989 s. 117 (Rasriskvid Göta älv), liksom UiR 1973 s. 413 H och Rt 1987 s. 1486,

i vilka pålning krävdes för att fastigheterna skulle kunna bebyggas.
231 19 § 1 st. I p. KöpL. Se även NJA 1993 s. 436 (Varnäs Invest AB) med anmärkt litteratur, Ram

berg s. 226, Bnekhus, Mangler s. 433 ff. och s. 446 ff., liksom Rt 1992 s. 166 (Hjul/aster med
sidetipp). Jfr NJA 1941 s. 393 (Haverifri bogserbåt).
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lex specialis derogat legi generalt. 232 Ett generellt utformat avtalsvillkor
kan inte förta effekten av ett som ger mer precis information.i" Bestäm
melsen bör även vara tillämplig när en egenskap visserligen inte har upp
givits vara för handen, men där det med motsvarande tydlighet framgår
att så är - eller snarare borde vara - fallet.P'

I Rt 1962 s. 613 såldes en begagnad bulldozer "i den stand den befinner seg".23S
Kontraktet innehöll dessutom en bestämmelse om att "finner kjeperen feil ved
ferste overhaling som ikke skyldes slitasje og som ikke er påvist ved salget, men
som vanligvis betraktes som maskinbrudd ved slik forsikring, skal kjepesum
men reduseres med det belep som vedkommende reparasjon koster".236 Den
senare klausulen var mer precis än den allmänna friskrivningen och gavs därför
företräde. Köparen hade rätt till prisavdrag motsvarande kostnaden för repara
tioner.

Ett liknande slags friskrivning kan illustreras av oiR 1972 s. 614 H. Säljaren
aven begagnad bil hade lämnat en garanti med innebörden att köparen fick 50 %
rabatt på reparationer som utfördes inom 30 dagar efter avlämnandet.f" En
sådan klausul syftar sannolikt till att markera att köparen egentligen inte har fog
för några förväntningar, men att köparens extra kostnad för att bringa avtals
föremålet i med fog önskat skick begränsas till hälften av den verkliga kost
naden. Köparen kan således sägas enligt klausulen ha haft fog för exakt hälften
av sina förväntningar. Hejesteret bortsåg från klausulen eftersom bilen avvek
från mer precisa uppgifter i avtalet.

5.3.2.1.2 Avtalsföremålets beskaffenhet

Enligt 19 § l st. 3 p. KöpL skall en generell friskrivning inte heller till
mätas betydelse när "varan är i väsentligt sämre skick än köparen med

232 Jfr Hellner, Rättsteori s. 92 och Lehrberg, Avtalstolkning s. 101. Se även Ramberg, Swedish
Sales Law s. 18.

233 Jfr Gomard, Obligationsret I s. 174 f. Se även UfR1972 s. 614 H (Begagnad bil) vid n. 237.
234 Jfr NJA 1983 s. 865 (Avsevärt/og).
235 Rt 1962 s. 613 (s. 613).
236 Ibid.

237 Konstruktionen kan också ges omvänd effekt. I UfR 1996 s. 1666 H (Byggav/all i marken) hade
säljaren friskrivit sig från allt ansvar för markförhållanden. Samtidigt angav avtalet att köparen
hade rätt att frånträda avtalet om det visade sig att markförhållandena var sådana att det skulle
bli mycket dyrare att bebygga fastigheten änvad man väntade sig vid köpetillfållet och om man
då inte kunde enas om ett prisavdrag.
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hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat för
utsätta". Av lagmotiven framgår inte vilka övriga omständigheter som
avses, men däremot att bestämmelsen endast avses vara tillämplig när
varans beskaffenhet står i ett uppenbart missförhållande till priset och de
övriga omständigheterna, liksom att dess tillämpning inte nödvändigtvis
förutsätter vållande på säljarens sida.238 Inte heller doktrinen ger särskilt
mycket vägledning om vilka övriga omständigheter som kan beaktas.239

Från praxis kan nämnas att en begagnad husbil med en fjorton år gammal
husdel inte får ha så allvarliga fuktskador att reparationskostnaderna
uppgår till ca 30 % av avtalsföremålets värde.i" Trots friskrivningen och
husdelens ålder hade köparen således fog för att förvänta sig att husdelen
inte var fukt- och mögelskadad, åtminstone inte i den omfattningen. En
begagnad bil som salmade värmeutrustning var däremot inte i väsentligt
sämre skick än köparen med hänsyn till dess pris och övriga omständig
heter haft skäl att förutsätta. 241

I NJA 1998 s. 792 hade en bostadsrätt sålts i befintligt skick. I den till bostads
rätten hörande lägenheten fanns åtskilliga kackerlackor. Trots friskrivningen
kunde köparen åberopa angreppet av ohyra som ett fel.

Från norsk praxis kan nämnas Rt 1982 s. 1357 där klausulen att avtalsföremålet
- bl.a. en lagerbyggnad som säljaren hade låtit uppföra för köparens räkning och
som köparen tidigare hade hyrt - skulle övertas "i foreliggende stand, uten ansvar
for [säljaren]"242 inte fråntog säljaren ansvar för att taket rasade in på grund av
alltför stor snöbelastning.243 Av Hayesteretts domskäl framgår att det är "rimelig
å tolke bestemmeIsen slik at den gjelder eventuelle mangler ved eiendommen av
mer tradisjonell karakter, såsom fysiske skader, dårlig håndverk eller andre for
hold som ofte undersekes og kontrolleres ved befaring. - - - Slik forstått gjelder
ikke ansvarsfraskrivelsen for den grunnleggende mangel ved lagerbyggningens
konstruksjon, som danner grunnlaget for erstatningskravet her".244

238 Se prop. 1988/89:76 s. 93.
239 Se Ramberg/Herre s. 287 f., Håstad s. 83 f., BergernlRognlien s. 107, Martinussen s. 108 och

Wilhelmsson/Sevön/Koskelo s. 82. Jfr dock Kriiger s. 241 ff.
240 Se NJA 1996 s. 598.
241 Se NJA 1975 s. 620 (Sunbeam alpine). Jfr särskilt hovrättsrådet Palmgrens skiljaktiga mening

(s. 623 f.), som möjligen är än mer befogad nu än 1974.
242 Rt 1982 s. 1357 (s. 1365).
243 Jfr um 1984 s. 191 H: Trots en friskrivningsklausul ansågs den sålda fastigheten vara felaktig,

när grundvattnet var så högt att köparen inte kunde bygga hus med källare.
244 Rt 1982 s. 1357 (s. 1365). Jfr Selvig s. 173.
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I dansk rätt har klausulen "keber er bekendt med, at der ikke kan tegnes for
sikring mod angreb af svamp og insekter p.gr.af ejendommens alder og kon
struktion. Dette er der taget hejde for i bruttoydelsen samt prisfastseettelsen'?"
inte ansetts hindra köparen från att häva köpet när huset på fastigheten var
"angrebet af svamp af en art og et omfang, der gjorde den uanvendelig til bebo
else".246 Upplysningen om att försäkring inte kunde tecknas var ägnad att sänka
köparens förväntningar, så att han borde misstänka att det förekom svampan
grepp. Köparen kunde emellertid med fog förvänta sig att svampangreppen inte
var värre än att fastigheten skulle kunna bebos efter en reparation.

I samtliga fall där bestämmelsen skall tillämpas är i vart fall en omstän
dighet för handen som alltid saknas när den inte skall tillämpas - före
komsten aven generellt utformad friskrivning. Redan denna omständighet
är naturligtvis regelmässigt ägnad att påverka köparens förväntningar, så
att en mindre del därav är befogade än vad som eljest skulle ha varit fallet.

Enligt köplagen krävs emellertid att varan är i väsentligt sämre skick
än vad köparen med fog kunde förvänta sig. Enligt motiven skall frågan
huruvida så är fallet bedömas objektivt.r" Det skulle således vara möjligt
att en vara är sämre än vad köparen har haft fog för att förvänta sig även
med beaktande av förekomsten aven friskrivning, utan att risken härför
skulle ligga på säljaren. Det framstår inte som logiskt att köparens för
väntningar skall kunna vara befogade i relationen med säljaren utan att
detta samtidigt ger honom rättigheter gentemot denne. Om några sådana
inte gives köparen, så är hans förväntningar i vart fall inte obligations
rättsligt befogade. Frågan huruvida de eljest är befogade saknar betydelse
i sammanhanget.248

Köplagens i här aktuellt hänseende ologiska konstruktion är en konse
kvens av att konstruktionen av huvudregeln i 17 § 3 st. KöpL inte har full
följts i övriga stadganden. 19 § l st. 3 p. KöpL synes således bygga på det
felaktiga antagandet att köparens befogade förväntningar enligt 17 § 3 st.
KöpL är såväl oberoende av avtalet och omständigheterna kring detta

245 UtR 1990 s. 381 H (s. 381).
246 UtR 1990 s. 381 H (s. 386).
247 Se prop. 1988/89:76 s. 93.
248 Jfr Hultqvists kritik (s. 680) mot uppenbarhetsrekvisitet i 11:14 RF: "Det torde dessutom vara

svårt att komma till slutsatsen att skatteflyktslagen strider mot grundlagen, men sedan klara av
att inta den smått schizofrena ståndpunkten, att detta inte är uppenbart."
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som konstanta. Först om antagandet görs att köparens förväntningar och
det befogade i dessa inte påverkas av avtalet och omständigheterna kring
det, är det berättigat att anse att regeln om friskrivningars effekter inne
håller en kvalifikation i forhållande till den givna konstanten.r" Så ser
emellertid inte huvudregeln om fel ut. Den är i stället flexibel och bero
ende av såväl avtalet som omständigheterna kring det.

Kravet att avvikelsen skall vara väsentlig fanns i motsvarande bestämmelse i 9 §
1973 års konsumentköplag. Av lagmotiven framgår att priset var den omstän
dighet som i första hand var i åtanke. 250 Även i praxis från tiden före 1973 har
angivits att en såld vara inte får vara i väsentligt sämre skick än vad köparen har
haft fog för att förutsätta."! Enligt Rodhe är friskrivningsklausuler inte tillämp
liga vid "grova fel".252

Med Rodhes terminologi är det möjligt att göra den uppdelning som krävs för
att väsentlighetskravet i 19 § l st. 3 p. KöpL skall framstå som logiskt, eftersom
felbedömningen enligt honom skall göras i två steg. Först avgörs om fel förelig
ger. Förekomsten av fel bestäms efter en jämförelse mellan avtalsobjektets
beskaffenhet å ena sidan och vad som är normalt samt vad som har bestämts
individuellt mellan parterna å den andra.i" Därefter prövas om felet är relevant.
Vid den senare prövningen skall bl.a. eventuella friskrivningar beaktas.i" Om
förekomsten av fel skall fastställas först och man därefter skall beakta eventuella
friskrivningsklausuler vid en relevansbedömning, så är det naturligt att avvikel
sen från köparens förväntning måste vara av kvalificerad art för att beaktas trots
säljarens friskrivning. Köplagens huvudregel ger emellertid inget utrymme för
en sådan tudelad felbedömning.

Lösningen i l 7 § KKL är betydligt mera logisk än köplagens. Även om
varan har sålts med ett generellt forbehåll är den felaktig "om den är i
sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omstän
digheter med fog har kunnat förutsätta", Om man antar att förekomsten

249 Jfr NJA 1998 s. 792, där det var ostridigt att förekomsten av kackerlackor var ett fel (s. 799).
Eftersom bostadsrätten hade sålts i befintligt skick skulle emellertid köparen stå risken tör
sådana "fel". HD:s prövning enligt 19 § l st. 3 p. KöpL mynnade emellertid ut i att fel förelåg
även om friskrivningen beaktades. Jfr NJA 1976 s. 217 (Råuspillning).

2050 Se SOU 1972:28 s. 123 f.
2051 Se NJA 1971 s. 51 (Rostig bil).
2052 Se Rodhe s. 275.
2053 Se Rodhe, Lärobok s. 104 tf.
2054 Se Rodhe, Lärobok s. 127.

166



5.3 Övrigt underlagförfelbedömningen

aven friskrivningsklausul påverkar köparens förväntningar, så är det
därmed logiskt att regeln innebär att de förväntningar skyddas som köpa
ren har fog för trots friskrivningen och övriga omständigheter. Friskriv
ningen är därmed en del av underlaget för bedömningen av om säljaren
skall stå risken för att köparens förväntningar inte har uppfyllts.

Huvudregeln i 17 § 3 st. KöpL ger inget utrymme för en supplerande
regel enligt vilken det skall bedömas om köparens befogade förvänt
ningar verkligen är befogade. 19 § KöpL kan därför inte skiljas från den
allmänna felregeln utan fyller funktionen av stöd när det skall avgöras
vilka förväntningar som köparen har fog för. Säljaren står risken för att
dessa förväntningar inte uppfylls. Detsamma gäller motsvarande regel i
17 § KKL. Inget talar heller för att en annan bedömning skall göras när
fråga är om fast egendom.

Det möter således inga hinder att hantera även befintligt skick-klausu
ler med hjälp av de vanliga felreglerna. En generell friskrivning medför
endast att köparen inte har fog för fullt så höga förväntningar som han
eljest skulle ha haft. Friskrivningen innebär därmed en förskjutning av
den totala risken för att köparens förväntningar inte uppfylls, så att en
större del av denna risk läggs på honom i stället för på säljaren.

5.3.3 Köparens undersökning före köpet

Köpare av fast egendom anses ha en skyldighet att undersöka avtalsföre
målet före köpet, medan köpare av lös egendom inte anses ha någon sådan
skyldighet.255 I det följande skall därför något beröras köparens s.k. under
sökningsplikt. Med lagens utgångspunkt, att det är köparens förväntningar
om avtalsföremålet som prövas vid en felbedömning, är det i princip onö
digt att diskutera i vilken omfattning köparen har att undersöka avtalsob
jektet före köpet. En köpares undersökning är i stället en konsekvens av
att han står risken för sina obefogade förväntningar. Köparen har aldrig
anledning att undersöka om ett avtalsföremål svarar mot hans befogade
förväntningar, eftersom säljaren definitionsmässigt står risken för att
avtalsföremålet avviker från dem. Köparen har däremot alltid anledning

2SS Se RamberglHerres. 293, Rambergi Hellner/Ramberg s. 63 och Håstads. 87. Jfr dock Ramberg
i Hellner/Rambergs. 285.
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att undersöka om avtalsföremålet svarar mot hans obefogade förvänt
ningar, eftersom han själv står risken för att de inte är riktiga.i" När fråga
är om fast egendom brukar detta kallas köparens undersökningsplikt.

Även om begreppet undersökningsplikt är relativt bekant också för
andra än jurister, så torde en undersökning i första hand vara betingad av
en ovilj a att "köpa grisen i säcken". Köpare av t.ex. begagnade bilar torde
regelmässigt undersöka och provköra dem före köpet. Om antagandet är
riktigt att köpare av lös egendom inte har någon undersökningsplikt, så
måste en sådan undersökning betraktas som en dumhet i juridiskt hänse
ende, vilken endast kan öka köparens risk.257 Eftersom köparen står risken
för riktigheten i alla sina obefogade förväntningar, så har han emellertid
alltid anledning att undersöka avtalsföremålet såvitt avser egenskaper
som omfattas av sådana förväntningar. Köparen har anledning att under
söka och upptäcka allt som inte är fel i lagens mening. Köparens s.k.
undersökningsplikt omfattar därmed endast sådant som med lagens defi
nition inte är fel i avtals föremålet.

Antag att en person köper en begagnad bil av 1980 års modell, som inte beskrivs
mer ingående än att den anges vara just en bil av 1980 års modell. Redan beteck
ningen bil ger en förnuftig köpare fog för att förvänta sig att den har motor, hjul,
ratt, dörrar m.m. Om den saknar sådana beståndsdelar, så avviker bilen därmed
från köparens befogade förväntningar och är således felaktig. Köparen behöver
därför inte undersöka om bilen verkligen har motor m.m. En förnuftig köpare
förväntar sig däremot inte att en bil från 1980 skall vara fri från rostskador.
Atminstone begränsade"" rostskador innebär därför inte att bilen är felaktig.
Den köpare som förväntar sig att bilen saknar rostskador bör därför undersöka
huruvida den aktuella bilen råkar motsvara den obefogade förväntningen.i"

256 Åven obefogade förväntningar skyddas visserligen {undantagsfall enligt tilläggsregeln genom
att säljarens vetskap tilläggs relevans. En köpare kan emellertid knappast hoppas på att säljaren
känner till förväntningar som köparen inte delar med andra, förnuftigare köpare.

257 Se 20 § KÖpL.
258 Jfr NJA 1996 s. 598 (Busbi!).
259 Jfr ND (F) 1978 s. 452 {Sunbeam Sedan), där Högsta domstolen uttalade bl.a. att köparen inte

hade visat att den överlåtna bilen "varit behäftad med sådana fel, som ej hade kunnat observeras
vid en sedvanlig undersökning, eller att bilens skick vid tidpunkten för överlåtelsen annars så
väsentligt skulle ha avvikit från vad det för bilen överenskomna priset och bilens ålder förut
satte" (s. 453). Bilen var därför inte felaktig.
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Fastigheter är i allmänhet utpräglade speciesobjekt, vilket innebär att det
endast i begränsad omfattning går att fmna någon jämförelsenorm utanför
avtalet. Sådana förväntningar - eller kanske snarare förhoppningar - som
det har förekommit avvikelser från i Högsta domstolens praxis, torde där
till ofta vara knapphändigt beskrivna i avtalen. Det finns därmed inte fog
för särskilt långtgående förväntningar i anledning av hur fastigheten har
beskrivits i avtalet. Vid köp av fast egendom anses köparen därför ha en
långtgående undersökningsplikt. Exemplet med den begagnade bilen från
1980 kan anpassas till köp av fast egendom genom att bilen byts ut mot
en villafastighet. Eftersom hus i allmänhet har en betydligt längre livstid
än bilar, måste villan för att ha motsvarande relativa ålder vara byggd inte
alltför långt efter andra världskriget.

Även i detta fall beskrivs avtalsobjektet knapphändigt: en villafastighet byggd
1950. Redan en sådan beskrivning inger en förnuftig köpare förväntningar om
att byggnaden på fastigheten har tak, väggar, fönster och dörrar, liksom att vat
ten, värme och avlopp är indraget.i" Om villan saknar sådana beståndsdelar, så
avviker fastigheten från köparens befogade förväntningar och är således felak
tig. Köparen behöver därför inte undersöka om villan verkligen har tak m.m. En
förnuftig köpare förväntar sig däremot inte att huset är fritt från fukt och rötska
dor, eftersom sådana inte torde vara ovanliga i så gamla hus. Förekomst av
sådana skador innebär därför inte att fastigheten är felaktig. Den köpare som för
väntar sig att fastigheten inte är fukt- eller rötskadad bör därför undersöka huru
vida den aktuella fastigheten råkar motsvara den obefogade förväntningen.

Av 4 kap. 19 § 2 st. JB framgår att köparen inte såsom fel får "åberopa
en avvikelse som [han] borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av
fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den nor
mala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna

260 Jfr dock UfR 1993 s. 72 H, där köparen inte med fog kunde rorvänta sig att fastighetens hus hade
fungerande golvvärmeanläggning, "selv om et sådant parcelhus efter alder og beskaffenhedt
typisk vii veere forsynet med gulvveermeanleeg". Referatet är mycket kort, varför det möjligen
finns bakomliggande fakta, som inte har refererats, som förklarar den i förhållande till domskä
len något märkliga utgången.
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vid köpet".261 Av 4 kap. 19 § l st. JB framgår därtill att fastigheten inte
rar avvika "från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet". Stad
gandets två delar är omöjliga att kombinera till en logisk helhet. En av dem
konsumerar den andra, som därmed saknar självständig funktion.

Antag att en fastighet avviker från köparens förväntningar, vilka är
befogade med beaktande av fastighetens skick, den normala beskaffenhe
ten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Om
köparen trots det står risken för avvikelsen, eftersom han inte undersökte
och upptäckte den, så får han inte åberopa avvikelsen mot säljaren. Hans
förväntning skulle därmed - ehuru i och för sig befogad - vara obefogad.
Om felbedömningen i stället skulle utgå från vad köparen borde ha upp
täckt vid en undersökning, så är det svårt att se vad 4 kap. 19 § l st. JB
skulle fylla för funktion, eftersom det avgörande inte skulle vara vilka
förväntningar som vore befogade utan vad som borde upptäckas.

Ett exempel från norsk rätt kan illustrera problemet.i" I köpta fastigheter upp
täcktes vägglöss. Köparen kunde inte åberopa vägglössen som fel gentemot sälj
aren trots att han "i og for seg ikke burde opdaget" dem, eftersom de var en
"rimelig og narliggende felge av eiendommens synlige tilstand, såsom alder,
bygningstype og vedlikehold". De aktuella fastigheterna var "gamle, tarvelige,
tett befolkede leiegårder". Eftersom köparen inte kunde åberopa vägglössen
som fel gentemot säljaren, hade han emellertid all anledning att före köpet - för
sin egen skull - undersöka fastigheten så väl att han upptäckte lössen, trots att
han "i og for seg ikke burde oppdaget" dem. Om fastigheten däremot inte är
bebyggd med gamla, tarvliga, tätt befolkade hus, så kan köparen med fog för
vänta sig att det inte finns väglöss. Säljaren står därför risken för att det trots allt
finns vägglöss. Köparen har därmed ingen anledning att undersöka om förvänt
ningen om frihet från löss är riktig.

Det är inte möjligt att de två momenten i 4 kap. 19 § JB är självständiga
i förhållande till varandra. Ett av dem måste vara överordnat det andra.
Det är dessutom så att när väl ett av dem har givits en överordnad funktion,

261 Bestämmelsens ändrade ordalydelse ansågs inte innebära någon ändring i sak i förhållande till
dess tidigare lydelse, se prop. 1989/90:77 s. 61. Jfr dock Lind s. 267: "Det var emellertid inte
fråga om några mera genomgripande ändringar i sak och äldre praxis avseende paragrafen har
fortfarande stor betydelse." (Min kursivering). Jfr dock även Lind s. 272. Stadgandets nuva
rande lydelse infördes genom SFS 1990:936.

262 Se Hagström, Fragmenter I s. 48, varifrån citaten är hämtade.
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dåfyller det andra ingen egen funktion, utan konsumeras av det förra. Det
är inte logiskt att ta undersökningen som utgångspunkt för felbedöm
ningen, eftersom den är avhängig av fastighetens skick, den normala
beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid
köpet; omständigheter som tillsammans med avtalets beskrivning av sitt
föremål är ägnade att skapa köparens förväntningar. Om däremotköparens
befogade förväntningar är utgångspunkt för bedömningen, fyller den s.k.
undersökningsplikten ingen självständig funktion, utan tjänar bara som en
erinran om att köparen inte har fog för särskilt högt ställda förväntningar.

Uppfattningen att en köpare av lös egendom till skillnad från en
köpare av fast egendom inte har någon undersökningsplikt bygger på den
felaktiga utgångspunkten att det fmns en objektivt fastställbar, konstant
definition av vad som omfattas av parternas respektive risksfärer.i'"
Eftersom säljarens åtagande följer av avtalet och omständigheterna kring
detta, är det emellertid inte möjligt att bestämma vad som omfattas av
säljarens respektive köparens risk på något annat sätt än genom att till
lämpa avtalet. Varje gång en sådan tillämpning ger vid handen att köpa
ren står någon del av risken för att hans förväntningar inte kommer att
uppfyllas, har köparen anledning att undersöka avtalsföremålet såvitt
avser dessa förväntningars objekt. Enär en säljare endast i undantagssi
tuationer kan tänkas stå all sådan risk, har en köpare regelmässigt anled
ning att i större eller mindre utsträckning undersöka avtalsobjektet. Det
är därmed inte mer än en smaksak om man väljer att kalla det för under
sökningsplikt eller - vilket jag föredrar - endast se det som en naturlig
konsekvens av avtalets riskfördelning. Det förra alternativet innebär
emellertid att även köpare av lös egendom regelmässigt skulle ha en
undersökningsplikt.

Antagandet att fastighetsköpare har en undersökningsplikt har emel
lertid vållat åtskilligt huvudbry och givit upphov till några tämligen kom
plicerade förklaringsmodeller. Här skall kort redogöras får de två model
ler som kan skönjas i motiv, praxis och doktrin om köp av fast egendom.
De bygger båda på att undersökningen är ett självständigt moment med
egna rättsverkningar. Trots att 4 kap. 19 § JB numera särskilt nämner

263 Se härtill Agells kritik (SvIT 1972 s. 724 f.) mot att ta normal standard till utgångspunkt för
bedömningen av om en fastighet är felaktig.
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köparens undersökning, är modellerna inte logiskt förenliga med lagtex
ten. Där är de emellertid i gott sällskap, eftersom inte heller lagtextens
delar är logiskt förenliga med varandra.

5.3.3.1 Tvåstegsmodellen

Tvåstegsmodellerr'" bygger på en koncentration till ett objektivt konsta
terbart felbegrepp.i" Modellen innebär att man först avgör vilken stan
dard en köpare har rätt att kräva. Eventuella avvikelser härifrån benämns
"fel". Om föremålet för avtalet är felaktigt, så går man vidare och bedö
mer huruvida köparen borde ha upptäckt felet. Felet är som huvudregel
inte relevant och kan därför inte åberopas gentemot säljaren om köparen
borde ha upptäckt det.266 Köparen har därmed i det enskilda fallet inte rätt
att kräva det som han egentligen hade rätt till. Bedömningen av köparens
undersökning är ett led i den s.k. relevansbedömningen.f" Modellen lan
serades 1956 av Rodhe268 men förekom, som Rodhe påpekar, redan tidi
gare i t.ex. 47 § 1905 års köplag.f" Victorin och Olsen har ifrågasatt
metodens överensstämmelse med svensk rätt. 270

264 Begreppet tvåstegsmodellen synes vara tämligen accepterat. Grauers - som förordar modellen
- har använt begreppet i t.ex. JT 1991-92 s. 783 ff

265 Jfr Rodhe s. 216.
266 Köparen skulle således med fog kunna förutsätta att felet saknas. Trots detta skulle han under

söka om hans - i och för sig befogade - förutsättning verkligen var berättigad, jfr t.ex. NJA 1985
s. 871 (Elledningar).

267 Andra relevanskriterier skulle exempelvis kunna vara förekomsten av eventuella friskrivningar
eller rättidig reklamation. Grauers hänför reklamationer till relevansbedömningen, se JT
1991-92 s. 784. Rodhe (s. 214) anser däremot att köparen, även när felet är relevant, kan ha förlorat
rätten att göra det gällande genom en utebliven reklamation. Prövningen skulle enligt Rodhe
således göras i åtminstone tre steg: l. Är avtalsföremålet felaktigt? 2. Är felet relevant? 3. Har
köparen reklamerat i tid?

268 Se Rodhe s. 214 och s. 216.
269 Se Rodhe, Lärobok s. 124.
270 Se VictorinIOIsen i JT 1991-92 s. 356. I såväl dansk som norsk rätt skiljs mellan "fejl" respektive

"feil", vilka inte har någon egentligjuridiskbetydelse och "mangel", som motsvarar vad vi ibland
kallar "köprättsligt fel", jfr Kriiger s. 154 f. Jfr dock Vinding Kruse s. 169, som i strid mot den
synbara logiken talar om "retligt relevant mangel", liksom Martinussen s. 90: "kjepsrettslig rele
vant mangel" och Vinding Kruse s. 170: "Foruden i de under l neevntetilfeeldemå kaberen som
regel også veere afskåret fra at gare de mangler geeldende, som han burde have opdaget under
sin eventuelle inspektion af ejendommen inden kabets afslutning." Jfr också 42, 43 och 47§§
DKöpL.
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Tvåstegsmodellen är präglad av hur fel i fast egendom har behandlats.
Vid köp av lös egendom anses köparen som huvudregel inte ha någon
undersökningsplikt.!" En allvarlig invändning mot tvåstegsmodellen är
därför att den innebär att termen fel får olika betydelse i beroende av om
det sålda är fast eller lös egendom.272

Antag två situationer som är lika i alla avseenden utom ett, egendomsslaget: En
50 år gammal båt respektive en fastighet med ett 50 år gammalt hus säljs. Såväl
båten som huset har en rötskada, som i bägge fallen är svår, men inte omöjlig att
upptäcka. Antag vidare att köparen väcker talan mot säljaren med anspråk på
grund av rötskadan och att säljaren vinner målen. I fastighetsfallet skulle moti
veringen enligt tvåstegsmodellen troligen vara att rötskadan i och för sig var ett
fel, men att detta borde ha upptäckts varför köparen inte får göra felet gällande."!
Vad gäller båten är ett sådant resonemang inte möjligt. Om köparen inte behöver
undersöka båten före köpet kan något andra steg inte finnas. Domstolen skulle
därför, för att komma till det angivna slutet, vara tvungen att konstatera att båten
inte avvek från vad en köpare aven 50 år gammal båt med fog kunde förutsätta
och att den därför inte var felaktig. Det är inte logiskt att - allt annat lika - röt
skadan skall vara ett fel i fastigheten, om än irrelevant, men inte i båten.F"

271 Se t.ex. prop. 1988/89:76 s. 94. Jfr Lehrberg, Köprätt s. 71 f. och Håstad s. 87, som dock påpekar
att köparen trots detta har anledning att undersöka, vilket även påpekas av Karlgren i Spörsmål
s. 132 ff och i Produktansvaret s. 56. Ett särskilt problem - under förutsättning att det faktiskt
föreligger en skillnad i riskfördelningshänseende mellan fast och lös egendom - är huruvida
man, utöver skillnaden i avtalets fonn, skall hantera det rena fastighetsköpet annorlunda än
köpet av ett bolag, vars enda tillgång är en fastighet, jfr t.ex. NJA 1945 s. 305 (Skorsten), där
emellertid käromålet synes ha byggts på reglerna om köp av fast egendom.

272 Avsikten vid jordabalkens tillkomst synes ha varit den motsatta, se prop. 1970:20 A s. 396:
"Principiell överensstämmelse skulle [genom ett uppgivande av fonnkravet och en därav föl
jande utvidgning av säljarens risk] komma att råda mellan köp av fast och köp av lös egendom.
Detta får i och för sig anses vara en vinning." Se också SOU 1987:30 s. 36 och s. 62 f., liksom
Hellner, Särskilda avtal s. 55 och Victorin s. 183. För dansk rätt se t.ex. Vinding Kruse s. 102.
Motsvarande regler i den norska avhendingslova förefaller vara uppbyggda med NKöpL som
förebild, se särskilt. 3 kap. l, 2, 8, 9 och 10 §§ avhendingslova och Ot prp nr 66 (1990-91) s. 79.

273 Jfr dock Grauers (s. 193) kommentar till Högsta domstolens domskäl i NJA 1980 s. 555 (Kryp
utrymme): "Det hade enligt min mening egentligen legat närmare till hands att bedöma skadan
som något som inte var ett fel i köprättslig mening."

274 Jfr Agens diskussion om lämpligheten av ett säljaransvar för abstrakta fel i SvIT 1972 s. 724 f.
De argument som anförs mot ett sådant ansvar torde passa precis lika bra som argument mot ett
sådant ansvar för begagnad lös egendom av speciestyp.
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5.3.3.2 Undersökningspliktmodellen

Mot tvåstegsmodellen kan ställas vad som här kallas för undersöknings
pliktmodellen. Vid jordabalkens tillkomst anförde lagrådet bl.a.:
"Utgångspunkten är att fastigheten säljes sådan den är och att följaktligen
köparen för att trygga sig får verkställa undersökning.t'i" I anslutning
härtill har HD i åtskilliga avgöranden använt följande formel:

"Av förarbetena till JB och av[276] rättspraxis ... framgår att köpare av fastighet i
allmänhet har att själv bära risken för fel, som han väl inte känt till men bort upp
täcka vid en med tillbörlig omsorg och sakkunskap företagen undersökning av
fastigheten. Det är således omfattningen av köparens undersökningsplikt som
bildar utgångspunkten får bedömningen av säljarensfelansvar/F'

Uppfattningen att köparens undersökningsplikt är en utgångspunkt för
säljarens felansvar upprepas i motiven till 1990 års ändringar i JB.278

Fokuseringen på undersökningen gör naturligtvis att föremålet för under
sökningen hamnar i bakgrunden. När undersökningen avslutats återstår
frågan hur man skall hantera allt det som inte upptäckts (och som inte
heller borde ha upptäckts). Frågan som då måste ställas är: "Det här som
inte ens borde ha upptäckts, är det ett fel eller inte?" Det blir återigen
fråga om en undersökning i två steg, ett slags omvänd tvåstegsmodell.
Grauers fråga, vad det är som skall upptäckas.i" skulle mot bakgrund
härav kunna besvaras. Det som köparen inte upptäckt och inte heller
borde ha upptäckt är ett fel under förutsättning att det är ett fel.

5.3.3.3 Köparens befogade förväntningar

Av 4 kap. 19 § JB framgår att köparen skall företa en "sådan undersökning
av fastigheten som [är] påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den
normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna
vid köpet". Det framgår därmed att det är köparens förväntningar om fas-

27S Prop. 1970:20 A s. 220.
276 Ordet "av" finns med i NJA 1984 s. 3, men saknas i de övriga fallen.
277 NJA 1985 s. 871 (Elledningar) (s. 876), NJA 1985 s. 274 {Fuktskada under korkmatta} (s. 279)

och NJA 1984 s. 3 (Stängt vindsutrymme) (s. 11), (min kursivering).
278 Se prop. 1989/90:77 s. 61.
279 Se Grauers i JT 1991-92 s. 786.
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tighetens skick som är avgörande för undersökningen, som i sin tur är en
funktion av lagens riskfördelning. Det räcker därför att fråga vilka för
väntningar som en köpare av fast egendom har fog för. Man behöver inte
diskutera såsom ett särskilt problem vilken undersökning han skall företa.

Köparen har fog för de förväntningar som avtalets beskrivning av sitt
föremål och omständigheterna kring köpet ger inte bara honom, utan
skulle ha givit även andra, förnuftiga köpare. Om fråga t.ex. är om en fas
tighet med en äldre träbyggnad, så har köparen normalt inte fog för att
förvänta sig att byggnaden skall vara fri från fukt- eller rötskador. Han har
därmed två huvudsakliga alternativ. Han kan antingen undersöka bygg
naden såvitt avser fuktskador, eller se till att avtalets beskrivning av fas
tigheten ger honom fog för att förvänta sig att den aktuella byggnaden inte
är fuktskadad, trots att omständigheterna kring köpet i annat fall borde ha
givit honom en sådan misstanke. I det förra fallet får sedan en eventuell
upptäckt aven fuktskada påverka antingen priset eller köparens vilja att
över huvud taget ingå avtal. I det senare fallet har han försäkrat sig om att
byggnaden enligt avtalet inte har några fuktskador. Eventuella verkliga
fuktskador innebär därmed att säljaren har begått ett kontraktsbrott som
ger köparen en rätt till i vart fall prisavdrag. Valet mellan alternativen är
beroende av kostnaden för en tillförlitlig undersökning. När säljaren är
villig att garantera frånvaron av fuktskador till ett lägre pris än kostnaden
för en tillförlitlig undersökning, framstår garantialternativet som mer att
raktivt än undersökningen.

Antag att parterna har enats om att fastigheten är värd 2 000 000 kr om den är
fri från fukt- och mögelskador. Antag vidare att en tillförlitlig undersökning av
en expert kostar 15 000 kr. Om säljaren i avtalet garanterar att byggnaden är fri
från sådana skador, så är varje pris mellan 2 000 000 kr och 2 015000 kr i princip
att föredra framför att köparen "uppfyller sin undersökningsplikt", eftersom det
tillför båda parter ett mervärde, utan att öka någons ekonomiska risk. 280 Om bygg
naden inte är skadad, så får köparen, som var villig att betala 15 000 kr extra för
att förvissa sig därom, betala en lägre summa, samtidigt som säljaren får mer än
vad han annars skulle ha fått. Antag i stället att byggnaden är skadad och att det

230 Exemplet är förenklat för att visa att koncentrationen till undersökningsplikten gör att alternati
ven kommer i bakgrunden. Naturligtvis finns det många andra risker som måste prissättas för
att göra exemplet fullständigt. Bland dem märks inte minst risken att säljaren skall visa sig inte
vilja eller inte kunna betala för en reparation i efterhand.
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kostar 100 000 kr att åtgärda skadan. Om köparen hade undersökt och upptäckt
skadan, så skulle han endast ha varit villig att betala 1 900 000 kr for fastigheten.
Om säljaren garanterar frånvaron av fel, så kommer säljaren därmed även sedan
felet har åtgärdats att ha fått mer än de 1 900 000 kr som han skulle ha fått om
han inte hade sålt fastigheten med beskrivningen "fri från fukt och mögelskador".

5.3.3.4 Undersökningens rättsverkan

En företagen undersökning av avtalsföremålet är av obligationsrättsligt
intresse endast när den medför att risken omfördelas jämfört med hur för
delningen skulle ha gjorts om ingen undersökning hade företagits. Under
sökningen har således självständig betydelse endast när den blottlägger
avvikelser från köparens förväntningar som skulle ha varit befogade om
de inte hade upptäckts. Den fortsatta behandlingen av köparens undersök
ning av avtalsföremålet rör därför endast egenskaper som säljaren
ursprungligen står risken för, men som köparen genom undersökningen
eller en uppmaning att undersöka kan komma att stå risken för.

5.3.3.4.1 Köparens faktiska undersökning

Begreppet fastighet ger relativt taassociationer om den aktuella fastighe
tens standard. Köpare av fast egendom kan därför normalt inte förvänta
sig särskilt mycket utan har tvärtom anledning att misstänka åtskilliga
skavanker. Köpare av fast egendom har därmed regelmässigt anledning
att hantera denna risk. I allmänhet sker det genom att köparen undersöker
fastigheten. Vid en sådan undersökning kan det naturligtvis förekomma
att köparen upptäcker sådant som han normalt inte hade anledning att
misstänka eller upptäcker frånvaron av sådant som han normalt med fog
kunde förvänta sig skulle finnas. Upptäckten innebär att köparen får vet
skap om den aktuella avvikelsen från sina tidigare förväntningar. I och
med sin vetskap står köparen risken för avvikelsen, eftersom han inte
längre kan förvänta sig att fastigheten skall vara beskaffad på annat sätt.
Även enligt 17 § 3 st. och 20 § l st. KöpL hindrar köparens vetskap
honom från att åberopa att en vara är felaktig."!

281 Se om köparens onda tro kap. 5.1.
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Av 20 § 2 st. KöpL framgår vidare att köparen inte heller får åberopa
sådant som han borde ha upptäckt. Det är således inget kravatt köparen
faktiskt upptäcker eventuella avvikelser från sina förväntningar.i" Enligt
Ramberg/Herre varierar kraven på vad köparen borde ha upptäckt i bero
ende av omständigheterna i det enskilda fallet. 283 Det är naturligt att
kravet på vad som bör upptäckas relateras till omständigheterna i det
enskilda fallet och därvid inte minst till den undersökning som faktiskt
utförs. En ytlig översyn bör innebära en mindre förskjutning av risken än
vad en grundlig genomgång av avtalsföremålet bör göra, eftersom
utgångspunkten är att säljaren står risken för egenskaper som är relevanta
för undersökningens rättsliga effekt.

I NJA 1955 s. 75 såldes en utombordsmotor som enligt säljaren hade en effekt
av 100 hästkrafter, medan den egentliga effekten endast var 65. Såväl HD:s
majoritet som minoriteten diskuterade den undersökning som faktiskt företogs
av köparen. Minoriteten påpekade särskilt att "besiktningen icke avsåg att
motorn skulle provköras".284 Av majoritetsvotum framgår "att besiktningen
skett i syfte att utröna motorns yttre mått och allmänna skick men ej dess
styrka".285 Trots undersökningen ansågs motorn därför vara felaktig.

Samtliga justitieråd anmärkte särskilt att undersökningen inte varit ägnad
att utröna huruvida motorn hade den uppgivna effekten. En provtur skulle
visserligen inte ha givit köparen någon upplysning om antalet hästkrafter
och därmed inte heller om huruvida säljarens uppgift därvidlag var riktig.
Undersökningen skulle emellertid ha givit köparen möjlighet att förvissa
sig om att motorn hade den kraft - och gav båten den fart - som han ville
köpa. En provtur borde således - vilket HD också antydde - ha inneburit
att säljarens uppgift om 100 hästkrafter konsumerades av köparens upp
levelse av kraft och fart under provturen.

Även NJA 1916 s. 338 kan tjäna som illustration. I målet hade läder köpts för
beredning av lim. Av HovR:ns domskäl framgår att "genom yttre besiktning och
undersökning av limläder i allmänhet kunde bedömas huruvida lädret vore för

282 Jfr Karlgren s. 24 som anger att det är av underordnad betydelse huruvida köparen i det enskilda
fallet har undersöktavtalsföremålet eller inte.

283 Se RambergIHerre s. 294.
284 NJA 1955 s. 75 (s. 83).
285 NJA 1955 s. 75 (s. 82).
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sitt ändamål, limberedning, användbart, i följd varav annan, noggrannare och
mer ingående undersökning ej enligt gott handelsskick ansäges erforderlig'V"
Eftersom sådan ytlig undersökning företagits utan att något fel bort upptäckas
lades risken på säljaren. HD fastställde HovR:ns dom.

I NJA 1916 s. 338 stod således säljaren risken för att lädret inte var ägnat
för limberedning, så länge inte redan den undersökning som krävdes
enligt gott handelsskick visade att lädret inte dög därtill. Ingen köpare
ansågs kunna utgå från att lädret var ägnat för limberedning. Varje köpare
kunde däremot utgå från att lädret var ägnat för detta ändamål, om inget
annat framgick vid en ytlig besiktning. Hänvisningen till gott handels
skick innebär att avtalsföremålets utseende ansågs vara en del av avtalets
norm för hur dess föremål skulle vara beskaffat. Om emellertid köparen i
det enskilda fallet hade gjort en mer grundlig undersökning och därvid
uppdagat att lädret inte dög, så skulle denna upptäckt ha fått återverk
ningar i riskfördelningen, så att köparen inte längre hade kunnat åberopa
detta förhållande mot säljaren. Den risk som ursprungligen hade legat på
säljaren skulle genom upptäckten - eller möjligheten att upptäcka vid
undersökningen - ha gått över till köparen. 287

I det tidigare berörda NJA 1996 s. 598 (Husbi/)288 bytte parterna bilar som
angavs överlåtas i befintligt skick. Den ena parten - här benämnd köparen 
undersökte sitt objekt vid två tillfällen och förde därvid frågan om mögel på tal
eftersom mögellukt kunde förnimmas. Motparten - här säljaren - sade då att
lukten möjligen berodde på att bilen inte hade använts under vintern. Av Högsta
domstolens domskäl framgår att säljaren hade uppgivit att han inte kände till att
bilen var fuktskadad. "Omständigheterna kan därjOr[289] inte anses ha varit
sådana att [köparen] med anledning av sin undersökning och de samtal som förts
med [säljaren] borde ha märkt de omfattande fuktskador som senare visat sig
föreligga.v'" Säljarens uppgivna ovetskap var tillräcklig bevisning om att köpa
ren inte ens borde ha upptäckt skadorna.i"

286 NJA 1916 s. 338 (s. 341).
287 Jfr härtill JustR:n Berglöfoch Sundberg i NJA 1918 s. 280 (Ruttna pråmar).
288 Se vid n. 240.
289 Min kursivering.
290 NJA 1996 s. 598 (s. 606).
291 Jfr dock möjligheten som anförs i partsargumentationen i NJA 1988 s. 363 (Mögelvana säljare)

att den som bor i ett hus sakta vänjer sig vid lukten och därför inte behöver ha upptäckt det som
en mera tillfåIlig besökare - såsom en köpare som undersöker huset - genast bör upptäcka.
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Även när fråga är om fast egendom påverkas köparens risksfår av att han
företar en grundlig undersökning. I NJA 1998 s. 407 åberopade köparna
ett besiktningsutlåtande som stöd för att de mikroorganismer som fanns i
ett golv och i vindens isolering omfattades av säljarens risksfår.

Högsta domstolen konstaterade först att ett besiktningsutlåtande inte har någon
direkt betydelse för riskfördelningen mellan säljare och köpare: "Är bristen
sådan att köparen borde ha upptäckt den, hjälper det inte att besiktningsmannen
inte upptäckt den.,,292 I utlåtandet hade besiktningsmannen gjort anteckningar
om "något höga fuktkvotsvärden'?" och påpekat värdet av god ventilation i bli
vande golv och väggkonstruktioner. "Dessa påpekanden borde ha föranlett
köparna att närmare undersöka orsaken till fuktkvotsvärdena. Innehållet i
besiktningsutlåtandet kan därför inte åberopas till stöd för att köparna fullgjort
sin undersökningsplikt. Det är tvärtom så att påpekandena i besiktningsutlåtan
detfår anses ha utökat köparnas undersökntngspltkr'F"

Den avslutande delen av domskälen är en smula olycklig eftersom den
ger vid handen att det är köparnas förståelse av utlåtandet som är avgö
rande. Det är inte riktigt. Det skulle nämligen innebära att säljaren
skulle stå risken om besiktningsmannen visserligen hade uppmätt höga
fuktkvoter, men uttryckt detta på ett sätt som inte varit ägnat att väcka
köparens misstänksamhet. Köparen skall i stället tillräknas den vetskap
som av honom anlitade besiktningsmän har. Precis som fallet är vid köp
av lös egendom kan köparens faktiska upptäckter vid en undersökning
aven fastighet påverka riskfördelningen så att det som upptäcks omfat
tas av köparens risk. Prövningen i HD gällde endast betydelsen av
besiktningsutlåtandet. Frågan om köparen med fog hade kunnat för
vänta sig att byggnaden inte var mögel- och bakterieskadad prövades
därför inte. I anslutning till HD:s uttalande i NJA 1986 s. 670 I,
att köparna "inte med framgång [skulle] kunna åberopa sin bristande
kännedom om riskerna med radon, om radonfrågan vid tiden för deras
förvärv av fastigheten varit föremål för en så omfattande debatt och
information att en normalt noggrann och intresserad fastighetsspekulant

292 NJA 1998 s. 407 (s. 416).
293 Ibid.
294 Ibid. Min kursivering.
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kan antas ha tagit intryck därav'?" och till den debatt och information
om s.k. mögelhus som torde ha funnits vid tiden för deras förvärv,
framstår det emellertid som osannolikt att en sådan förväntning var
befogad.296

5.3.3.4.2 Säljarens uppmaning att undersöka avtalsföremålet

20 § 2 st. KöpL reglerar betydelsen av att säljaren uppmanar köparen att
undersöka avtalsföremålet. Även i dessa fall är effekten att risken går
över till köparen för sådana avvikelser från hans förväntningar som borde
ha upptäckts vid undersökningen. En uppmaning att undersöka fyller
därmed samma funktion som en generell friskrivning. I båda fallen avses
en förskjutning av den totala risken, så att en större del av denna kommer
att ligga på köparen. Såväl friskrivningen som uppmaningen att under
söka har samma syfte och innebörd: Säljaren vill begränsa köparens möj
lighet att rikta krav mot honom i anledning av avtalet. Det saknas därför
anledning att behandla en uppmaning att undersöka avtals föremål et prin
cipiellt annorlunda än en friskrivning.

Avgörande för hur stor del av säljarens risk som flyttas till köparen är
därmed den tydlighet med vilken säljaren kommunicerar sin avsikt till
köparen.F" Ju tydligare det framgår att säljaren inte vill ansvara för att
avtalsföremålet har några egenskaper alls eller håller längre än en kort tid
efter riskövergången, desto större blir köparens risk och desto mer nog
grant bör en undersökning genomföras. Det sagda innebär också att om
köparen inte borde uppfatta säljarens uppmaning att undersöka såsom
något som syftar till att förändra riskfördelningen, så följer det av 32 §

29S NJA 1986 s. 670 I (s. 680).
296 Mot bakgrund av att även nyare hus ofta är fukt- och mögelskadade och att detta debatteras i

massmedia - se t.ex. artikeln "35 000 småhus mögelskadade" i Dagens Nyheter den 3 augusti
1999 - är det inte osannolikt att t.o.m. en köpare aven fastighet med ett relativt nytt hus saknar
fog för en eventuell förväntning att huset inte är fukt- eller mögelskadat. Jfr dock NJA 1997
s. 290 (Felaktig byggnorm) och NJA 1986 s. 670 I (Radonhus), Fallen refereras i kap. 8.2.2.1.

297 Jfr DiR 1968 s. 272 H, där den sålda fastigheten hade uppgivits vara 50 hektar men där säljaren
samtidigt hade hänvisat köparen till fastighetens matrikelkort, av vilket det framgick att arealen
endast var 48,1925 hektar. Kortet var framme under förhandlingarna mellan parterna. Köparen
ansågs därför inte med fog kunna förvänta sig att fastigheten var större än vad kortet angav.
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l st. AvtL att uppmaningen inte har några rättsverkningar.i" Däremot
kan en undersökning som köparen ändå gör naturligtvis medföra rätts
verkningar genom att köparen upptäcker sådant som eljest skulle ha legat
inom säljarens risksfår.

Om säljaren erbjuder sig att visa hur avtalsföremålet fungerar och att
visa hur en del finesser skall användas och köparen avböjer erbjudandet,
så bör säljarens erbjudande således normalt inte tolkas som en sådan upp
maning som avses i 20 § 2 st. KöpL. Någon förändring av riskfördel
ningen skall därför inte göras i anledning av erbjudandet. Om säljaren
däremot inte bara uppmanar köparen att undersöka avtalsföremålet
grundligt utan dessutom påpekar att hans syfte därmed är att slippa risken
att köparen reklamerar avtalsföremålet, så är det tydligt att köparen inte
med fog kan förvänta sig att föremålet är sådant som han möjligen för
väntade sig innan uppmaningen gavs. Han har därför anledning att företa
en noggrann undersökning av det. Graden av riskförskjutning är direkt
avhängig av tydligheten i uppmaningen att undersöka och av hur tydligt
syftet med uppmaningen framgår.

Omvänt gäller att riskfördelningen påverkas även när säljaren avböjer
köparens kravatt få undersöka avtalsföremålet. Allt som hade kunnat
upptäckas vid en undersökning omfattas då av säljarens risk om inte
köparen ändå känner till det.

I det redan berörda fallet NJA 1918 s. 280 synes utgångspunkten ha varit att
köparen skulle undersöka avtalsföremålet. De två lastpråmarna hade sålts för
vardera l 132 kr 75 öre men de var i så dåligt skick, att deras egentliga värde
endast var 300 kr vardera. HD tillerkände köparen prisavdrag "enär ifrågava
rande pråmar, vilka icke, såvitt visats, försålts 'i befintligt skick', vid köpslutet
varit behäftade med fel, samt en av [köparen] vid förhandlingarna om köpet
ifrågasatt närmare undersökning av pråmarna avböjts från säljarens sida under
sådana förhållanden att [köparen] haft grundad anledning att anse en dylik
undersökning överflödig". 299

Eftersom säljaren avböjde köparens önskemål om en närmare undersök
ning, flyttades risken från köparen till säljaren for sådana avvikelser från

298 Se Ramberg s. 62. Jfr art. 8 CISG, art. 4.2 UNIDROIT Principles och art. 5:101 Principles of
European Contract Law.

299 NJA 1918 s. 280 (s. 283).
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köparens dittills obefogade förväntningar som hade kunnat upptäckas vid
en undersökning. I den mån köparen genom undersökningen hade kunnat
upptäcka sådant som omfattades av köparens ursprungliga risk, fyllde
således säljarens avböjande samma funktion som en säljarens garanti för
frånvaron av sådana avvikelser från köparens förväntningar.l'"

Att en uppmaning att undersöka skall behandlas på enahanda sätt som
en friskrivning innebär att de inskränkningar i friskrivningens effekt som
anges i 19 § KöpL i princip är tillämpliga även när säljaren uppmanar
köparen att undersöka avtalsföremålet. En allmänt hållen uppmaning att
undersöka avtalsföremålet bör således inte kunna förta effekten av pre
cisa uppgifter om dess beskaffenhet. Undantaget att uppmaningen att
undersöka inte påverkar riskfördelningen när säljaren har handlat i strid
mot tro och heder'?' stämmer väl överens med regeln i 19 § 2 p. KöpL att
en generell friskrivning inte påverkar riskfördelningen när säljaren är i
ond tro. 302

5.3.3.4.3 Leveransprover

Det förekommer att avtal anger att köparen har rätt att undersöka avtals
föremålet före leveransen.l" En sådan bestämmelse är av föga juridisk
nytta för köparen, eftersom den endast ger honom en rätt att alltför sent
- d.v.s. först efter det att han genom avtal har bundit sig gentemot säljaren
- undersöka sannolikheten för att säljaren kommer att hålla sitt löfte. Han
kommer dessutom ändå att behöva undersöka avtalsföremålet efter leve
ransen, eftersom det är först då som det är möjligt att kontrollera hur dess
beskaffenhet var vid riskövergången. En sådan kontroll kan av naturliga
skäl aldrig göras innan risken har gått över till köparen. För säljaren där
emot, som har förbundit sig att leverera i enlighet med avtalet vid en
given tidpunkt, innebär en sådan bestämmelse att köparen kostnadsfritt

300 Jfr Martinussen s. 113.
301 Se 20 § 2 st. KöpL. Undantaget berörs i kap. 13.3.
302 Se även Wilhelmsson/Sevön/Koskelo s. 89.
303 Se t.ex. NL 92 p. 5 ff. Jfr Rt 1960 s. 1055, där slutbetalningen för den sålda generatorn skulle

erläggas först sedan den var "satt i stand, besiktiget og godkjent og ferdig til avsendelse"
(s. 1057). Enligt Heyesterett etablerades därmed en undersökningsplikt för köparen, vilken
påverkade hans möjIighet att senare reklamera mot eventuella fel.
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kan komma att utföra en undersökning som säljaren själv borde utföra för
att försäkra sig om att leveransen kommer att vara avtalsenlig.304

Bestämmelser om leveransprov fyller möjligen en funktion i avtal där
köparen står en stor del av risken for säljarens avtalsbrott och där påfölj
derna för dröjsmål skiljer sig från dem for fel, såsom i NL 92.305 Det kan
då vara möjligt för köparen att, genom att upptäcka sådant som skulle
komma att bli fel vid riskövergången, tvinga säljaren i dröjsmål, så att vite
kommer att utgå, i stället för att säljaren utan avdrag skall kunna avhjälpa
felet efter leverans. Bestämmelsen möjliggör också for köparen att tidi
gare än eljest förebygga eventuella skador, skador som han själv enligt
avtalet står hela eller en del av risken for trots att de är en följd av sälja
rens kontraktsbrott.

5.3.4 Säljarens upplysning före köpet

Den kritik som kan riktas mot begreppet undersökningsplikt kan med
samma kraft riktas också mot begreppet upplysningsplikt.306 Det är
ointressant huruvida säljaren upplyser köparen om avvikelser från dennes
förväntningar, Om köparens förväntningar är befogade, så står säljaren

304 Jfr ND (F) 1997 s. 682, där säljaren av ett bowlingklot hade borrat det på ett sätt som gjorde det
otillåtet, vilket uppdagades när köparen vann ett specialpris värt FIM 346993,95 och en gåvo
check på 50 000 Singapore-dollar, för att därefter diskvalificeras på grund av det otillåtna klotet.
Högsta domstolen angav bl.a. att säljaren inte hade vägt klotet i samband med sitt borrningsupp
drag och inte heller visat att köparen "åtagit sig den kontroll av att bowlingklotets vikt överens
stämde med reglerna som normalt hör till borrarens uppgift" (s. 684).

305 Se särskilt kap. 11.3.
306 I Norge föreskriver 3 kap. 7 § avhendingslova särskilt om sådan s.k. upplysningsplikt. För fin

ländskt vidkommande drar WilhelmssonlSev6n/Koskelo (s. 86) slutsatsen att"då säljarens fel
ansvar vid försäljning aven vara 'i befintligt skick' måste vara lindrigare än vid köp i allmänhet
bör alltså [19 § 1 st. 2 p. FKöpL] uppfattas som en minimiregel angående upplysningsplikten,
vilken inte kanåsidosättas genom ett allmänt, ospecificerat forbehåll i köpavtalet. Vid köp utan
förbehåll har säljaren en längregående upplysningsplikt, vars innehåll bestäms av de allmänna
felreglerna." Även i Danmark anses en upplysningsplikt föreligga, Enligt Narager-Nielsen/
Theilgaard (s. 701) föreligger det "en mangel, såfremt seelgeren har forsemt at give keberen
oplysning om forhold, der harbetydning for keberens bedemmelse afgenstanden, d.v.s. når seel
geren har tilsidesat sin loyale oplysningspligt". Jfr även Gomard, Obligationsret I s. 156 ff. I
Sverige har säljarens upplysningsplikt behandlats av Hultmark, "Upplysningsplikt vid ingående
av avtal".
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risken redan av den anledningen.f" En utebliven upplysning ändrar inte
på det förhållandet.i" Om köparens förväntning i stället är obefogad, så
står han risken för att den inte kommer att uppfyllas. En utebliven upp
lysning ändrar inte heller på detta förhållande, Säljarens s.k. upp
lysningsplikt är således en spegelbild av köparens s.k. undersökningsplikt
såtillvida som den endast omfattar sådant som lagen redan definierar
som fel i avtals föremålet.309

Eftersom felbedömningen utgår från köparens förväntningar i anled
ning av avtalets beskrivning av sitt föremål, kan säljaren däremot natur
ligtvis påverka köparens förväntningar genom att före köpet'!" lämna
upplysningar om avtalsföremålet. När upplysningarna gäller sådant som
en förnuftig köpare eljest skulle ha forväntat sig, har säljaren genom att
påverka köparens förväntningar ändrat underlaget for felbedömningen.
Om köparen trots upplysningen skulle forvänta sig att avtalsföremålet är
annorlunda än vad upplysningen har givit vid handen, så står han enligt
huvudregeln risken for att förväntningen inte är riktig. Vid tillämpningen
av tilläggsregeln kan säljaren i en sådan situation i allmänhet inte sägas
vara i ond tro såvitt avser köparens förväntning, eftersom säljaren har för
sökt få denna att svara mot avtalsföremålets verkliga beskaffenhet."!
Upplysningen verkar därmed riskforändrande och avtalsföremålet av
viker inte längre från köparens skyddade förväntningar.

307 Se Wilhelmsson/Sev6nlKoskelo s. 85 f. Se även HerrelRambergs (s. 217) exempel från ARN:s
praxis: En konsument hade köpt en skinnkappa. "Fel i varan befanns föreligga eftersom det
visade sig att kappan inte tålde regn och näringsidkaren borde ha upplyst konsumenten härom."
Frågan, om kappan var felaktig eftersom den inte tålde regn eller om felet berodde på att
näringsidkaren inte hade upplyst konsumenten därom, synes vara lätt att besvara.

308 Jfr dock t.ex. NJA 1933 s. 253, där HD:s domskäl (s. 256) lyder: "Enär det ålegat [säljarna] att
vid köpeförhandlingama upplysa [köparen] om att den ifrågavarande byggnaden av dem upp
förts utan byggnadsnämndens tillstånd..." och de nästan identiska domskälen i NJA 1935 s. 121
(Rivningsfårelåggande) (s. 125). I det senare fallet har HD uppenbarligen valt att låta den ute
blivna upplysningen vara avgörande i stället för att motivera domen med anledningen till att
upplysningen ansågs böra lämnas. Dylika domskäl har ibland lett till den felaktiga slutsatsen att
det är den uteblivna upplysningen som leder till att säljaren ansvarar för avvikelsen från köpa
rens förväntningar, se särskilt Hultmark, Upplysningsplikt s. 27.

309 Den "undersökningsplikt" som Rodhe anser att säljaren har - så att säljaren därefter kan upp
fylla sin "upplysningsplikt" mot köparen - (se Rodhe s. 251,jfr även Ramberg s. 63), har där
med inte heller någon funktion som obligationsrättsligt instrument.

310 Se kap. 3.1.
311 Se även kap. 13.2 vid n. 33.
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Den begagnade bilen från 1980 kan tjäna som exempel även här. Om bilen
saknar ratt, så avviker den från köparens befogade förväntningar och är således
felaktig. Om säljaren däremot före köpet upplyser köparen om frånvaron av ratt,
så har han därigenom givit avtalsföremålet en annan beskrivning: Bil av 1980
års modell utan ratt. När bilen därefter levereras utan ratt är den inte felaktig,
eftersom varje förnuftig köpare skulle förvänta sig att den saknar ratt. Säljaren
har däremot ingen anledning att upplysa köparen om att bilen har begränsade
rostskador, eftersom han in dubiol" kan utgå från att köparen förväntar sig att
bilen är som andra bilar från 1980, d.v.s. åtminstone litet rostig.

I ND (F) 1983 s. 316 hade en fastighet sålts "såsom ansluten till stadens
avloppsnät"."" Av domskälen framgår tämligen tydligt hur bedömningen har
gjorts: "Då [säljaren] vid byggandet av nämnda avlopp hade avvikit från de god
kända ritningarna och sedan underlåtit att meddela [köparna] därom, hade dessa
rätt att av [säljaren] utfå ersättning för de kostnader som försättandet av
avloppsanslutningen i sådant skick att den överensstämde med de krav som
hörandet till stadens avloppsnät förutsatte.v'" Först konstaterade domstolen att
avloppsanslutningen avvek från den förväntning som beteckningen "såsom
ansluten till stadens avloppsnät" gjorde befogad. Därefter konstaterades att sälj
aren inte hade gjort tillräckligt för att påverka förväntningen, varför den fortfa
rande var befogad. Fastigheten var därmed felaktig.

5.4 Sammanfattning

Avtalet är utgångspunkt för avgörandet om ett avtalsföremål är behäftat
med fel eller inte. Avtalet är emellertid inte avgörande för frågans lösning.
Avgörande är i stället de förväntningar som köparen bibringas genom avta
let och omständigheterna kring detta. Oberoende av om de skall anses vara
en uttalad del av avtalet eller inte, skall därför hänvisningar till prov eller
modell, liksom säljarens marknadsföring, beaktas. Detsamma gällerköpa
rens förväntningar om förpackning, när sådan behövs eller eljest bör fin
nas. Köparen kan av naturliga skäl aldrig förvänta sig att avtalsföremålet
är annorlunda beskaffat än vad han vet vara fallet.

312 Frågan om säljaren står risken - och därmed har anledning att upplysa köparen - när säljaren
känner till köparens obefogade förväntningar behandlas i DEL II.

313 ND (F) 1983 s. 316 (s. 318).
314 Ibid.
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En köpare kan med fog förvänta sig att avtals föremålet är ägnat för
sådana ändamål som en förnuftig person i samma situation som köparen
skulle ha förväntat sig att det skulle vara ägnat för, med beaktande av
avtalets beskrivning av föremålet och övriga omständigheter kring
avtalet. Bland dessa märks särskilt avtalsföremålets pris. Ett högt pris ger
ofta en köpare fog för högre ställda förväntningar än om priset är lågt. Om
säljaren har friskrivit sig, genom att ange att avtalsföremålet säljs "i
befmtligt skick" eller på annat sätt, eller om han har uppmanat köparen
att undersöka avtalsföremålet, så är det omständigheter som typiskt sett
är ägnade att sänka en förnuftig köpares förväntningar. Friskrivningens
respektive uppmaningens tydlighet är av betydelse för i vilken utsträck
ning de förskjuter risken till köparen.

Utgångspunkten för felbedömningen måste emellertid vara en tolk
ning av avtalets beskrivning av sitt föremål. Det är därmed olämpligt att
göra åtskillnad mellan bestämmelsen om allmänna ändamål i t.ex. 17 §
2 st. 1 p. KöpL å ena sidan och den om särskilda ändamål i t.ex. 17 § 2 st.
2 p. KöpL å den andra. Den senare är endast en erinran till köparen att
beskriva sina behov och syften med avtalsföremålet på ett adekvat sätt.

Kommersiella köpare saknar många gånger anledning att hysa andra
förväntningar om ett avtalsföremål än privatpersoner. Med lagstiftning
ens utgångspunkt fmns det därför ingen anledning att göra någon princi
piell skillnad mellan felbedömningen enligt köplagen och konsument
köplagen. Tvärtom finns det många gånger anledning att ställa högre krav
på den konsument som besitter sakkunskaper än på den näringsidkare
som saknar sådana.l"

Det antas allmänt att köpare av fast egendom har en långtgående
undersökningsplikt. Koncentrationen till undersökningen innebär att ett
onödigt klumpigt verktyg används vid felbedömningen. Om i stället risk
fördelningen ställs i centrum, så blir den relevanta frågan inte om köparen
borde ha undersökt och upptäckt eventuella avvikelser från sina förvänt
ningar, utan vem av parterna som stod risken för de förväntningar som
sedermera visade sig inte vara uppfyllda. Om köparens förväntning var

315 Jfr Rt 1984 s. 356 (Traktor med sneskuffe) vid n. 125, som visserligen inte gällde en konsu
mentrelation, men där köparens sakkunskap hade betydelse for utgången i målet. Jfr även
Martinussen s. 88.
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obefogad, så hade han därför antingen anledning att ta upp frågan till dis
kussion när kontraktet förhandlades, eller anledning att undersöka avtals
objektet före köpet, eftersom förväntningens uppfyllelse låg inom köpa
rens risksfår. Om den i stället var befogad, så hade säljaren antingen
anledning att ta upp frågan - upplysa köparen om att avtalsföremålet
avvek från dennes dittills befogade förväntning - och därigenom försätta
köparen i ond tro, eller anledning att genom en tillräckligt tydlig friskriv
ning eller uppmaning att undersöka avtalsföremålet klargöra att han inte
ville stå den aktuella risken, eftersom förväntningens uppfyllelse låg inom
säljarens risksfår.

Att köpare av fast egendom har anledning att företa omfattande under
sökningar före köpet har med tydlighet fastslagits i såväl praxis som dok
trin. Detta framgår numera även direkt av 4 kap. 19 § JB. Det är emellertid
inte någon principiell skillnad mellan den undersökning som köparen av
lös egendom respektive fastighetsköparen har anledning att genomföra.
Lös egendom är däremot många gånger mindre omfattande och lättare att
överblicka än vad fast egendom är. Den långtgående undersökningsplikt
som fastighetsköpare anses ha är således inte betingad av att fastigheten
är en fastighet, utan av att en fastighet ofta är betydligt mer komplex än
vad lös egendom i allmänhet är.

I varje obligationsrättsligt förhållande står antingen säljaren eller
köparen risken för en viss avvikelse från köparens förväntningar. Står
säljaren risken har han anledning att skaffa sig kännedom om avvikelsen
och upplysa köparen om den, för att därigenom föra över risken till köpa
ren. Om i stället köparen står risken, så har han anledning att undersöka
avtalsföremålet för att försäkra sig om att det inte avviker från den aktu
ella förväntningen. Det är emellertid uteslutet att säljaren har anledning
att lämna upplysningar om sådant som köparen har anledning att under
söka. Om ingen av parterna beaktade sin risk, så skulle denna då läggas
antingen på dem båda, eller också inte behöva bäras av någon av dem. Det
senare alternativet är omöjligt, medan det förra i och för sig kan tänkas
om det innefattar någon form av jämkning, så att de t.ex. stod halva risken
var. Hela risken kan emellertid inte läggas på båda parter. Det är obliga
tionsrättsligt omöjligt.
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Frågan om avtalsföremålets identitet vållar tämligen små problem i
svensk rätt. Det är sällan svårt att avgöra om det avtalsföremål som har
levererats är av sådan art som avtalet kräver. Till skillnad från t.ex. tysk
rätt' gör svensk rätt ingen principiell åtskillnad mellan leverans aven fel
aktig vara och leverans aven annan vara än den avtalade.'

Man kan ifrågasätta, vilken betydelse beteckningen' av avtalsföremå
let skall tillmätas i förhållande till andra omständigheter. Den bör till
mätas allt mindre betydelse, ju mer köparen har undersökt avtalsförernå
let, eftersom han vid undersökningen skaffar sig en allt bättre bild av
det." Om exempelvis en annons om försäljning aven Volvo 240 beteck
nar densamma som en GL - vilket bl.a. innebär att den är femväxlad 
och den i själva verket är en DL - med endast fyra växlar - så är från
varon av den femte växeln naturligtvis ett fel, när köparen har förlitat
sig på uppgiften.s Det är emellertid betydligt mer tvivelaktig om köpa
ren även efter en provtur skall kunna åberopa att bilen inte är en GL. En

l Se Schwenzer art. 35 anm. 10 samt Putzo § 459 anm. 3 och Vorbemerkung vor § 459 anm. 5.
2 Se Almen s. 576 f. Observera dock likheten mellan principen i 43 § 2 st. KöpL - som bygger på

om säljaren är medveten om sitt kontraktsbrott eller inte - och den tyska gränsdragningen mel
lan sakfel och aliud, se Putzo § 459 anm. 3 (förkortningarna är uttydda): "Aliud Lieferung ist
Nichterfiillung und die §§ 320 ff. sind grundsätzlich anzuwenden, nicht die Sachmängelhaft
ung."

3 Som nämnts kommer här huvudsakligen att användas termen beteckning i stället for beskriv
ning. Någon juridisk skillnad åsyftas inte.

4 Jfr kap. 5.3.3.4.1.
s Exemplet bygger på ett mål från min tid som notarie vid Mölndals tingsrätt.
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köpare, som då inte har reagerat på frånvaron aven femte växel är san
nolikt helt ovetande om skillnaderna mellan de olika modellerna och
torde därför i allmänhet inte ha tillmätt beteckningen någon egentlig
betydelse.

Ett problem här - som är nära besläktat med det problem som diskuteras i det
följande om bostadsrätter - är att det för begagnade bilar finns riktprislistor, i
vilka anges marknadsvärdet för bilmodeller av olika årsmodell. När priset har
bestämts utifrån en sådan lista, bör därför övervägas om den sålunda angivna
beteckningen skall ges företräde såvitt avser köparens krav på prisavdrag.
Någon hävning bör däremot inte kunna komma i fråga," eftersom köparen har
fått den bil som han ville ha, men däremot har betalat en annan bils värde.

På enahanda sätt bör det förhålla sig med köp av bostadsrätter, där det
förekommer, att lägenheten i annonser anges vara något större än vad som
i själva verket är fallet. Säljaren står här risken för att uppgiften inte är rik
tig. När köparen väl har undersökt lägenheten - vilket regelmässigt torde
ske - bör emellertid köparens uppfattning om lägenhetens yta ges före
träde framför säljarens uppgift om denna." Ett särskilt problem är här att
priset för bostadsrätter ofta uttrycks som pris/nr' och att köparen därför
kanske inte skulle ha varit villig att betala ett så högt pris för lägenheten,
som han gjorde för den uppgivna ytan. Avgörande bör dock - här liksom
i andra situationer - vara en tolkning av vad köparen kan. sägas ha köpt
- en viss lägenhet" eller ett visst antal kvadratmeter. En sådan gränsdrag
ning bör i allmänhet utfalla till köparens nackdel. Att andra potentiella
köpares ovetskap om den riktiga ytan kan verka prisdrivande bör också

6 Jfr dock HD:s uttalande i NJA 1991 s. 725 (Mäklares ansvar) (s. 731) att köparen aven bostads
rätt skulle ha rätt att häva avtalet när lägenhetens yta var 5 m2 mindre än de uppgivna 48 m2

•

Uppfattningen synes inte vara riktig, eftersom den uppgivna ytan knappast kan ha påverkat vil
jan att ingå avtal- åtminstone inte sedan köparen hade sett lägenheten - utan endast det pris som
han var villig att betala. Väsentlighetskravet för hävning behandlas i kap. 14.3.

7 Jfr Kriiger s. 183 f.
8 De flesta köpare torde anse sig köpa en lägenhet eller en viss yta, snarare än ett medlemskap i

en förening, vilket medlemskap i sin tur berättigar medlemmen till en nyttjanderätt som avser
såväl lägenheten som ytan.
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vara köparens problem. Det är han, som till slut väljer att köpa till ett visst
pris."

Från Finland kan ND (F) 1979 s. 156 nämnas. I en annons hade den av säljaren
anlitade mäklaren uppgivit att lägenheten var 33 rrr', när den i själva verket
endast var 29 rrr', Referatet ger inte vid handen om köparen hade besett lägen
heten före köpet. Högsta domstolen konstaterade endast att köparen hade haft
rätt att lita på att uppgiften var riktig. Köparen hade därför rätt till prisavdrag. 10

Även om det inte är vanligt, så förekommer det att domstolarna har att ta
ställning till frågan om säljaren har levererat det föremål som avtalet
avser. När så är fallet, finns det av naturliga skäl ingen generell norm för
hur avtalsföremålet skall vara beskaffat i fysiskt eller annat hänseende,
eftersom frågan är om säljaren har levererat det föremål som avtalet avser
eller inte. Den generella normen får snarare sökas i språket. Avgörande
för utgången i dessa mål är således tolkningen av beteckningen av före
målet för avtalet och bedömningen av vilka förväntningar som denna
varit ägnad att väcka. II

Normen för behandlingen av avtal såvitt avser objektets identitet skil
jer sig inte från normen i andra sammanhang: Köparen står risken fiir att
beteckningen av avtalsjöremålet inte svarar mot hans jörväntningar,
medan säljaren står riskenjör att avtalsfiiremålet inte svarar mot beteck
ningen. De frågor som behandlas är sådana som: Vad menas med termen
tavla? Vad menas med termen aktie? Vad menas med termen fastighet? 12

9 Jfr härtill TR:ns i denna del i och för sig inte alltför övertygande domskäl i NJA 1980 s. 398
(Grönområde) . Avgörande torde inte vara - vilket TR:n synes ha utgått från - huruvida uppgif
ten om boytan i annonsen var en utfästelse i jordabalkens mening, utan om köparen hade befo
gad anledning att förlita sig på uppgiften även efter det att hon undersöktfastigheten. För norsk
rätt jfr 3 kap. 3 § avhendingslova och Bergsåker s. 234 f. Frågan om en avvikelse från angiven
yta skall berättiga köpare till prisavdrag har prövats i RH 1994:124 (268 m') och RH 1995:62
(55 m2

) . I 1994 års fall ansågs en av säljaren given uppgift om lägenhetens yta ge köparen en
rätt till en prisavdrag, trots att köparen hade varit i lägenheten. I 1995 års fall var säljarens upp
gift om lägenhetens yta riktig enligt en vid bostadsrättsföreningens biIdande gällande mätnings
norm. Den var emellertid felaktig enligt den norm som gällde när avtalet slöts. Köparen
medgavs inget prisavdrag. Jfr även NJA 1991 s. 725 (Mäklares ansvar), NJA 1997 s. 667
(Skriftligt värdeutlåtande), liksom RH 1995:88 om värderingsmans ansvar.

10 Se även ND (F) 1986 s. 153 (Lägenhets yta).
II Jfr härtill Bernstein/Lookofsky s. 28 n. 112.
12 Almens exempel (s. 576) på att varor av annat slag levereras är "höstsäd i stället för vårsäd, San

tos- i stället för Portoricokaffe, nysilver i stället för silver, herrkängor i stället för damkängor".
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6.1 Lös egendom

6.1.1 Köparens risksrår - köparens obefogade förväntnlngar

I konsekvens med vad som sagts ovan omfattar köparens risksfår fall där
avtalsföremålets beteckning inte har varit ägnad att uttrycka köparens för
väntningar på ett ändamålsenligt sätt. Det har i sin tur medfört att köpa
rens förväntningar har ansetts vara obefogade.

6.1.1.1 Vad är en tavla?

Två av målen i HD:s praxis rör tavlor, av vilka den ena endast betecknats
"tavla", medan den andra dessutom angavs vara signerad "Paulus Potter
f: 1652".13 I båda fallen var det avgörande om köparen med fog kunde för
vänta sig något mer än att få en tavla, respektive en tavla signerad "Paulus
Potter".14

I NJA 1975 s. 152 hade en tavla som var signerad "P. Signac" lämnats in till
Stockholms stads auktionsverk för försäljning. Vid visningen upptäcktes att
tavlan var en reproduktion. Vid auktionstillfållet ropades den därför ut under
beteckningen "tavla", vilket i enlighet med auktionsverkets praxis gav uttryck
för att man inte var säker på äktheten. 15Tavlan ropades ut till ett lågt belopp och
ropades in för 7 550 kr, vilket avsevärt översteg dess egentliga värde, som enligt
parterna var högst 1 200 kr. Utöver att hänvisa till auktionsverkets praxis moti
verade TR:n sin - av HD fastställda - dom på följande sätt. "Enligt TR:ns upp
fattning förekommer ordet tavla i det allmänna språkbruket utan att därmed
avses någon begränsning till oljemålning i original. Med hänsyn därtill och med
beaktande av [vad som uppgivits om verkets praxis och utropspriset] finner
TR:n att godset icke utbjudits under felaktig beteckning.t'"

TR:n kom således fram till att avtalet avsåg en tavla och eftersom en tavla
hade levererats förelåg inget avtalsbrott. Ett särskilt problem, som uppstår

13 Fallet behandlas efter n. 20.
14 Jfr även Hagstram i TfR 1986 s. 461 ff. och Gomard, Obligationsret I s. 160 f.
IS Av referatet framgår härtill att den tidigare ägaren hade givit auktionsverket i uppdrag att för

hans räkning sälja en "oljemålning, sign. T. Signac" (s. 152), en konstnär som - om han alls
existerar - är betydligt mindre känd än sin namne.

16 Jfr 48 § 1905 års köplag och Hagstram i TfR 1986 s. 486 f.
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vid tolkning av domen, är förhållandet mellan beteckningen och utrops
priset. TR:n uppehöll sig mycket vid beteckningen "tavla" och relativt
föga vid utropspriset. I domen angavs inte vad utropspriset var. Däremot
angavs att auktionsverket trodde att tavlan skulle inbringa ca 500 kr,
vilket antyder att utropspriset var lägre än detta belopp, d.v.s. en eller
möjligen två promille aven äkta tavlas värde. Detta talar för att köparen
inte skulle ha haft någon framgång ens om tavlan hade utbjudits som
"oljemålning", trots att detta normalt endast görs om man vet att den är
äkta. Den förväntning som beteckningen "oljemålning" är ägnad att
väcka, borde i alltför stor utsträckning ha motverkats av att utropspriset
var orealistiskt lågt för en äkta Paul Signac-tavIa. Den förväntning som
har sin grund i en viss beteckning, måste således vägas mot den misstänk
samhet som ett lågt utropspris - liksom andra omständigheter - många
gånger bör ge upphov till. 17

Det förekommer att ett avtalsföremåls beteckning eller beskrivning
ligger mycket nära s.k. friskrivningar. 18Den som säljer en vara i befintligt
skick, gör egentligen samma sak som en säljare som säger sig inte kunna
garantera en bils körsträcka" eller inte kunna garantera mer än att kast
ning inte har förekommit under den tid han har innehaft en kreatursbesätt
ning.20 Han flyttar till köparen en del av den risk, som annars skulle ha
varit hans. Ytterligare ett exempel på detta är det tidigare behandlade NJA
1946 s. 482, som också rörde ett tavelköp.

Säljaren av tavlan, som var signerad Paulus Potter f: 1652, sade sig - när köpa
ren uttryckte tvivel om tavlans äkthet - inte kunna avgöra om den var äkta eller
inte. Trots att det ansågs klarlagt att tavlan var falsk och således avvek från vad
köparen hade förväntat sig vid köpet, ansåg HD att köparen stod närmare än sälj
aren att bära risken för frånvaron av äkthet.

Den tolkning av beskrivningen av tavlan som HD gjorde var således: "En
tavla signerad Paulus Potter, men inte nödvändigtvis signerad av Paulus
Potter och i vart fall inte av den Paulus Potter." Det var vad köparen hade
köpt och det var vad han fick. Köparen hade kunnat undvika problemet

17 Se kap. 5.3.1.
18 Se kap. 5.3.2.
19 Se NJA 1964 s. 239.
20 Se NJA 1949 s. 664.
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genom att låta undersöka tavlan före köpet, eller genom att kräva att sälj
aren garanterade att tavlan var äkta, d.v.s. målad av den Paulus Potter som
köparen förväntade sig vara verkets upphovsman.

I ND (F) 1982 s. 227 utropades en tavla på auktion såsom varande "signaturlös".
Köparen, som trodde att den kunde ha varit målad av den kände konstnären
Pekka Halonen, blev därför besviken när han efter köpet upptäckte signaturen
"Y. Penttilä" under tavlans ram. Han hade köpt tavlan "uttryckligen utgående
från antagandet att på tavlan inte fanns anteckning om dess upphovsman"."
Enligt Högsta domstolen hade säljaren varken bidragit till köparens misstag
eller försäkrat att tavlan saknade signatur. Tavlan var därför inte felaktig.

Under förutsättning att köparens uttalande att han utgick från att tavlan
var signaturlös riktades till säljaren eller till dennes ombud, kan domens
riktighet ifrågasättas. I anslutning till uttalandet borde avtalsobjektet ha
bestämts till att vara "en tavla som möjligen är målad av Pekka Halonen".
I och med att tavlan var signerad med ett annat namn, framstår det emel
lertid som omöjligt att den kunde ha varit målad av Halonen. Den sanno
likhet - den chans - som köparen förvärvade visade sig vara obefintligpå
grund av avtalsföremålets beskaffenhet. Domstolen synes ha bortsett från
att avtalsobjektets beskaffenhet var sådan att köparen berövades den
chans som han egentligen köpte. Tavlan borde ha ansetts vara felaktig."

6.1.1.2 Vad är en aktie?

Köplagens tillämplighet vid aktieköp har varit omdiskuterad.f Med
utgångspunkten att alla köparens förväntningar måste kunna vara föremål
för prövning, blir frågan om köplagens tillämplighet av underordnad
betydelse. Det är då självklart att köplagen i och för sig är tillämplig. En
annan sak är emellertid hur dess regler skall tillämpas. Avgörande är här

21 ND (F) 1982 s. 227 (s. 228).
22 Om tavlan däremot saknade signatur och visade sig vara målad av Penttilä, så skulle den natur

ligtvis inte ha varit felaktig. Köparen hade då fått exakt vad han med fog kunde förvänta sig,
d.v.s. en chans. Att hans chansning inte gick hem är en annan historia.

23 Från svensk doktrin kan särskilt nämnas Christina Hultmarks avhandling, "Kontraktsbrott vid
köp av aktie". Lindskog behandlar frågan i SvIT 1993 s. 97 ff. och i Festskrift till Gotthard
Calissendorff s. 129 ff. Även i Finland har frågan varit föremål för en avhandling, se Mänty-

/ saari, "Mängelhaftung beim Kauf von Gesellschaftsanteilen".
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i första hand vad som har sålts och vilka förväntningar som i anledning
därav är befogade. Många gånger är det t.ex. uppenbart att en köpare av
aktier - särskilt när köpet sker på en fondbörs - inte har fog för att för
vänta sig mer än att få aktier aven viss typ i ett visst bolag." Förhopp
ningen att aktierna är riktigt värderade och att de stiger i värde är i dessa
fall något som omfattas av köparens risk, medan säljarens eventuella för
hoppning, att kursen vid avtalstillfållet är på topp, omfattas av säljarens
risk." I ett av de första rättsfall där 1905 års köplag kunde tillämpas, NJA
1914 s. 219, tog HD ställning till om lagen skulle tillämpas på köp av
aktier.

Vågfabriksaktiebolaget Stathmos hade trätt i likvidation i september 1906.
Drygt fyra år senare utbjöds aktier i bolaget på auktion under beteckningen
värdepapper. R.R:n fann att säljaren hade känt till att bolaget trätt i likvidation
och att han därför hade förfarit svikligt. HovR:n ansåg att aktierna var felaktiga
eftersom "det förhållande att bolaget ... vid auktionstillfållet icke längre ägt
bestånd [innebar att] berörda såsom aktier utbjudna papper icke motsvarat den
beteckning, varunder de utbjudits". 26 HD ansåg emellertid att risken skulle ligga
på köparen, eftersom "den omständigheten att omförmälda aktiebolag redan
under år 1904 blivit upplöst och trätt i likvidation, som avslutats år 1906, icke
föranledde därtill att det å auktionen gjorda utbud kunde anses hava skett under
felaktig beteckning". 27

Det kan ifrågasättas om domen verkligen har giltighet idag såvitt avser
riskfördelningen mellan säljare och köpare. En tolkning mot bakgrund av
9 § SkbrL ger närmast vid handen att en köpare idag åtminstone skulle
kunna fordra att aktier fortfarande har aktiers primära genusegenskap 
att representera andelsrätter i det företag som de avser - d.v.s. att ford
ringen inte bara har varit giltig, utan att den fortfarande är giltig vid risk-

24 Se KamelI i Festskrift till Rodhe s. 274.
2S Jfr Perillo s. 14.
26 NJA 1914 s. 219 (s. 221).
27 NJA 1914 s. 219 (s. 222). Jfr härtill Lassens liknande exempel (s. 137) med annan utgång på

annan grund: ''Naar f. Eks. A henvender sig til B og for nogle Aktier byder harn deres paaly
dende Beleb, og B paa dette Tidspunkter vidende om, at Aktieselskabeter kommet under Kon
kurs eller paa Grundaf Insolvenshar indstillet sine Betalinger,er As Tilbud uforbindende, ikke
ifelge Aftl, § 30, thi B har ikke fremkaldtLeftet ved Svig, men fordi det paa Grund af Bs Viden
vilde veere uhrederligtaf ham at tilegne sig Tilbudet."
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övergången." Enär en fordrings giltighet torde förutsätta åtminstone.fåre
komsten aven gäldenär, så borde risken idag - i motsvarande situation 
ligga på säljaren. Ytterligare stöd härför fmns i den använda beteckningen
värdehandling, där värdet förutsätter att fordringen enligt handlingen kan
göras gällande mot en befmtlig gäldenär - i annat fall är handlingen
värde-lös. När fråga är om köp av aktier - eller för den delen andra slags
fordringar eller löpande fordringsbevis - anger 9 § SkbrL hur 17 § KöpL
skall tillämpas: Köparen kan in dubio med fog förvänta sig att fordringen
- och därmed den angivne gäldenären - existerar. Köparen kan däremot
inte med fog förvänta sig att gäldenären kommer att fortsätta att existera
eller att han kommer att betala."

Lika självklart som att en köpare av aktier många gånger inte kan för
vänta sig mer än att aktierna levereras - i den mån aktier kan levereras"
- är det att köpare av aktier i andra sammanhang många gånger har fog
för högre ställda förväntningar, såsom när förvärvets reella objekt inte är
aktierna, utan det bakomliggande bolaget eller en del av detta." Avgö
rande måste även här vara en tolkning av avtalets beteckning av sitt före
mål. Först när detta har bestämts, kan prövas om köparen har haft fog för
sina förväntningar.P

Praxis i anledning av felreglerna i jordabalken bör således ge 17 § 3 st.
KöpL innehåll, när fråga är om köp av samtliga aktier i ett bolag, vars
enda tillgång är en fastighet. Det saknas anledning att göra riskfördel
ningen annorlunda endast på grund av att den fasta speciesegendomen

28 Detsamma synes ha gällt vid tiden för domen, se Winroth, Kompendium s. 98: "I fråga om ...
värdepapper svarar i allmänhet afhändaren ej för deras exigibilitet, men väl för deras äkthet."

29 Jfr UiR 1978 s. 443 H, där säljaren emellertid stod risken för att gäldenären inte betalade, efter
som säljaren kände till att gäldenären var insolvent.

30 Jfr Sacklen s. 841.
31 Se t.ex. Lindskog i SvJT 1993 s. 102 f. Sacklen (s. 812 ff.) gör skillnad mellan förhandlade och

icke-förhandlade aktieköp, där de förra i princip har bolaget som objekt, medan de senares
objekt snarare är själva aktien. Jfr även NJA 1976 s. 341, där säljaren emellertid uttryckligen
garanterat vissa bokslutsuppgifter. Situationen påminner om när en bostadsrätt överlåts. Varken
säljare eller köpare torde normalt se det som en överlåtelse endast av ett medlemskap som ger
ett anspråk mot föreningen att den skall upplåta en viss lägenhet.

32 Jfr UiR 1994 s. 698 H. Inför ett köp av ett aktiebolag förekom en handling betecknad "Budget
1988". Köparna kunde inte med fog förvänta sig att uppgifterna i budgeten skulle komma att
uppfyllas.
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förklätts till lös genusegendom genom bolagskonstruktionen.33 Det är i en
sådan situation inte en viss mängd aktier - tagna ur den totala mängden
aktier i samhället - som säljs, utan vissa bestämda aktier, representerande
ett bestämt bolag, med visst bestämt innehåll.

6.1.1.3 Vad är kol m.m.?

Bland övriga fall, i vilka beteckningen av avtalsföremålets identitet har
haft avgörande betydelse till nackdel för köparen, kan nämnas NJA 1916
s. 26 {Best Bolsover Steam Coals}, NJA 1935 s. 340 (Consett Patent
Foundry Coke) och NJA 1939 s. 352 {Brittiska Navigation Washed
Smalls}. Fallen rör köp av kol och koks av angivna märken. I det första
fallet konstaterade Högsta domstolen att kolen var av det angivna märket
och att köparen inte kunnat visa, att partiet som helhet" "icke varit såsom
kol av nämnda märke leveransgillt" .3S I de båda senare fallen baserades
avgörandena på att avtalen innehöll klausuler, enligt vilka gruvcertifikat
skulle vara avgörande för om avtalsenlig leverans hade skett." Avtals
föremålet var således ''kol, för vilken gruvcertifikat med visst innehåll
ställts ut". Eftersom den levererade kolen svarade mot den sålunda gjorda
beteckningen, var den inte felaktig. Andra fall där en särskild beteckning

33 Se Kamell i Festskrift till Knut Rodhe s. 285.
34 Domskälen antyder att köparen hade skummat kolen, d.v.s. att han hade samlat den i och för sig

tillåtna delen mindre god kol i en särskild hög och reklamerat mot den delen. Jfr även NJA 1916
s. 111 (Härsken sill), svaromålet i NJA 1920 s. 224 (Låghaltigt nickel) och Martinussen s. 176.

3S NJA 1916 s. 26 (s. 28).
36 I NJA 1935 s. 340 löd klausulen (s. 340): "Gruvcertifikat eller annat ursprungsbevis skall vara

avgörande för kvalitet." Motsvarande bestämmelse i NJA 1939 s. 352 innebar (s. 352) "att för
säljningen skedde på villkor bl.a. att gruvcertifikat tillerkändes avgörande bevis för kolens kva
litet samt att säljaren icke iklädde sig några kvalitetsgarantier". Jfr också NJA 1934 s. 533
(HAK-raffinadkoppar). I anslutning till NJA 1987 s. 692 (Kone Invest) och Kleineman s. 417 ff.
kan ifrågasättas om inte utfärdaren av ett felaktigt certifikat bör vara skyldig att ersätta köparens
skada i dessa och liknande situationer.
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har använts och utslaget har gått köparen emot är NJA 1941 s. 393
(Haverifri bogserbåts" och NJA 1915 s. 169 (Prima jordnåtskakon.å

6.1.2 Säljarens risksfår - köparens befogade förväntningar

En naturlig konsekvens av att köparen som huvudregel står risken när
föremålet för avtalet avviker från hans förväntningar, så länge det svarar
mot den beskrivning under vilken det har köpts, är att säljarenstår risken
för att varaninte svararmotdennabeskrivning."Köparen kan alltså utgå
från att han får något som svarar mot avtalets beteckning, så länge han
inte själv vet bättre."

I fall där någon undersökning inte företagits och sådan inte heller har
ansetts vara påkallad av säljarens uppmaning, övriga uppträdande eller av
annan anledning," har köparen ansetts med fog kunna förvänta sig att
säljarens uppgifter har varit riktiga. Effekten härav har varit att säljaren
har stått risken för att uppgifterna inte stämt med verkligheten. Säljare har
således fått stå risken för att en lokomobil var encylindrig istället för av
compoundsystem." att en idrottsbok inte var så fullständig som angi
vits," att en bil som sålts som "renoveringsobjekt" var så dålig att den inte
ens motsvarade de lågt ställda krav som köparen trots beteckningen hade

37 I domskälen åberopades såväl en befintligt skick-klausul som övriga omständigheter för att
frånkänna beteckningen haverifri betydelsen av "garanti rör frihet från sådana smärre skador
som normalt uppkomma å en bogserbåt och varmed [köparen] därför bort räkna" (s. 396). Det
är således möjligt att beteckningen i andra situationer - om köparen inte hade besett fartyget
eller om ingen friskrivningsklausul förelegat - skulle givits en annan innebörd. Jfr Brrekhus,
Mangler s. 437 och Hagstram i TiR 1987 s. 790 f.

38 I H.R:ns dom, som fastställdes av överrätterna, konstaterades att "annat förhållande icke blivit
styrkt än att ifrågavarande till [köparen] levererade jordnötskakor skäligen kunnat såsom prima
betecknas" (s. 172). Sandhalten, som enligt köparen varit så hög, att kakorna varit "fullkomligt
odugliga till kreatursföda", var enligt domstolarna inte högre än vad köparen med fog hade kun
nat förvänta sig i anledning av den använda beteckningen prima jordnötskakor.

39 Jfr Martinussen s. 92.
40 Se kap. 5.1.
41 Jfr härtill Winroth s. 278: "En säljarens anmaning att undersöka godset behöver ej hava formats

i ord, utan kan hava legat redan i godsets tillhandahållande under omständigheter, som utmärkt
säljarens avsikt, såsom exempelvis det salubjudnas framläggande på boddisken."

42 Se NJA 1923 s. 244.
43 Se NJA 1951 s.254.
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fog för," att en säljare av rasdjur inte kunnat leverera bevis om rasrenhet
i form av stamtavlor eller liknande" och att en nötkreatursbesättning, som
uppgivits vara fri från smittsam tuberkulos, innehöll några sjuka djur."
Inte heller när varan beskrivits mer vagt, som ett fartyg med "cirka 208
tons död vikt",47 eller när varan enligt avtalet fått avvika med en viss pro
centsats från ett angivet utgångsläge," undgår säljaren ansvar, om av
vikelsen är större än vad som följer av avtalets norm.

I NJA 1949 s. 750 såldes en begagnad bil under beteckningen "Hudson", vilket
var ett bilmärke. Bilen var emellertid inte en Hudson, utan var i stället hopsatt
av delar från olika begagnade eller skadade bilar. Köparna hade "med hänsyn
till det sätt varpå [säljaren] betecknat [bilen] saknat anledning räkna med att den
... var hopfogad så som nyss nämnts". 49

Beteckningen "Hudson" gav köparen fog för förväntningen att hela bilen
skulle ha ett ursprung. Säljaren stod risken för att förväntningen inte
stämde med verkligheten, eftersom den hade framkallats av den beteck
ning som säljaren hade givit avtalsföremålet.

I ViR 1996 s. 928 H såldes en rörelse som tillverkade typgodkända husvagnar,
vilka marknadsfördes som "Markedets letteste Campingvogn". Efter köpet
visade det sig att vagnarna var betydligt tyngre än sin typgodkända vikt. Avtals
föremålet var därför felaktigt. Målet gällde i första hand skadestånd. Det sälj
ande bolaget var skadeståndsskyldigt eftersom dess företrädare hade känt till att
uppgiften om husvagnarnas vikt var felaktig."

Från norsk rätt kan nämnas Rt 1966 s. 996, där en såld båt sjönk eftersom den
hade en spricka i skrovet. Vid avtalstillfållet låg båten i vattnet. Köparen kunde
därför inte se annat än att båten flöt. Han kunde därtill utgå från att den skulle
fortsätta flyta under överskådlig tid. Haveriet inträffade fyra dagar efter köpet.

44 Se ARN 901R3985.
45 Se NJA 1916 s. 172 (Ayrshireraskor).
46 Se NJA 1923 s. 322.
47 Se NJA 1923 s. 550 (Iso/da).
48 Se UNILEX 0.1993-1 (Stå/ba/kar). Jfr NJA 1921 s. 557 (Sulläder).
49 NJA 1949 s. 750 (s. 754). Att bilen hade sålts i befintligt skick ändrade inte HO:s bedömning,

se kap. 5.3.2.1.1. Jfr även ND (F) 1974 s. 521, där en bil var felaktig eftersom den endast hade
en motor om 850 cm' trots att den enligt sin beteckning och registerutdrag skulle ha volymen
l 100 cm', liksom UfR 1974 s. 550 H, där en maskin var felaktig eftersom den var av annan års
modell än vad som hade angivits i avtalet.

50 Se 42 § 2 st. DKöpL.
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Oberoende av om en båt ligger på land eller i vattnet vid avtalstillfållet
skall beteckningen båt ge köparen fog för förväntningen att den skall flyta.
Heyesteretts särskilda påpekade att "båtenved leveringen led aven for kje
peren skjult mangel?" bör därför endast ses som en markering om att det
naturligtvis finns omständigheter som gör att köparen inte med fog kan
förvänta sig att båten flyter, såsom att den är halvfull med vatten trots att
pumparna är i gång, eller att det fmns synliga sprickor i bordläggningen.

Rättsfallet har anförts som stöd för att säljarens onda tro är av bety
delse för felbedömningen. S2 En sådan tolkning har inget stöd i rättsfallet
såvitt avser felbedömningen. Säljaren blev skadeståndsskyldig" på grund
av att han förteg att han hade försökt laga sprickan före köpet. För felbe
dömningen räcker det att konstatera att avtalsföremålet vid risköver
gången hade en för köparen okänd skada som fyra dagar senare medförde
att det inte längre svarade mot beteckningen "båt".

6.2 Fast egendom

6.2.1 Vad är en fastighet?

Den lakoniska definitionen av fastighetsbegreppet i 1 kap. 1 § JB- "Fast
egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter." - är i en stil som påmin
ner om isländska sagor och väcker i sig associationer, om än inte särskilt
många. Definitionen är kort och saklig. Den innehåller inga onödiga ord.
En fastighet är beständig och stabil. Även en förnuftig köpare förväntar
sig in dubio att fastigheten skall fortsätta att ha dessa egenskaper. Om
delar av fastigheten rasar ned i en närbelägen älv," så är fastigheten för
visso densamma såvitt avser dess genom fastighetsbildning fastställda
gränser, men den har då ändå inte haft den beständighet och stabilitet som
är en del av dess identitet som fastighet. I det följande skall beskrivas för
väntningar som redan begreppet "fastighet" gör befogade, liksom för
väntningar som är relaterade till en sådan knapphändig beteckning av
avtalsföremålet, men som inte har ansetts vara befogade.

SI Rt 1966 s. 996 (s. 998).
S2 Se Martinussen s. 107.
S3 Se 42 § 2 st. 1907 års köplag.
54 NJA 1989 s. 117 (Rasrisk vid Göta älv) refereras i kap. 8.2.2.1.
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Till skillnad från vad som gäller for lös egendom fmns det åtskilliga
bestämmelser om hur en fastighet skall vara beskaffad, vilka på ett påtag
ligt sätt har med fastighetens identitet att göra. I viss utsträckning följer
dessa direkt av bestämmelserna i jordabalken, men det finns även andra i
lag - t.ex. miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen (1987:10)
givna standarder som en köpare med fog kan forvänta sig vara uppfyllda.

I övrigt säger emellertid beteckningen "fastighet" föga om avtalsob
jektets fysiska beskaffenhet och ingenting om förekomsten av tillbehör
och om deras eventuella skick. Särskilt mycket högre ställda förvänt
ningar än att objektet skall vara en viss" fastighet har köparen emellertid
inte fog for i anledning av beteckningen av avtalsobjektet. Han bör därfor
på något sätt - genom en grundlig undersökning eller genom att låta
beskriva avtalsföremålet bättre i avtalet - begränsa sin faktiska risk.

6.2.1.1 Fastighetens gränser

Till att börja med har således en köpare normalt fog for att förvänta sig
att fastigheten överensstämmer med gränsdragningsreglerna i l kap. JB,
om omständigheterna inte föranleder annat.56 Dessa regler är emellertid
så allmänt hållna att de här i forsta hand torde tjäna syftet att inverka
begränsande på de förväntningar som köparen kan sägas ha fog for. När
frågeställningar relaterade till gränsdragningar mellan fastigheter har prö
vats - i allmänhet har det varit fråga om en såld fastighets areal - synes
avgörandena inte direkt ha relaterat till forevarande bestämmelser.57 När
avtalsobjektet ännu inte har blivit en fastighet" finns det ingen möjlighet
att finna stöd for köparens förväntningar om objektets storlek eller grän
ser i ett fastighetsbildningsbeslut. Beskrivningen av avtalsobjektet måste

ss Av 4 kap. 1 § JB följer att det inte är lagligen möjligt att köpa "en fastighet", utan köpet måste
avse en bestämd fastighet.

56 Se Rodhe s. 26. Jfr NJA 1996 s. 410 (Friherren), där avtalsföremålet visade sig inte vara en fas
tighet. Jfr även Rt 1979 s. 1099 (Gräns i vatten) och Rt 1964 s. 261 (Gräns "til sjeen ").

S7 Se t.ex. NJA 1983 s. 858 (l 080 m') och NJA 1981 s. 1255 (Areal enligt karta) samt från äldre
rätt NJA 1951 s. 277 (11 tunnland), NJA 1949 s. 259 (Väsentlig arealbrist), NJA 1949 s. 640
(Byggnad utanför fastighet), NJA 1934 s. 365 (Åbyggnader utanför fastigheten), NJA 1933
s. 383 (Felplacerat staket), NJA 1928 s. 554 (Skogbrist), NJA 1924 s. 454 (70 tunnland), NJA
1922 s. 491 (32 tunnland) och NJA 1921 s. 232 (Borsna säteri).

S8 Jfr 4 kap. 7 § JB.
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därför vara betydligt mer noggrann i sådana fall" än när fråga är om köp
aven befmtlig fastighet, där det räcker att ange fastighetens beteckning.
Visst stöd för köparens förväntningar kan i sådana fall dock finnas i 3 kap.
l § fastighetsbildningslagen (1970:988), enligt vilken fastighetsbild
ningen skall göras så att den nya fastigheten blir "varaktigt lämpad för sitt
ändamål".

I norsk rätt finns en uttrycklig regel om "arealsvikt" i 3 kap. 3 § avhendingslova,
av vilken framgår att köparen står risken för avvikelser som inte innebär att
"arealet er vesentleg mindre enn det som er opplyst av seljaren"." Anledningen
till att säljaren inte skall behöva ansvara för ens en direkt uppgift om arealen
anges av Bergsåker vara att "de fleste eiendommer kjepes etter besiktigelse fra
kjeperens side. Kjeperen konstaterer da hvordan tomtenleiendommen ser ut,
hvor langt den strekker seg mot naboeiendommer osv. Det han deretter kjeper,
er det han har sett, og ikke et bestemt antall kvadratmeter eller mål. Skulle det
senere vise seg at arealet er mindre enn oppgitt, vil tomtenleiendommen likeveI
ha det utseende og den utstrekning i terrenget som kjeperen selv har konstatert
ved sin besiktigelse."?'

Från 1734 års jordabalks tid kan NJA 1949 s. 640 nämnas som exempel.
Fallet gällde försäljning av två fastigheter. Det är ett av relativt få fall i
vilka HD tummade på de stränga formkrav som gällde enligt l kap. 2 §
GJB. 62

Fastigheterna i NJA 1949 s. 640 var bebyggda. Såväl en tillbyggnad till huvud
byggnaden som ett uthus låg dock utanför fastigheterna. Detta framgick inte på
något sätt av köpehandlingarna. HD:s majoritet gav köparna hävningsrätt med

59 Jfr NJA 1986 s. 366 (Kungshållsudden), Jfr även NO (F) 1971 s. 152, där köparen inte hade fog
för att förvänta sig att en av säljaren införskaffad och företedd tomtindelningskarta på ett riktigt
sätt angav hur gränserna för en s.k. byggnadstomt var dragna.

60 Bestämmelsen är en kodifiering av vad som gällde även tidigare, se Rt 1966 s. 1327 (1/2 eller
3/4 dekar?). Se även Kriiger, Kontraktsrätt s. 267 med åtskilliga hänvisningar till praxis, liksom
Hov s. 257.

61 Bergsåker s. 234 f. Se även Kriiger s. 183 f. Jfr härtill möjligen NJA 1941 s. 376, där förhållan
det i och för sig var det omvända - fastigheten var nästan dubbelt så stor som den skulle vara
enligt avtalet - men där priset i avtalet bestämts till I kr per m2

• För dansk rätt se Vinding Kruse
s. 197 ff. med hänvisningar. Se även UiR 1990 s. 27 H (Besiktigad areal).

62 Ett annat exempel på att HO inte alltid tillämpade formkravet särskilt strikt är NJA 1961 s. 137
(Husbock), som behandlas i kap. 8.1.2 n. 19. Formkravet enligt 1734 års jordabalk behandlas
bI.a. i SOU 1947:38 s. 151 ff.
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följande motivering: "Med hänsyn till fastigheternas beskaffenhet måste emel
lertid i överensstämmelse med vad som förekom vid köpeförhandlingarna och
då omständigheterna i övrigt ej tala häremot köpekontraktet så tolkas att köpet
innefattar utfästelse om att åbyggnaderna ligga inom för fastigheterna gällande
gränser.?" Att så inte var fallet innebar enligt HD en väsentlig olägenhet för
köparna.64

När fastigheten är så stor att den inte går att överblicka och åtminstone när
den skall användas i produktion, så att en angiven yta kan användas för
att kalkylera dess avkastning, finns det anledning att resonera annorlunda.
Oberoende av om köparen har besett fastigheten och dess gränser eller
inte, bör i sådana fall de av säljaren givna arealuppgifterna ges företräde,
eftersom köparens undersökning i sådana fall inte är ägnad att ge honom
någon uppfattning om arealen.

I VfR 1981 s. 286 H såldes en jordbruksfastighet om ca 400 tunnland, av vilka
ca 315 hade uppgivits vara åkermark. Fastigheten hade emellertid endast ca 282
tunnland åker, varför köparen tillerkändes ett prisavdrag. Hejesteret konstate
rade - föga överraskande - att åkerjorden är en viktig del aven jordbruksfastig
hets produktionsapparat och att arealen därmed är av betydelse för dess avkast
ning." Den faktiska möjligheten att på annat sätt än genom mätning skaffa sig
en uppfattning om storleken - vilket låter sig göras när fastigheten är liten 
angavs inte särskilt i Hejesterets domskäl.

6.2.1.2 Fastighetens tillbehör

Utöver sina sakrättsliga funktioner utgör tillbehörsreglerna i 2 kap. JB
underlag för bestämning av köparens förväntningar i anslutning till ett
fastighetsköp. En köpare bör således ha fog för sin förväntning att sådant
finns kvar vid tillträdet, som fanns vid köpetillfållet och som omfattas av
tillbehörsdefmitionema i 2 kap. JB.66 Omvänt gäller in dubio att köparen

63 NJA 1949 s. 640 (s. 645).
64 Jfr det snarlika NJA 1933 s. 383 (Felplacerat staket), där HD synes ha tillämpat 33 § AvtL. Fal

let refereras i kap. 14.1.5.
65 Se Um. 1981 s. 286 H (s. 291).
66 Se Rodhe s. 26 f. och Håstad i Festskrift till Carl Hemström s. 95. Jfr även 3 kap. 4-6 §§

avhendingslova och Kriiger s. 166 med åtskilliga rättsfall.
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normalt inte med fog kan förvänta sig att sådant skall finnas kvar, som
inte omfattas av tillbehörsdefinitionerna/"

Från finländsk rätt kan nämnas NO (F) 1992 s. 99. Framför trappuppgången till
fastighetens huvudbyggnad hade funnits en ca två meter hög granitstaty, före
ställande en kvinna. Statyns sockel hade varit fast nedsänkt i marken. Köparen
hade förväntat sig att statyn såsom ett tillbehör till fastigheten ingick i köpet.
Säljaren tog emellertid med sig den när han flyttade. Statyn ansågs inte vara till
behör till fastigheten. Utan stöd i avtalet kunde köparen därför inte med fog för
vänta sig att den skulle ingå i köpet.

I det obligationsrättsliga förhållandet är jordabalkens tillbehörsdefmitio
ner naturligtvis dispositiva. Parterna kan undanta sådant som eljest skulle
ha varit tillbehör, så länge som det görs innan avtalet ingås.

I NO (F) 1965 s. 315 hade avtal om fastighetsbyte ingåtts och lösöre enligt en
förteckning samtidigt erbjudits byteskontrahenten för i förteckningen angivna
priser. Sedan byteskontrahenten efter bytet hade meddelat att den inte ville köpa
det i förteckningen upptagna lösöret hade bl.a. däri upptagna handmålade tape
ter, s.k. pannåer, sålts till en annan person. Även om pannåerna visserligen varit
tillbehör till fastigheten, så hade det, genom att de upptagits i förteckningen över
lösöre som erbjöds särskilt, framgått att den tidigare ägaren inte hade avsett att
de skulle ingå i bytet. Avsaknaden av pannåer innebar därför inte att fastigheten
var behäftad med fel.

För att ett föremål skall anses vara byggnadstillbehör krävs i princip att
byggnaden har blivit försedd med det. Detta utesluter dock inte att ett nära
samband i anslutning till tillbehörsreglerna gör att köparen i det enskilda
fallet kan med fog förvänta sig att föremålet ingår i köpet. Ett illustrativt
exempel från äldre rätt - när ett föremål visserligen inte behövde vara en
fysisk beståndsdel av fastigheten för att vara tillbehör till densamma, utan
det räckte med att det anskaffats för ett stadigvarande syfte - är NJA 1947
s. 680 (Skyddsrum och oljeeldningsaggregat).

Fråga var bl.a. om oljeeldningsaggregat som köpts för fastighetens räkning, men
som före fastighetsköpet hade blivit frånkopplade eftersom det var billigare att

67 Jfr NJA 1926 s. 547, där från fastighetsförsäljningen undantagits "all ... egendom som kunde
bliva föremål för företagsinteckning" och NJA 1922 s. 88 (Biograjbänkar).
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elda med koks. Aggregaten hade ställts i en särskild lokal i fastighetens källare,
där de också fanns när fastigheten såldes. Efter fastighetsköpet såldes aggrega
ten separat av säljaren. Av R.R:ns, av HD gillade, domskäl framgår följande:
"Vad ... angår yrkandet om ersättning med avseende å oljeeldningsaggregaten,
vilka anskaffats till stadigvarande bruk för fastigheten och därigenom kommit
att höra till denna, kan ej anses, att aggregaten genom den omständighet att de
på grund av särskilda förhållanden frånkopplats och undanlagts på annan plats i
fastigheten förlorat sin egenskap av tillbehör till denna."68

Köparen kunde således med fog förvänta sig att aggregaten ingick i köpet,
trots att de inte var en del av fastigheten i fysiskt hänseende. Det räckte
att de var anskaffade för att vara tillbehör och befann sig på fastigheten.
Rättsfallet torde fortfarande vara av betydelse såtillvida som sådant som
omfattas av tillbehörsdefinitionema in dubio ingår i köpet.

6.2.2 Vad är en hyresfastighet?

Det kan vara .av betydelse för köparen hur fastigheten är taxerad, bl.a.
eftersom det påverkar möjligheten att göra avdrag för reparationskostna
der. Av praxis framgår att köparen står risken för att det taxeringsbeslut
som fmns vid avtalstillfållet inte är korrekt.

I NJA 1997 s. 149 var den sålda fastigheten felaktigt taxerad som hyresfastighet.
Efter köpet ändrades taxeringen, vilket medförde att köparna inte kunde göra
skatteavdrag för de reparationskostnader som behövde nedläggas i fastigheten.
På grund härav krävde köparna prisavdrag. HD motiverade sin ogillande dom
med att "en avvikelse i den mening som avses i 4 kap. 19 § JB måste ... för att
omfattas av lagrummet ... hänföra sig till fastigheten som sådan och härigenom
påverka möjligheten att faktiskt eller rättsligt utnyttja denna. Att en fastighet har
taxerats felaktigt kan inte sägas.vara en brist som berör fastigheten på angivet
sätt och kan därför inte anses som en avvikelse i den mening som avses i lag
rummet. "69

En köpare kan således aldrig med fog förvänta sig att fastigheten har
givits en korrekt beteckning vid fastighetstaxeringen, om inte detta fram-

68 NJA 1947 s. 680 (s. 685).
69 NJA 1997 s. 149 (s. 153).
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går på ett tydligare sätt än vad som var fallet i NJA 1997 s. 149.70 Av
Högsta domstolens domskäl framgår att en sådan avvikelse inte omfattas
av 4 kap. 19 § JB. Ett sådant ställningstagande är olämpligt, eftersom
frågan om köparens förväntning är befogad måste behandlas enligt någon
regel och inget av jordabalkens övriga stadganden verkar passa särskilt
bra. Högsta domstolen borde ha prövat om köparens förväntning var
befogad eller inte. En sådan prövning görs lämpligen enligt 4 kap.
19 § JB.71

6.3 Kvantitativa avvikelser från köparens förväntningar

Föremålet för avtalet kan naturligtvis även beskrivas i kvantitativt hänse
ende. Köplagens felregler skall enligt 43 § 2 st. tillämpas även vid leve
rans av för liten myckenhet av varan, "om det kan antas att säljaren anser
sig ha fullgjort köpet i dess helhet"." I annat fall skall dröjsmålsreglerna
tillämpas." Oberoende av om felreglerna eller dröjsmålsreglerna tilläm
pas, står säljaren risken för att avtals föremål et inte svarar mot avtalets
beskrivning.74 Även i dessa fall kan det vara nödvändigt att tolka innebör
den av den kvantitativa beskrivningen."

6.4 Sammanfattning

Det förekommer att tvister huvudsakligen rör frågan om köparen har fått
det avtalsföremål som han med fog kan förvänta sig, eller om han har fått
något annat. Beskrivningen av avtalsföremål et ger här sällan fog för för-

70 Jfr Hagstram i TiR 1987 s. 790.
71 Se vidare om vad som här kallas icke-fel i kap. 13.2.
72 Se även kap. 4.1 vid n. 18.
73 Gränsdragningen är utan betydelse så länge köplagen eller eISG tillämpas. Den kan emellertid

vara av stort intresse när något standardformulär skall tillämpas, eftersom dessa många gånger
behandlar olika typer av avtalsbrott på skilda sätt.

74 Jfr UNILEX 0.1993-2 (Turkiska gurkor).
75 Jfr NJA 1921 s. 557 (Sulläder), där beteckningen "cirka 5-6000" tolkades mot bakgrund av

66 § 1905 års köplag, så att säljaren ansågs ha fullgjort avtalet trots att han endast levererade
4750. Jfr även Rt 1960 s. 792 (Torskrom).

206



6.4 Sammanfattning

väntningar om dess egenskaper, utan hänför sig i första hand till föremå
lets identitet. I förlängningen följer emellertid också att beskrivningen 
eller snarare beteckningen - inte ger köparen fog för särskilt högt ställda
förväntningar om avtalsföremålets egenskaper.

Särskilt tydligt är detta för fast egendom, där beteckningen fastighet
inte ger en köpare fog för att förvänta sig mycket mer än att fastigheten
även framdeles kommer att vara en fastighet med ungefär samma fysiska
utseende, liksom att den har de gränser som följer av 1 kap. jordabalken.
Köparen har vidare fog för att förvänta sig att sådana tillbehör som fanns
vid avtalstillfållet ingår i köpet. Köparen bör också kunna förvänta sig att
en fastighet som har betecknats som en hyresfastighet också skall vara
taxerad som en sådan. Köparen kan däremot inte förvänta sig att beteck
ningen hyresfastighet innebär att fastighetstaxeringen är korrekt utförd,
så att fastigheten även i framtiden kommer att vara taxerad som en hyres
fastighet. 76

76 Köparen kan naturligtvis inte heller med fog förvänta sig att de lagreglerade grunderna för
gränsdragningen mellan hyresfastigheter och andra fastigheter inte kommer att förändras i fram
tiden.
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7. Avtalsföremålets funktion och hållbarhet

Diskussionen om ett avtalsföremål s funktion och hållbarhet har i stor
utsträckning förts som en diskussion om tolkning och tillämpning av
olika slags garantier.' Innan dessa garantier behandlas är det emellertid
lämpligt att behandla frågan vad köparen in dubio med fog kan förvänta
sig beträffande funktion och hållbarhet.

Som ett hjälpmedel för att hantera situationer där avtalsföremålet
slutar fungera efter riskövergången introducerade Grobgeld/Hertzman
begreppet "funktionssvikt". Beteckningen står för en "bristande funktion
under 'normal hållbarhetstid', som inte beror på olyckshändelse efter
leveransen eller på omständighet som är att hänföra till konsumenten'V

En stor del av diskussionen om garantier har i modem tid gällt konsumentrela
tioner. Det finns emellertid ingen anledning att i dessa sammanhang göra någon
principiell skillnad mellan konsumentköp och andra köp. Trots att merparten av
de åberopade källorna hänför sig till konsumentområdet är den nedan förda dis-
kussionen i allt väsentligt relevant även utanfor detta. Framställningen kommer
i forsta hand att behandla köp av varor. Även när fråga är om andra avtalsförhål
landen - framfor allt köp av fast egendom - är diskussionen emellertid i princip
relevant. En skillnad som måste beaktas mellan jordabalkens och köplagarnas
regler är att jordabalkens preskriptionstid for hävning är ett år och att preskrip
tionstiden i övrigt följer av allmänna preskriptionsregler, medan preskriptions
tiden i köplagarna är två år.'

1 Se Grobgeld/Herzman s. 241 rr, Olsson s. 256 tI., Andre i SvIT 1983 s. 145 tI., Agell i SvIT
1991 s. 404 ff., Eklund s. 737 ff och Herre i JT 1990-91 s. 743 ff. Se också prop. 1989/90:89
s. 109 ff., SOU 1995:11 s. 93 tI. och prop. 1994/95:123 s. 59 tI. Jfr dock Kriiger s. 212.

2 Grobge1d/Herzman s. 254 n. 63.
3 Det har föreslagits att preskriptionstiden i konsumentförhållanden skall förlängas till fem år, se

SOU 1995:11 s. 27 tf. och s. 187.
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Enligt Grobgeld/Herzman kunde funktionssviktema vara av två slag. De
kunde bero av omständigheter som fanns in nuce redan vid leveransen.4

Sådana funktionssvikter benämndes ursprungligafel och låg inom sälja
rens risksfår enligt 44 § 1905 års köplag. Funktionssviktema kunde emel
lertid också uppkomma senare utan att ha funnits in nuce vid leveransen.
De benämndes då efterföljandefel och orsakades av vad som benämndes
inre olyckshändelser.s De efterföljande felen omfattades enligt Grobgeld/
Hertzman av köparens risksfär" om inte säljaren hade gjort ett särskilt åta
gande som innebar att han tog på sig den risken.' Eftersom det är tämligen
självklart att säljaren står risken för sådant som härrör från tiden före risk
övergången och att köparen står risken för casus och culpa som påverkar
avtalsföremålet efter övergången - eljest vore det ingen riskövergång - är
frågeställningens kärna vem som står risken för vad som har benämnts
inre olyckshändelser.

Grobgeld/Herzman förklarar begreppet inre olyckshändelse med ett exempel:
"En elektrisk apparat slutar att fungera, därför att en vital komponent i apparaten
går sönder. Det kan inte direkt påstås att detta beror på att komponenten tillver
kats på något felaktigt sätt. Inte heller är delen allmänt sett sämre än andra mot
svarande produkter på marknaden. I stället kan man säga att händelsen ligger
inom ramen för vad som är statistiskt beräkneligt. Man har räknat ut t.ex. att av
alla tillverkade apparater av det slag det gäller slutar 10 procent att fungera inom
en tvåmånadersperiod. Dessa 10 procent är vad man brukar kalla måndagsexem
plar. De återstående 90 procenten fungerar två år och kanske längre."!

4 Jfr 21 § l st. KöpL och Almen s. 625 f.
s Se Grobgeld/Herzman s. 250 f. och s. 256 samt SOU 1972:28 s. 154. Att de s.k. yttre olycks

händelserna - varmed avsågs händelser som t.ex. blixtnedslag, transportskador och annan uti
från kommande påverkan - skulle behandlas enligt huvudregeln om riskövergång i 17 § 1905
års köplag ansågs vara självklart, se Grobgeld/Hertzman s. 249 f. Jfr Agell i SvIT 1991 s. 418 f.
och Almen s. 625 f. n. 7a.

6 Grobgeld/Hertzman (s. 254 vid n. 62) synes här stödja sig på ett uttalande av Hellner. Slutsatsen
att köparen skulle stå risken för inre olyckshändelser kan emellertid inte utläsas av det åbero
pade uttalandet av Hellner. Av SOU 1972:28 s. 38 och s. 68 framgår emellertid att köparen
ansågs stå risken för efterföljande fel.

7 Se Grobgeld/Herzman s. 254. Jfrprop. 1973:138 s. 45 f.
8 Grobgeld/Herzman s. 250 f. Se även Agell i SvJT 1991 s. 411 f. och Håstad s. 89 ff. Enligt

Hagstram (Fragmenter II s. 38) är ett nytillverkat föremål felaktigt om det avviker från produk
tionsserien.
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De efterföljande felen anses orsakas av s.k. inre olyckshändelser, vilka
karaktäriseras av att de varken beror av casus eller culpa på köparens sida,
av avtalsföremålets egen beskaffenhet eller av något förhållande på sälja
rens sida. De inre olyckshändelserna uppstår således helt utan anledning.
Det finns verkan men ingen orsak. Antagandet att sådana inre olyckshän
delser existerar ligger till grund för hela den moderna svenska diskussio
nen om funktion och hållbarhet och om olika slags tidsbestämda garantier.9

Om man, i stället för att anta att inre olyckshändelser kan förekomma,
utgår ifrån att varje funktionssvikt måste ha en orsak - ett antagande som
framstår som betydligt mer logiskt än det motsatta - så följer därav att
funktionssvikten antingen beror av casus för vilken köparen står risken 
d.v.s. av vad Grobgeld/Hertzman kallar yttre olyckshändelser - av culpa
på köparens sida eller av avtalsföremålets egen beskaffenhet. lO Den
logiska omöjligheten i att det skulle kunna finnas verkan utan orsak leder
till slutsatsen att den av Grobgeld/Hertzman antagna kategorin inre
olyckshändelser inte kan finnas.

I undantagsfall - i första hand när säljaren skall montera avtalsföremålet efter
riskövergången - kan funktions svikten dessutom bero av culpa på säljarens sida
efter riskövergången. Dessa situationer är inte intressanta i detta sammanhang.
De behandlas i samband med tidpunkten för felbedömningen. II

7.1 Normal hållbarhet

Konsekvensen av att en funktions svikt inte kan uppkomma av någon
annan orsak än casus eller culpa på köparens sida eller av avtalsföremå
lets egen beskaffenhet, är att köparen med fog kan förvänta sig att före
målet har den hållbarhet" som följer av avtalet." Därav följer också att

9 Se särskilt Grobgeld/Herzman s. 241 ff och Agell i SvJT 1991 s. 404 ff., men även Strömquist
s. 30 ff och HerrelRamberg s. 245.

10 Termen egen beskaffenhet kommer i fortsättningen att användas i betydelsen egen beskaffenhet
vid riskövergången inkluderande casus och culpa på säljarens sida före riskåvergången.

II Se kap. 4.3.1.
12 Häri inbegripes att avtalsföremålet också fungerar så länge som köparen med fog kan förvänta

sig att det skall fungera.
13 Se Kriiger s. 206 ff Jfr Rt 1963 s. 996, där motorn i en fiskebåt var monterad så att den försköts

vid en grundstötning efter köpet.
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någon uppdelning inte kan göras mellan "ursprungliga fel" och "efterföl
jande fel".14 Enligt Almen följer av allmänna rättsgrundsatser "att om
säljaren garanterat eller köparen eljes varit berättigad att förutsätta håll
barhet hos varan, det är att anse såsom ett fel hos densamma, att den kort
efter leveransen befinnes skämd, även om det icke kan påstås, att den
redan vid leveransen var det"." Redan Almen synes således ha varit av
uppfattningen att det även utan någon garanti många gånger fanns ett krav
på att en vara skulle ha en viss hållbarhet.

Även enligt CISG har köparen rätt att förvänta sig att en vara skall ha
en viss hållbarhet. Under den diplomatiska konferensen i Wien föreslog
Pakistans delegation att regeln om express guarantees i det dåvarande
förslaget till vad som blev art. 36 (2) CISG även skulle omfatta "any
implied warranty, and for a reasonable time".16 Den pakistanska delega
tionens förslag bidrog till att ordet "express" inte återfmns i den slutliga
formuleringen avart. 36.17Mot bakgrund av den diskussion som fördes"
kan stadgandet svårligen förstås på annat sätt än att säljaren även utan en
uttrycklig garanti ansvarar för en varas hållbarhet om det följer aven
"implied warranty". Eftersom en sådan "underförstådd garanti" i första
hand framgår av avtalsföremålets typ och pris torde den regelmässigt
föreligga under den tid som en köpt vara kan förväntas hålla.

7.1.1 Vad är avtalsfdremål- funktion eller risk?

När man har behandlat frågan hur risken skall fördelas för att avtalsföre
målet kan vara ett måndagsexemplar har denna i första hand setts som en
fråga om huruvida risken skall bäras av den enskilde konsumenten eller
av hela konsumentkollektivet. En allmän uppfattning synes vara att rätts-
politiska skäl talar för att konstruktionen inre olyckshändelser är oberät-

14 Se härtill särskilt Andre i SvJT 1983 s. 145 ff.
IS Almen s. 625 f. (min kursivering). Jfr Selvig s. 157.
16 Documentary History s. 533.
17 Se Documentary History s. 533 ff. Se angående tillämpningen av regeln t.ex. UNILEX

D.1994-17 (Vissna blommor). På förslag av i första hand delegationen från Storbritannien byt
tes dessutom ordet "warranty" ut mot "term".

18 Se Documentary History s. 533 ff.
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tigad och att en funktionssvikt som inte beror av casus eller culpa på
köparens sida därför skall omfattas av säljarens felansvar.'"

Liksom vid all riskfördelning inom obligationsrätten är i första hand
parternas beskrivning av avtalsföremålet och tolkningen av densamma
avgörande för riskfördelningen även beträffande måndagsexemplar. En
rättspolitiskt betingad lösning, innebärande att en tidsbestämd garanti
förskjuter tidpunkten för felbedömningen, förutsätter därför att inte redan
den riskfördelning som följer av parternas beskrivning av avtalsföremålet
skall innebära att säljaren står risken för att detta skall vara ett måndags
exemplar. Har parterna med t.ex. beteckningen TV avsett en vara som har
de för en TV karakteristiska egenskaperna och som kommer att ha det
under en för TV-apparater normal tid20 eller har parterna avsett en vara
som har de för en TV karakteristiska egenskaperna och som kanske
kommer att fortsätta att ha det under en för TV-apparater normal tid?

I Rt 1998 s. 774 - som på ett utmärkt sätt belyser åtskilliga av de här diskuterade
problemen - hade en köpare köpt en videoapparat med fjärrkontroll. Efter 3 1/2
år slutade apparatens IR-mottagare att fungera." Efter att ha angivit att felbe
dömningen skulle göras efter en objektiv "risikobetraktning" och att tidsper
spektivet för denna skulle vara den femåriga preskriptionstiden angav Heyeste
rett att köparen inom femårsperioden borde ha rätt att förvänta sig "at IR
mottakeren ikke blir funksjonsudyktig på grunn av svakheter som forelå ved
leveringen, altså at selgeren ber ha risikoen for svakheter som i lepet av fem år
leder til funksjonssvikt i en så viktig del i en videospiller som IR-mottakeren
er".22 Videoapparaten ansågs därför vara felaktig.

En rättspolitiskt betingad lösning, innebärande att risken skall ligga på
säljaren, kräver att det egentligen följer av avtalet att risken ligger på
köparen; eljest saknar den rättspolitiska argumentationen såväl syfte som

19 Se Grobgeld/Hertzman s. 277 ff, Agell i SvJT 1991 s. 412 och Håstad s. 89 f.
20 Se vidare om normal hållbarhet i kap. 7.1.2.
21 Hayesterett konstaterade att såväl videoapparaten som dess IR-mottagare skulle hålla betydligt

längre än två år vid vanligt brok, varför den särskilda preskriptionsregeln om fem år i 32 § 3 st.
NKöpL var tillämplig.

22 Rt 1998 s. 774 (s. 781).
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innehåll. 23 Det synes dock vara osannolikt att en avtalstolkning skulle
leda till att köparen aven TV står risken för att den utan synbar anledning
slutar fungera efter några månader, när de flesta TV-apparater fungerar
utan problem i åtskilliga år. Det är betydligt mer sannolikt att den risken
redan enligt avtalet åvilar säljaren."

Även när fråga är om mer detaljerade beskrivningar av avtalsföremålet
eller delar därav är tolkningen av säljarens åtagande avgörande. En
köpare kan med fog förvänta sig att avtalsföremålets beståndsdelar har
den hållbarhet som följer av avtalet.

I NJA 1998 s. 3 hade en biltillverkare" under rubriken "Fel" i avtalet angivit att
"Avgasreningssystemet är felaktigt om bilens avgasutsläpp inte uppfyller de
myndighetskrav som uppställts för bilar i trafik." Under rubriken "Tillverkarens
ansvar för fel" hade angivits att "tillverkaren åtar sig att kostnadsfritt avhjälpa
fel som visar sig inom fem år räknat från första registreringsdagen eller innan
bilen körts mer än 80 000 kilometer". Under garantitiden visade det sig att bilens
styrdator var felaktig och måste bytas. Styrdatoms primära funktion var inte att
se till att lagstadgade avgaskrav uppfylldes. Den var emellertid nödvändig för
att så skulle kunna ske. Tillverkaren bestred köparens krav under åberopande av
att garantin endast avsåg sådana komponenter som hade tillkommit i det primära
syftet att begränsa avgasutsläppen. Vid tolkningen av tillverkarens åtagande
fann HD att det omfattade sådana "fel på bilen som är orsaken till att föreskrivna
krav på avgasrening inte uppfylls"."

Utan ändrad innebörd hade åtagandet i stället kunnat formuleras på föl
jande sätt: "Bilens avgasreningssystem är så beskaffat att bilens avgasut-

23 I Rt 1998 s. 774 angav förstvoterande att han ansåg att domen var rättspolitiskt välgrundad. Det
var emellertid mest ett stödargument eftersom han dessförinnan hade konstaterat att det följde
redan aven jämförelse med avtalet att videoapparaten var felaktig.

24 Enligt HerrelRamberg (s. 245) skall en vara ha "en hållbarhetspotential av sådan beskaffenhet
att den utesluter att varan drabbas aven funktionssvikt eller motsvarande under normal hållbar
hetstid". Se också Rt 1998 s. 774 (s. 781): "Spersmålet er derfor om kravet til alminnelig god
vare innebeerer at IR-mottakeren skulle vrere funksjonsdyktig vel tre og et halvt år etter leve
ringen av videospilleren. Avgjarende for så vidt er hvilken holdbarhet [köparen] hadde grunn
tiI å forvente."

2S En sålunda lämnad garanti är bindande för tillverkaren. Om garantin hade lämnats av säljaren,
så hade det påverkat partsställningen i processen. Det hade däremot inte påverkat tolkningen
och tillämpningen av garantin.

26 NJA 1998 s. 3 (s. 9).
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släpp under fem år räknade från första registreringsdagen eller tills bilen
körts mer än 80 000 kilometer kommer att uppfylla de myndighetskrav
som uppställts för bilar i trafik." En förhållandevis enkel tolkningsopera
tion skulle således innebära att avtalsföremålet vid riskövergången in
dubio skall ha en hållbarhetstid som är normal i förhållande till i första
hand föremålets typ och pris. Om avtalsföremålet under den tiden upphör
att fungera och det inte beror av casus eller culpa på köparens sida, så kan
det inte bero av något annat än dess egen beskaffenhet. Avtalsföremålet
har därmed varit felaktigt redan vid riskövergången, varfor den rättspoli
tiska argumentationen är överjlödig.27

När avtalsföremål köps for vidareförsäljning i större partier, är köpa
rens syfte med avtalet att sälja avtalsföremålen vidare och att göra en
vinst vid försäljningen. Det är därmed också fullt möjligt att enstaka
exemplars funktionssvikt omfattas av köparens förväntningar och har
återspeglats i priset. Om så är fallet eller inte får avgöras genom tolkning
av det enskilda avtalet. Funktionssvikten utgör inte något fel, om tolk
ningen leder till att köparen skulle stå risken for att enstaka exemplar
visade sig inte fungera. Vid köp av enstaka exemplar för brukande, är det
emellertid i allmänhet uppenbart att köparen förväntar sig att föremålet
skall hålla och fungera under vad som brukar benämnas normal hållbar
hetstid. I dessa senare situationer är den sålunda bestämda funktionen
avtalsföremål. En funktionssvikt under normal hållbarhetstid är därmed
in dubio ett fel.

7.1.2 Vad är normal hållbarhet?

Konstaterandet att ett avtalsföremål in dubio skall ha en normal hållbar
het innebär att hållbarhetstiden måste preciseras. Här liksom eljest är det
köparens befogade förväntningar som är avgörande. Åtskilliga av de
varor som fmns på marknaden kan forväntas hålla i många år. Inte minst
gäller det varor som i stor utsträckning säljs på konsumentmarknaden,
såsom bilar, vitvaror och TV-apparater. Eftersom köparens rätt att åbe
ropa fel preskriberas efter två år enligt köplagarna saknar emellertid
frågan om normal hållbarhet i allmänhet juridisk relevans när denna är

27 Jfr vid n. 23.
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längre än två år. Trots det synes diskussionen om normal hållbarhet
huvudsakligen ha handlat om varor som i och för sig kan förväntas hålla
betydligt längre än de två år under vilka säljaren kan göras ansvarig för
en eventuell funktionssvikt. 28

Preskriptionsregelns praktiska konsekvens är att en varas normala
hållbarhetstid saknar obligationsrättslig relevans när den är längre än två
år, eftersom köparen står risken för all funktionssvikt som visar sig först
efter preskriptionstidens utgång." Ur ett obligationsrättsligt perspektiv
innebär regeln därför att det in dubio inte säljs några varor i Sverige vilka
har en hållbarhetstid som överstiger två år.30

Det kan förekomma att varor uttryckligen anges hålla mer än två år. Så
kan t.ex. fallet vara med konserver, därdet ofta finns en hållbarhetsangi
velse på burken." Det torde i dessa fall följa direkt av avtalet att köparen
har rätt att påtala fel även efter den i lagen givna tvåårsperioden. Lagens
tvåårsregel har således ersatts av den i avtalet angivna hållbarhetsperio
den. När en längre hållbarhetstid inte följer aven uttrycklig bestämmelse
i avtalet, men väl ändå följer därav, såsom när avtalsföremålet är en bil,
en TV-apparat eller ett kylskåp, har däremot den dispositiva tvåårsregeln
inte satts ur spel. 32

Preskriptionsregeln innebär samtidigt att utgångspunkten för felbe
dömningen är att varor håller i två år.33 Utgångspunkten modifieras emel
lertid ofta genom andra omständigheter, i första hand varans typ och
pria." Det är otänkbart att preskriptionsregeln skulle innebära att t.ex.
rakblad inte skall bli slöa om de används mer än vid några enstaka tillfål-

28 Se Agell i SvJT 1991 s. 413 och Grobgeld/Hertzman s. 254.
29 Se Kräger s. 213. Enligt 33 § KöpL förlorar köparen emellertid inte rätten att reklamera om

säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
30 Jfr dock Kräger s. 211 f. och Selvig s. 163.
31 Jfr dock NJA 1956 s. 343 (Kokt benfri bogskinka), där garanti lämnades i endast tre månader

"for the blowing of tins".
32 I Ufk 1998 s. 886 H gjorde Hejesteret inte avsteg från den dispositiva preskriptionsregeln ens

när avtalsföremålet var etemitplattor, vilka ju enligt sin beteckning borde hålla för evigt. Jfr
även Rt 1978 s. 678: En säljare av glaserad taksten hade hänvisat till tillverkarens broschyr, i
vilken nämndes att denne lämnade "generasjonsgaranti". Köparen kunde inte göra felpåföljder
gällande mot säljaren efter den legala preskriptionstidens utgång. "Generasjonsgarantin" hade
således inget innehåll, åtminstone inte i tidsmässigt hänseende.

33 Jfr t.ex. NJA 1935 s. 577 (Tegel) och um 1984 s. 1077 H (Båtköl).
34 Se t.ex. SOU 1984:25 s. 150.
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len eller att mjölk inte skall surna under tvåårsperioden. 3S Köparen har in
dubio bevisbördan för att avtalsföremålet är felaktigt. Även bevisbördan
för att varan skulle hålla i två år bör därför ligga på köparen.36

Det har föreslagits att preskriptionsfristen vid konsumentköp förlängs
från två till fem år.37 Ur ett obligationsrättsligt perspektiv synes även en
femårig preskriptionstid vara alltför kort, eftersom åtskilliga varor har en
normal livslängd som är betydligt längre. Om man endast beaktar en varas
normala hållbarhet, så vore det logiskt att köparen in dubio skulle ha rätt
att reklamera inom hela den normala hållbarhetstiden, eftersom en funk
tionssvikt under den tiden innebär att köparen inte har fått vad han kunde
förvänta sig. Vore det inte för preskriptionstiden skulle han dessutom ha
haft fog för sin förväntning. En lämplig utgångspunkt för ett resonemang
om preskriptionsfrister synes därför vara att säljaren ansvarar för avtals
föremålet under dess förväntade livstid. Antag att TV-apparater normalt
håller i 15 år. En köpare forväntar sig då att den TV som han köper skall
hålla lika länge som andra jämförbara TV-apparater. Säljaren bör därför
ansvara för TV:n under hela femtonårsperioden, under förutsättning att
köparen kan bevisa att den funktionssvikt som så småningom eventuellt
uppkommer fanns in nuce redan vid riskövergången. Av naturliga skäl blir
köparens bevisbörda svårare och svårare att uppfyllaju längre tiden lider.

Förekomsten av preskriptionsregler innebär att avsteg görs från en
riskfördelning som är naturlig utifrån såväl beskrivningen av avtalsföre
målet som köparens därpå grundade - i och för sig befogade - förvänt
ningar om dess beskaffenhet. Preskriptionsreglerna synes i stället vara
rättsekonomiskt motiverade, d.v.s. bygga på antagandet att en lång pre
skriptionstid innebär att säljare måste kompensera sig för en ökad risk
utan att köpare tillförs ett motsvarande mervärde och att en längre pre
skriptionstid i sig ökar mängden processer, vilket medför ökade kostna
der. Varken den förlängning av preskriptionstiden från ett till två år som
infördes 198638 eller den föreslagna ändringen till fem å~9 synes ha före
gåtts av några ekonomiska studier av behovet aven preskriptionstid och

35 Jfr Hagstrem, Fragmenter II s. 39.
36 Jfr Selvig s. 160tf.
37 Se SOU 1995:11 s. 187 och vid n. 3.
38 SFS 1985:717.
39 Se SOU 1995:11 s. 36 tf.
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av hur lång en sådan i förekommande fall bör vara för att på ett optimalt
sätt tillgodose avtalsparternas behov." Det är sannolikt att en begränsning
i tiden av säljarens risksfår är ändamålsenlig och innebär fördelar även för
köparen i form av ett lägre pris för varan, även när man beaktar en even
tuell därav föranledd anpassning av köparens försäkringspremier. I
avsaknad aven studie av om så verkligen är fallet och i så fall hur lång
preskriptionstiden bör vara, är såväl den tidigare ettåriga, den nuvarande
tvååriga som den föreslagna femåriga preskriptionstiden endast frukter av
gissningar om vad som är lämpligt.

I Finland fmns ingen motsvarighet till köplagens preskriptionsregel
utan 32 § FKöpL har bara ett första stycke, motsvarande 32 § 1 st. KöpL.
Som Wilhelmsson/Sev6n/Koskelo påpekar innebär det att "spörsmålet,
huruvida en försämring av varan kan betraktas som ett köprättsligt fel och
under hur lång tid krav på grund av felet således kan komma i fråga, bl.a.
är beroende av vad som är varans normala livslängd"." Regeln ger en
betydligt bättre utgångspunkt än den svenska motsvarigheten, eftersom
varje tidsangivelse på ett tydligare sätt än här markerar hur länge säljaren
anser sig kunna lova att avtalsföremålet kommer att fungera.

7.2 Garantier

Som har angivits tidigare har en stor del av diskussionen om hållbarhet
förts i samband med frågor om garantier. Dessa kan antingen enligt sin
lydelse gälla för viss tid eller sakna tidsangivelse. De senare garantierna
kan i sin tur vara av två skilda slag. Den enklaste formen är den s.k.
blanka garantin, där säljaren endast "garanterar varan" eller "säljer med
garanti"." En sådan garanti har inget annat materiellt innehåll än att den
möjligen höjer köparens generella förväntningar." Säljaren kan i stället

40 Se utöver SOU 1995:11 även SOU 1976:66 s. 327, SOU 1979:36 s. 292 ff. och SOU 1984:25
s. 148 ff.

41 Wilhelmsson/Sev6n/K.oskelo s. 98.
42 Se SOU 1995:11 s. 93, SOU 1972:28 s. 67 och prop. 1973:138 s. 45.
43 Se SOU 1972:28 s. 67, där det framhålls att "en dylik 'blank' garanti kan uppfattas som liktydig

med en allmän försäkran att varan är av god kvalitet" och att den "som sådan [får] inverka vid
bedömningen av om fel föreligger".
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ge garantin visst innehåll genom att garantera en viss standard, alternativt
förekomst eller frånvaro av vissa egenskaper." Det är då i grunden fråga
om en beskrivning av avtalsföremålets beskaffenhet, där ordet garanti är
ägnat att skapa ett intryck av att köparen får något som är bra.

Ett avtalsvillkor hämtat från NJA 1980 s. 398 (Grönområde) kan tjäna som
exempel: "Säljaren garanterar att det icke föreligger eller såvitt han känner till
ej förestår någon myndighets beslut, som inskränker rådigheten över fastigheten
eller innefattar skyldighet att utgiva engångsersättning.?" Det materiella inne
hållet hade inte påverkats om villkoret i stället hade formulerats på följande sätt:
"Det föreligger inte någon myndighets beslut som inskränker rådigheten över
fastigheten..."

I ingetdera fallet har användningen av ordet garanti någon egentlig mate
riell funktion. Termen garanti syftar därmed huvudsakligen till att bi
bringa köparen en känsla av att ha fått något mer än vad han eljest skulle
ha fått. Redan dessa garantiklausuler kan däremot möjligen ha betydelse
för bevisbördans placering."

7.2.1 Tidsbestämda garantier

Även de tidsbestämda garantierna anses kunna delas upp i två typer:
funktionsgarantier" och Almengarantier." En funktionsgaranti innebär
att säljaren garanterar varans funktion under en viss angiven tid." Det
framgår däremot inte direkt aven Almengaranti vad den avser. Den har i
doktrinen sagts innebära att säljaren garanterar "avsaknad av ursprung
liga fel"." Almen anförde som exempel på sådana garantier - vilka där
efter fick bära hans namn - att det "inom vissa branscher, t.ex. vid försälj-

44 Se SOU 1995:11 s. 93. Dessa garantier benämns i det följande rena garantier.
4S NJA 1980 s. 398 (s. 398).
46 Se kap. 7.2.4.
47 Även andra liknande benämningar som t.ex. egenskaps- och hållbarhetsgarantier förekommer.

I det följande kommer begreppet funktionsgarantier att användas som en samlande beteckning
för dessa garanti typer.

48 Se SOU 1995:11 s.93.
49 På liknande sätt innebär en egenskapsgaranti att den angivna egenskapen skall bibehållas och

en hållbarhetsgaranti att varan skall hålla under den angivna tiden.
so Ramberg i Hellner/Ramberg s. 66. Jfr Almen s. 625 f. och Agell i SvIT 1991 s. 414 tf.

219



7. Avtalsföremålets funktion och hållbarhet

ning av maskiner, velocipeder, klockor o.s.v., [är] synnerligen vanligt, att
säljaren ikläder sig 'garanti' för det sålda under viss längre tid',.sl

Den typiska Almengarantin innebär således att en vara säljs med i all
mänhet ett eller två års garanti, utan att det närmare anges vari garantin
består. En Almengaranti påverkar inte tidpunkten för felbedömningen,
utan den skall ske vid riskövergången. Enligt Almen skulle det vara en
"naturlig tolkning av dessa garantiavtal, om i dem inlägges den betydel
sen, att om under garantitiden yppas ett fel, som har sin grund i godsets
egen beskaffenhet, detta presumeras hava varit åtminstone in nuce för
handen vid den enligt förevarande paragraf kritiska tidpunkten't.f En
Almengarantis betydelse ligger således endast däri att bevisbördan för
funktionssvikter som visar sig under garantitiden ligger på säljaren.

Funktionsgarantierna anses skilja sig från andra garantier genom att de
flyttar tidpunkten för jelbedömningen från riskövergången till garanti
tidens utgång" Detta är en naturlig tolkning aven klausul där säljaren
garanterar en viss kvalitet eller hållbarhet under en viss period, även om
en sådan tolkning inte har gjorts beträffande Almengarantierna. Tolk
ningen är emellertid svår att förena med den starka knytning till risköver
gången enligt 21 § KöpL som ligger i begreppet "fel". Detta gäller allde
les särskilt eftersom säljaren inte står risken - i ordets mer inskränkta
betydelse i anslutning till i första hand 12-15 §§ KöpL - under garanti
tiden.

En sådan tolkning avvisades därför av Almen: "Det är nämligen icke kontrahen
ternas mening, att säljaren skall ansvara för alla fel, som uppkommer under
garantitiden.?" Almens inställning har kritiserats av bl.a. Agell: "Almens senare
slutsats är dock oacceptabel; det förefaller ingalunda rimligt att tolka en tidsbe
stämd garanti så att den skulle täcka även det såldas förstörelse eller skadande
genom yttre olyckshändelse. Oavsett hur man i övrigt tolkar en tidsbestämd

51 Almen s. 625 f. n. 7a, (min kursivering). Eftersom Almens beskrivning av förhållandet seder
mera har givit upphov till beteckningen Almengaranti er, är dessa definitionsmässigt tidsbe
stämda.

52 Almen s. 626 n. 7a. 44 § 1905 års köplag har ersatts av 21 § KöpL, som i sak stämmer överens
med det tidigare stadgandet.

53 Se SOU 1972:28 s. 154, SOU 1995:11 s. 95, Grobgeld/Herzman s. 251 ff., Bernitz s. 62 ff. och
Strömquist s. 40. Se även Hjerners inlägg om "maintenance guarantees" i Documentary History
s.533.

54 Almen s. 625 n. 7a.
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garanti måste försämringar på grund av köparens vanvård av varan eller yttre
olyckshändelse falla utanför säljarens åtagande.t'"

Innebörden av att tidpunkten för felbedömningen flyttades var enligt
Grobgeld/Hertzman att även de s.k. inre olyckshändelserna förlades till
säljarens risksfår: "Funktionsgarantier är en starkare typ av tidsbestämda
garantier, enligt vilka säljaren tar på sig ett materiellt ansvar för prestatio
nen under hela garantitiden. Om en avvikelse beror på ett fel 'in nuce'
eller ej är utan betydelse. Detta innebär alltså ett avsteg från principen i
44 § [1905 års köplagj.t'"

Ett senareläggande av felbedömningen vållar knappast något egentligt praktiskt
problem inom köplagens system, eftersom säljarens risk i dessa hänseenden
enligt 30 § KöpL alltid är underordnad köparens risk. Säljarens garantiåtagande
blir därför aldrig aktuellt, förrän man först konstaterat att det påstådda felet inte
beror "på köparen eller något förhållande på hans sida". Inte heller inom konsu
mentköplagens område torde några större problem kunna uppstå, även om kon
struktionen där avviker relativt kraftigt från den i köplagen. I 21 § KKL framgår
garantins villkorande av att funktionssvikten inte beror av casus eller culpa på
köparens sida direkt av garantistadgandet i stället för av inledningsstadgandet
för påföljderna.

Konsumentköplagens konstruktion är i detta fall mer logisk än köplagens.
Antag att en TV sålts med två års hållbarhetsgaranti och att köparen under
garantitiden tittar på en viktig fotbollsmatch. I slutet av matchen gör Sveriges
motståndare ett avgörande mål, vilket föranleder köparen att kasta ut TV:n
genom fönstret." Enligt 21 § KöpL är då TV:n felaktig, låt vara att köparen
enligt 30 § KöpL inte kan göra någon påföljd gällande. Det framgår däremot
direkt av 21 § KKL att TV:n inte är felaktig.

ss Agell i s-rr 1991 s.415.
S6 GrobgeldlHerzman s. 262. Se även Håstad s. 91, Ramberg/Hultmark s. 266 rr, SOU 1995:11

s. 94 och NU 1984:5 s. 239: "Av [22 § 2 st. i lagförslaget] framgår även ... att det kan följa av
en garanti eller annan liknande utfästelse som säljaren lämnat att säljarens felansvar sträcker sig
tidsmässigt längre än vad som framgår av första stycket. I dessa fall är det fråga om en s.k. funk
tionsgaranti."

S7 Detta lär enligt TT (1994-06-26) ha hänt i vart fall i Norge under VM i fotboll 1994: "En TV
apparat for genom luften i Trondheim när det stod klart att Italien besegrat Norge med l-O på
torsdagen. Ägaren kunde inte acceptera förlusten utan kastade ut sin TV genom fönstret och ner
på gatan från tredje våningen. Polisen i Trondheim fick rapport om händelsen men har beslutat
att inte undersöka saken närmare."
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Diskussionen om tidsbestämda garantier och den antagna skillnaden
mellan Almen- och funktionsgarantier är en följd av antagandet att köpa
ren in dubio står risken för det som har benämnts inre olyckshändelser.
Eftersom det i allmänhet torde följa av avtalet att i stället säljaren står
denna risk - eller rättare sagt att det inte finns några inre olyckshändelser
- faller orsaken till diskussionen bort. Även i de fall där avtalstolkningen
leder till att köparen skall stå risken för att avtalsföremålet är ett måndags
exemplar är diskussionen överflödig, enär ingen torde kunna ifrågasätta
köparens rätt att åta sig den risken.

Eftersom säljaren normalt står risken för att varan är ett måndagsex
emplar, är det i praktiken egalt om tidpunkten för felbedömningen ligger
vid avlämnandet eller om den ligger vid garantitidens utgång, så länge
man i det senare fallet gör undantag för casus och culpa på köparens sida.
I systematiskt hänseende, är det emellertid lämpligare att felbedömningen
alltid hänförs till riskövergången. Det gör regelsystemet mer enhetligt
och logiskt." När säljaren har lämnat en tidsbestämd garanti, skall avtals
föremålet därför vid riskövergången vara av sådan beskaffenhet att det
vid normalt brukande håller och fungerar under den angivna tiden.
Medan Almengarantierna in dubio avser samtliga funktioner kan säljaren
med en funktionsgaranti precisera vilka funktioner som skall hålla under
garantitiden.

Kritik har riktats mot bestämmelsen i 21 § l st. KKL eftersom den inte tillåter
säljaren att begränsa effekten aven lämnad garanti till vissa påföljder, i första
hand avhjälpande." Kritiken bygger på antagandet att en garanti inte är en del
av beskrivningen av avtalsföremålet. I den majoritet av fall där en garanti är en
del av beskrivningen av avtalsföremålet följer det av lagens tvingande karaktär
att samtliga felpåföljder måste kunna tillämpas. Med förutsättningen att det är
bra med en tvingande konsumentköplag, är det knappast ändamålsenligt att
skilja mellan "tvingande fel" och "dispositiva fel". Kritiken mot 21 § l st. KKL
synes därför snarare vara riktad mot lagens tvingande karaktär och dess omfatt
ning - och då inte minst de omfattande skadeståndsreglema i 30 och 31 §§ - än
mot den enskilda garantibestämmelsen. Eftersom en garanti i allmänhet är en del
av beskrivningen av avtalsföremålet, innebär den möjlighet som har föreslagits

58 Enligt Håstad (s. 90) är det dock en "onödig tillkrångling av problemet".
59 Se Herre, Konsumentköplagen s. 56 f.
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att begränsa påföljderna vid åberopande av garantin" att köparen inte kan åbe
ropa andra än de till garantin knutna påföljderna, såvida han inte kan bevisa att
varan avvek från garantin eller från någon annan del av avtalets norm vid risk
övergången.

Såväl de rena garantierna som Almen- och funktionsgarantiema precise
rar vilka förväntningar som köparen har fog för beträffande avtalsföremå
lets beskaffenhet vid riskövergången. De skiljer sig åt endast genom hur
de formulerar säljarens åtagande. Alla garantier avser frånvaro av ur
sprungligt fel.

7.2.2 Garanti for andra än fysiska egenskaper

Att risken för ett avtalsföremåls fysiska förstörelse går över vid en viss
tidpunkt innebär inte att risken i andra hänseenden måste gå över just vid
denna tidpunkt. Tvärtom går t.ex. risken för många rådighetsinskrän
kande beslut över till en fastighetsköpare redan vid avtalets ingående"
och risken för en del sakrättsliga belastningar går över först en tid efter
det att en vara har avlämnats." En anknytning till riskens övergång i den
snävare betydelse som följer av i första hand 12-15 §§ KöpL är i dessa
fall konstlad, även om den kan ha praktiska fördelar. Det möter därför
inga systematiska betänkligheter om en garanti beträffande andra än
fysiska egenskaper även omfattar en tidsperiod efter avlämnandet. En
sådan klausul innebär endast att risken i de däri angivna fallen går över
till köparen vid en senare tidpunkt än i andra fall.

Tillverkarens åtagande i NJA 1998 s. 363 innebar att han ansvarade för att avgas
reningssystemet uppfyllde de krav som uppställts för bilar i trafik. Atagandet
gällde därmed avgassystemets fortsatta överensstämmelse med reglerna om
avgasrening sådana som de var vid riskövergången.64 Om åtagandet i stället
hade inneburit att säljaren ansvarade för att avgassystemet uppfyllde de krav
som uppställs för bilar i trafik, så är det sannolikt att tillverkare därigenom även

60 Se SOU 1995: Il s. 115 f. och utredningsförslagets 22 § 2 st. KKL.
61 Se kap. 4.2.2.2.
62 Se kap. 4.2.1.
63 NJA 1998 s. 3 refereras vid n. 25.
64 Jfr 21 § KöpL och 20 § KKL.
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hade tagit på sig risken för att de författningsenliga kraven på avgasrening skulle
kunna komma att skärpas under garantitiden. Eftersom åtagandet i denna del
inte i första hand rör bilens fysiska skick utan risken för förändrad reglering,
vållar den senarelagda riskövergången i detta hänseende inga systematiska pro
blem: Tillverkaren står risken för att bestämmelsen skärps under den aktuella
perioden.

7.2.3 Garantitid

Redan av utgångspunkten att obligationsrättsliga regler syftar till att för
dela risker liksom av det ovan förda resonemanget följer att även garanti
tiden i första hand är ett sätt att beskriva avtalsföremålets kvalitet." När
garantitiden är en del av beskrivningen av varan - vilket kan, men inte
måste, var fallet när säljaren lämnar t.ex. ett års garanti" - sätts den tving
ande preskriptionsregeln i 23 § 3 st. KKL, liksom naturligtvis den dispo
sitiva regeln i 32 § 2 st. KöpL, i praktiken ur spel, eftersom varan inte ens
vore felaktig om den upphörde att fungera efter garantitidens utgång."

Genom att med hjälp aven garantitid eller eljest - angivande aven kort garanti
tid är sannolikt i allmänhet inte ett tillräckligt tydligt sätt - beskriva avtalsföre
målet som något som inte kommer att hålla i två år, kan en säljare således
kringgå den "tvingande" preskriptionsbestämmelsen i 23 § 3 st. KKL. Antag
t.ex. att en TV-apparat säljs till en konsument med följande villkor. "Denna TV
apparat håller i högst ett år. De flesta andra apparater av samma modell håller
betydligt längre. Om du har tur, så kommer även ditt exemplar att hålla betydligt
längre tid än ett år.,,68 Om TV-apparaten skulle uppvisa en funktionssvikt efter
ett drygt år, så är det helt i enlighet med säljarens löfte. Den kan då svårligen
sägas vara felaktig.

6S Jfr SOU 1972:28 s. 67 och Kriiger s. 214.
66 Garantitiden kan naturligtvis också uttryckas vagare, såsom i NO (F) 1976 s. 360, där säljaren

aven båtmotor hade lämnat "garanti för seglationssäsongen". ND (F) 1976 s. 360 refereras i
kap. 5.2.3 n. 149.

67 Både 32 § KöpL och 23 § KKL definierar reklamation som att köparen åberopar att varan är
felaktig.

68 Jfr vid n. 35. TV-apparaten i exemplet skulle säkerligen vara svårsåld och knappast inbringa ett
pris som skulle göra klausulen lönsam för säljaren. Exemplet syftar endast till att visa att åtskil
liga bestämmelser som uppfattas som tvingande egentligen inte är det.
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Om garantitiden däremot endast syftar till att begränsa den tid under
vilken säljaren tar på sig bevisbördan för felfrihet vid riskövergången, så
är det möjligt att reklamera även efter garantitidens utgång, så länge möj
ligheten att åberopa fel inte har preskriberats enligt köplagarnas preskrip
tionsregler." Det skulle emellertid då ankomma på köparen att bevisa att
det funnits ett fel redan vid riskövergången.

Liksom fallet är när varan till sin typ inte har en hållbarhet som närmar
sig preskriptionsfristens utgång" bör varans typ och pris beaktas när man
avgör om garantitiden är en del av beskrivningen av avtalsföremålet eller
om den endast innebär att säljaren tar på sig bevisbördan för frånvaron av
fel under en del av reklamationstiden. Om t.ex. en ny TV säljs med ett års
garanti, så är det osannolikt att säljaren genom att ange en garantitid avser
att beskriva apparatens kvalitet. Det är tvärtom antagligt att säljaren haft
för avsikt att begränsa den tid under vilken han har bevisbördan för från
varon av fel.

Det senare antagandet kan illustreras med följande exempel. En person som står
i begrepp att köpa en ny TV frågar säljaren om garantitiden. Säljaren svarar att
han lämnar ett års garanti. Köparen frågar därefter hur länge TV:n kan förväntas
fungera." Säljaren svarar sanningsenligt att den kan förväntas fungera i åtmins
tone tio år. Köparen frågar då hur länge TV:n kommer att fungera enligt
avtaletl?

7.2.4 Bevisfrågor

Ända sedan den första utgåvan av Almens kommentar har åtminstone de
tidsbegränsade garantierna ansetts innebära att säljaren har bevisbördan
för att en funktionssvikt inte härrör från något som förelåg redan vid risk
övergången. Den omkastning av bevisbördan som i vart fall dessa garan
tier anses medföra gör att det fmns anledning att här något närmare stu-

69 Jfr Rt 1998 s. 774 (s. 781): "Garantitiden, som var ett år i 1989, indikerer snarere at svikt ved
videospilleren måtte påregenes etter forholdsvis kort tid." Det aktuella garantivillkoret ansågs
inte kunna tolkas så.

70 Se vid n. 35.
71 Se härtill resonemanget om förlängd preskriptionstid vid n. 37.
72 Jfr härtill Kriiger s. 214. De tilläggsförsäkringar som ofta finns att teckna vid köp av kapitalvaror

innebär i praktiken att säljaren eller någon annan garanterar - även om ordet garanti naturligtvis
inte används, jfr 21 § KKL - att varan har den angivna hållbarhetstiden.
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dera såväl bevisbördans placering som vilken bevisning som krävs, när en
köpare påstår att det som han har köpt är felaktigt.

Som utgångsläge gäller att köparen har bevisbördan såväl för att
avtalsföremålet avviker från hans befogade förväntningar som för att
avvikelsen fanns redan vid riskövergången.73 Den senare delen av köpa
rens bevisbörda blir av naturliga skäl många gånger svårare att uppfylla
ju längre tid som har gått mellan leverans och reklamation.

I NJA 1991 s. 481 (Marine Power) tog Högsta domstolen ställning till vilka krav
som ställs på en köpare som reklamerar. Beställaren aven reparation aven båt
motor vägrade att betala för reparationen, eftersom han ansåg att den var en följd
av att en tidigare reparation hade utförts på ett felaktigt sätt och att den senare
reparationen därför var något som reparatören skulle utföra utan ytterligare kost
nad för beställaren. Bl.a. med hänvisning till att det var fråga om en tekniskt
komplicerad reparation och att beställaren var konsument" angav HD att det är
"tillräckligt att den av beställaren uppgivna skadeorsaken framstår som klart
mera sannolik än den som åberopats av reparatören".75

Även när säljaren har lämnat en garanti har köparen bevisbördan för före
komsten aven avvikelse från sina befogade förväntningar. Däremot anses
de tidsbestämda garantierna påverka bevisbördan beträffande avvikelsens
förekomst vid riskövergången så att denna i stället åvilar säljaren." Som
tidigare nämnts innebär en garanti om att en såld vara skall hålla i två år
att varan vid riskens övergång skall vara av sådan kvalitet att den håller i
två år." Om den inte håller och köparen reklamerar, så ankommer det på
säljaren att göra sannolikt att anledningen till att den inte höll ligger inom
köparens risksfår enligt 30 § KöpL eller 21 § 2 st. KKL. I praktiken skall
säljaren då visa att avvikelsen beror av casus efter riskövergången eller av

73 Se SOU 1972:28 s. 38 och s. 153, liksom SOU 1995:11 s. 28 f. och s. 97.
74 Det finns i allmänhet inga principiellt bärkraftiga sakliga skäl för att bevisbördan skall vara

strängare enbart av den anledning att köparen är näringsidkare. Åtskilliga näringsidkare torde
vara precis lika oförmögna att åstadkomma tekniskt komplicerad bevisning som konsumenter
presumeras vara.

75 NJA 1991 s. 481 (s. 486), (min kursivering). Kravet att köparen skall göra det klart mera sanno
likt att funktionssvikten härrör från tiden före riskövergången har även upprätthållits av All
männa reklamationsnämnden, se ARN 91/R2436 (Mikrovågsugn), ARN 91/R3442
(Diskmaskin), ARN 91-4417 (TV-apparat) och ARN 95-3315 (Effektsteg).

76 Se Almen s. 625 f. och Kriiger s. 204.
n Se vid n. 33. Jfr Bianca s. 288 f.

226



7.2 Garantier

köparens culpa och att den således inte förelåg ens in nuce vid risköver
gången. 78

I konsumentförhållanden är det enligt 21 § KKL tillräckligt att säljaren
gör "sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse...". Det bör
därför räcka med att säljaren även i andra situationer gör sannolikt att
köparen eller något förhållande på hans sida är orsak till funktionssvikten.
Högre ställda krav än så skulle leda till att säljarens bevisbörda vore lind
rigare i konsumentförhållanden än i andra förhållanden, vilket knappast
torde ha varit lagstiftarens avsikt."

Beviskravet att säljaren skall göra det sannolikt att funktions svikten
beror av casus eller culpa på köparens sida anses allmänt vara en bevis
lättnad i förhållande till det allmänna kravet att åberopade förhållanden
skall styrkas." Det är emellertid vanskligt att närmare ange vad som avses
med beviskravet, annat än att det är ett lindrigare krav än att något skall
styrkas och ett strängare krav än att något skall vara antagligt."

Viss ledning kan möjligen hämtas från ARN 1996-5637 i vilket en köpare aven
mobiltelefon reklamerade inom garantitiden. Säljaren bestred kravet eftersom
han ansåg att funktionssvikten hade uppkommit genom yttre åverkan. Säljaren
åberopade endast ett kostnadsförslag från tillverkaren i vilket angavs att garantin
inte gällde eftersom funktionssvikten hade uppkommit genom en "tapp/stöt
skada" och att det fanns skador på telefonens kåpor. Köparen angav att de senare
skadorna hade uppkommit när han bytte antenn. Med motiveringen att säljaren
"måste kunna lämna en bättre och mer detaljerad beskrivning av skadans art och

78 Se SOll 1995:11 s. 97 och RambergIHerre s. 302. Frågan om bevisbördans placering är proble
matisk, eftersom den besvaras på skilda sätt i olika länder, jfr Magnus i Staudinger art. 36 anm.
22 ff. och Herber/Czerwenka art. 36 anm. 5. I åtminstone ett fall- UNILEX D.1993-1 {Stålbal
kar} - har det ansetts att clsa inte reglerar frågan och att den därför skall avgöras mot bakgrund
av tillämplig nationell lag. I UNILEX D.1993-22 {Italienska möbler} ansågs det emellertid följa
av clsa att bevisbördan för bl.a. förekomsten av fel skulle ligga på köparen. Jfr också UNILEX
D.1994-17 (Vissna blommor). I UNILEX D.1996-5.3 (Frystrailer) synes däremot bevisbördan
ha legat på säljaren. Säljaren stod risken för att de transporterade varorna tinade ca två veckor
efter leveransen av trailern och det verkliga skälet därtill var okänt. Det är emellertid möjligt att
köparen redan genom den korta tid som förflöt mellan avlämnandet och reklamationen ansågs
ha uppfyllt sin bevisbörda.

79 Enligt Wetterstein (s. 76) är dock beviskravet att säljaren skall visa att försämringen omfattas
av köparens risk.

80 Se prop. 1989/90:89 s. 111 och Ekelöf/Boman s. 87. Jfr även Håstad s. 90 f.
81 Se Ekelöf/Boman s. 140.
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omfattning samt hur den påverkar funktionen" ansåg ARN att köparens talan
skulle bifallas.

En särskild fråga är hur de två beviskraven "sannolikt" och "klart mera
sannolikt" förhåller sig till varandra. Den spontana reaktionen att det
senare är ett något strängare beviskrav är inte nödvändigtvis riktig. Om
köparen gör klart mera sannolikt att varan var felaktig vid risköver
gången, så är det en nödvändig förutsättning härför att det också är san
nolikt - men inte lika sannolikt - att så inte var fallet. Det är däremot inte
en nödvändig betingelse för att något skall vara sannolikt att även andra
alternativ framstår som sannolika. En möjlig lösning är att köparen skall
göra sannolikt att felet funnits in nuce ochjörst omflera orsaker i ochjör
sig är sannolika han dessutom skall få den åberopade orsaken att framstå
som klart mera sannolik.82 När säljaren har lämnat en garanti bör kravet
att han skall göra "sannolikt att försämringen beror på en olyckshän
delse...,,83 bedömas på motsvarande sätt.

Bevisproblemen kan illustreras av två fall från Allmänna reklamationsnämnden,
vilka båda rör kretskort som hade slutat fungera. I ARN 91-4417 satt kortet i en
TV och i ARN 91/R2436 i en mikrovågsugn. I inget av fallen förelåg någon
giltig garanti. Efter att ha angivit att köparens bevisbörda är uppfylld om det
framstår som klart mera sannolikt att felet funnits in nuce vid riskövergången
konstaterade ARN i båda fallen att det "ligger nära till hands att räkna med ett
ursprungligt fel". I båda fallen fortsatte ARN: "För att säljaren i denna situation
skall undgå sitt allmänna köprättsliga felansvar åligger det honom att göra san
nolikt att felet likväl beror på någon omständighet som köparen ansvarar för,
t.ex. felaktigt eller vårdslöst handhavande.t''" Eftersom resonemanget om sälja
rens bevisbörda i dessa fall endast är relevant när köparen har lyckats uppfylla
sin bevisbörda, innebär ARN:s resonemang att varan inte skulle vara felaktig
trots att det är klart mera sannolikt att så är fallet, om det samtidigt är sannolikt
att så inte är fallet.

82 Om det endast finns en sannolik orsak så framstår den naturligtvis i och för sig samtidigt som
klart mera sannolik än övriga alternativ.

83 21 § KöpL.
84 Mina kursiveringar.
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7.2.5 Marknadsrättslig bedömning av garantier

Garantier har förekommit under lång tid" och i allmänhet uppfattats som
något för köparen positivt. I stor utsträckning har de emellertid också
fungerat som friskrivningar från ansvar såvitt avsett mer ingripande
påföljder såsom hävning och skadestånd." I vart fall när fråga är om kon
sumentrelationer framgår sedan länge av Marknadsdomstolens praxis att
termen "garanti" endast får användas när köparen därigenom får en
förmån som han eljest inte skulle ha haft." Åtskilliga avtalsvillkor som
har rubricerats "garanti" är därför marknadsrättsligt otillåtna.

Den marknadsrättsliga bedömningen har ingen direkt relevans för
innehållet i en obligationsrättslig regel, men är ändå en del av underlaget
för tolkningen aven enskild garantiklausul. Den marknadsrättsliga regeln
att en garanti måste tillföra köparen något för att vara tillåten bygger på
antagandet att det finns ett ursprungligt felbegrepp som kan vidgas
genom en garanti." Parternas möjlighet att fritt disponera över avtalets
beskrivning av sitt föremål innebär emellertid att varje felbedömning
måste utgå från den i avtalet gjorda beskrivningen. De här diskuterade
garantierna skiljer sig i materiellt hänseende inte från andra uppgifter som
säljaren lämnar om avtalsföremålets beskaffenhet. Uppgifterna i garantin
är en del av avtalets beskrivning av sitt föremål och därmed utgångspunkt
för bedömningen. Det kan därför inte finnas något ursprungligt felbe
grepp som skulle vidgas aven garanti. En annan sak är att de uppgifter
som förekommer i en garanti påverkar felbedömningen i förhållande till
hur denna skulle ha utfallit i avsaknad av de lämnade uppgifterna. Detta
beror emellertid inte på förekomsten av garantin, utan på att avtalsföre
målet då hade beskrivits på ett annat sätt, vilket hade påverkat bedöm
ningen.

8S Almens uttalande att det var "synnerligen vanligt, att säljaren ikläder sig 'garanti' för det sålda
under viss längre tid" fanns redan i kommentarens första upplaga (senare delen s. 58).

86 Se Grobgeld/Hertzman s. 263 f. och SOU 1995:11 s. 97. Jfr Hondius s. 17.
87 Se Bernitz s. 101 f. med där anmärkta rättsfall, Andre s. 113 f. (särskilt rättsfallen i n. 35),

Strömquist s. 39 och SOU 1995:11 s. 102 ff. Jfr även SOU 1972:28 s. 67. Jfr för norsk rätt
Martinussen s. 94.

88 Jfr Strömquist s. 40.
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7.2.5.1 Ä·rgarantier marknadsrättsligt tillåtna?

Efter att ha konstaterat att ett avtalsföremål skall ha normal hållbarhet
men att den tiden in dubio är två år89 och att alla garantier är en del av
avtalets beskrivning av sitt föremål, måste man fråga sig om garantier i
allmänhet över huvud taget tillför köparen något extra. Om så inte är
fallet är garantiklausulema regelmässigt marknadsrättsligt otillåtna. En
garanti med en garantitid som är längre än två år tillför dock alltid köpa
ren något i förhållande till dispositiv rätt och är därför marknadsrättsligt
tillåten, så länge den inte samtidigt söker begränsa köparens övriga
rättigheter på ett otillåtet sätt.90

Mer tveksamt är huruvida en garanti i vilken säljaren garanterar en
bättre funktion eller fler egenskaper än vad som är normalt kan passera
genom nålsögat, eftersom det normala endast är en sekundär bedöm
ningsgrund i det enskilda avtalet. Detsamma gäller funktionsgarantier där
garantitiden är två år eller kortare. I förhållande till vad köparen kan kräva
i anledning av avtalets beskrivning av sitt föremål tillför dessa garantier
ingenting, eftersom de är en del av beskrivningen. På enahanda sätt för
håller det sig med rena och blanka garantier.

Även om man utgår från en normal standard är det tveksamt om garan
tier i allmänhet tillför något i materiellt hänseende. När en säljare garan
terar förekomsten av funktioner och egenskaper som köparen med fog
hade kunnat förvänta sig även utan en garanti, eller garanterar att en vara
som har en normal hållbarhetstid på tio år eller mer - såsom en TV, en
spis, ett kylskåp eller en diskmaskin - skall fungera i två år, så har garan
tin inte tillfört köparen någonting. Sådana garantier borde därmed vara
otillåtna.

Det vore emellertid olyckligt om användningen av begreppet garanti i
stor utsträckning skulle omöjliggöras. Den fördel för köparen som ligger
i att bevisbördan flyttas från honom till säljaren borde vara tillräcklig för
att tillgodose kravet på att garantier skall tillföra köparen något." Efter
som såväl rena som blanka garantier regelmässigt torde kunna förbjudas
om inte även de innebär att bevisbördan flyttas från köparen till säljaren,

89 Jfr dock vid D. 3.
~ Se t.ex. MD 1992:13 (Nybilsgaranti 91) och Herre i Jr 1992-93s. 169 ff.
91 Jfr SOU 1972:28s. 68.
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synes det vara lämpligt att även de har denna innebörd. Enär de inte inne
håller någon tidsangivelse, får de fyllas ut med dispositiv rätt, d.v.s. köp
lagstiftningens preskriptionsregler.

7.3 Sammanfattning

En köpare kan med fog förvänta sig att ett avtalsföremål har normal håll
barhet. Vid riskövergången skall föremålet således ha en hållbarhetspo
tential som utesluter att det drabbas aven funktionssvikt under den nor
mala hållbarhetstiden." Den diskussion som har förts om vem som står
risken för vad som har kallats inre olyckshändelser synes därför ha saknat
relevans. Frågan bör i stället avgöras i anknytning till vilken hållbarhets
potential som köparen med fog kan förvänta sig.

Enligt köplagstiftningen upphör köparens rätt att göra fel gällande
gentemot säljaren efter en bestämd tid, i köplagarna två år och ijordabal
ken ett år för hävning och i enlighet med allmänna preskriptionsregler för
övriga påföljder. Preskriptionsreglernas praktiska innebörd är att en
köpare aldrig har fog för att förvänta sig att avtalsföremålet kommer att
hålla längre än preskriptionstiden. Preskriptionsreglerna sätts dock ur
spel om säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Diskussionen om s.k. inre olyckshändelser har i första hand rört tids
begränsade s.k. funktions- och hållbarhetsgarantier. Dessa har ansetts för
lägga felbedömningen till garantitidens utgång. En sådan konstruktion
bryter mot det köprättsliga systemet, eftersom felbedömningen, trots att
den är strikt, därmed skulle göras vid en annan tidpunkt än när risken går
över till köparen. Eftersom även s.k. inre olyckshändelser måste ha en
orsak och denna definitionsmässigt inte härrör från casus eller culpa på
köparens sida, måste den ha funnits, åtminstone in nuce, redan vid risk
övergången. Det finns därmed ingen anledning att inte även i dessa fall
knyta felbedömningen till riskövergången och ställa frågan: Hade avtals
föremålet vid riskövergången den hållbarhetspotential som en förnuftig
köpare skulle ha förväntat sig?

92 Se HerrelRamberg s. 245.
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De flesta föremål som köps skall användas för något ändamål. Frågan om
avtalsföremålet kan användas för de ändamål som köparen förväntade sig
vid köpet har vållat åtskilliga problem. I det följande skall behandlas
situationer där avtalsföremålet inte har kunnat användas för det avsedda
ändamålet. Med utgångspunkt i lagtexten är den fråga som skall diskute
ras huruvida köparen hade fog för att förvänta sig att avtalsföremålet
skulle kunna användas för det av honom avsedda ändamålet.

I åtskilliga av de fall som har behandlats i tidigare kapitel hade problemställ
ningen lika gärna kunnat beskrivas i termer av användbarhet. NJA 1918 s. 280
behandlar således ytterst frågan om pråmarna var ägnade för sitt ändamål - att
lastas med varor för transport - även om priset var ett viktigt tolkningsdatum när
detta ändamål skulle fastställas. Målen om koll och om frörr' handlar ytterst om
huruvida kolen eller fröna kunde användas för avsedda ändamål. Det i kap. 6.2.1
berörda NJA 1989 s. 117 (Rasriskvid Göta älv) rör i första hand frågan om fas
tigheten kunde användas för avsett ändamål. På enahanda sätt kan diskussionen
i kap. 7 om hållbarhet och funktion i princip lika gärna föras som en om använd
barhet, eftersom en vara som inte håller eller inte fungerar sällan kan användas
för det avsedda ändamålet.' I det följande kommer tidigare behandlade fall
huvudsakligen endast att nämnas utan att diskuteras utförligt, såframt en utförlig
diskussion inte är nödvändig även för behandlingen av avtalsföremåls använd
barhet.

I Se kap. 6.1.1.3.
2 Se kap. 5.2.3.
3 Jfr Schwenzer art. 35 anm. 14.
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Lagstiftaren har skilt mellan situationer i vilka avtalsföremålet endast
behöver vara ägnat för vanliga ändamål" och sådana där det dessutom
skall vara ägnat för köparens särskilda ändamål. s Som har visats ovan" är
en sådan uppdelning konstlad, i det att den bygger på antagandet att det
är möjligt att bestämma huruvida ett avtalsföremål avviker från avtalets
beskrivning av det, utan att därvid beakta avtalets beskrivning. Felbe
dömningen när fråga är om användbarhet skiljer sig inte från felbedöm
ningen i övrigt. Säljaren skall leverera ett avtalsföremål som svarar mot
de befogade förväntningar som dess beskrivning har väckt hos köparen.
Här liksom eljest är de förväntningar som beskrivningen skulle ha väckt
hos envar förnuftig köpare huvudsakligt bedömningsunderlag for om
köparens förväntningar är befogade i det enskilda fallet.

I teorin är det här diskuterade problemet enkelt. Den köpare som vill
att avtalsföremålet skall kunna användas for vissa ändamål skall se till att
säljaren vid avtalsti11fållet är medveten om dessa ändamål. Det vanligaste
- och mest pålitliga - sättet att uppnå detta är att beskriva ändamålen
direkt i avtalet. En köpare som vill försäkra sig om att avtalsföremålet kan
användas för avsett ändamål gör därför klokt i att genom avtalet göra
säljaren uppmärksam på ändamålet.

Som exempel kan den finländska domen ND (F) 1989 s. 119 nämnas. Köparen
hade för avsikt att uppföra en sommarstuga på fastigheten. Säljaren försäkrade
före köpet att byggnadslov kunde erhållas. Det visade sig sedan att fastigheten
endast fick bebyggas med s.k. undantagslov och att köparens ansökning om
sådant lov avslogs. Säljarens försäkran medförde att avtalsföremålet inte endast
var en viss fastighet utan i stället en viss fastighet på vilken en sommarstuga får
byggas efter erforderlig - beviljad - ansökning därom. Fastigheten var därför
felaktig.

Även i Rt 1987 s. 1486 skulle köparen aven fastighet bebygga den. Det
visade sig att det inte kunde ske utan att marken stabiliserades genom pålning.
Före köpet fick köparen bl.a. följande information: "Far endelig plassering av
hus bestemmes ber fundamenteringsforholdene på tomta vurderes neye. Det
kan veere aktuelt å pelefundamentere huset til fjell".7 Avtalsobjektet var således

4 Se 17 § 2 st. 1 p. KöpL och 16 § 2 st. 1 p. KKL.
s Se 17 § 2 st. 2 p. KöpL och 16 § 2 st. 2 p. KKL.
6 Se kap. 5.2.2.2.
7 Rt 1987 s. 1486 (s. 1489).
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en fastighet där man möjligen måste påla fOr att kunna bygga ett hus. Köparen
kunde därför inte göra felpåföljder gällande mot säljaren."

Från dansk rätt kan nämnas Um. 1976 s. 501 H. En fastighet såldes under
beteckningen "badepension". Köparen hade inte gjort klart för säljaren att han
lade avgörande vikt vid att kunna driva rörelsen hela året. Det kunde därför inte
krävas av säljaren att han klargjorde för köparen att det var förknippat med bety
dande kostnader att skapa möjlighet därtill. Domen bygger på det tämligen
självklara konstaterandet att termen "badepension" inte ger fog för förvänt
ningar om en särskilt lång säsong, åtminstone inte i norra Europa. Om fastighe
ten däremot hade betecknats "helårsbadepension", så skulle köparens förvänt
ningar ha varit befogade.9

Ibland är en knapphändig beskrivning av köparens förväntningar tillfyl
lest, medan andra situationer kräver en mer ingående beskrivning. I verk
ligheten är köparens beskrivning av sina förväntningar många gånger inte
tillräckligt tydlig.

8.1 Köparens risksfår - köparens obefogade förväntningar

Inledningsvis behandlas situationer i vilka köparen inte har ansetts ha fog
för sina förväntningar. Det har uttryckts på skilda sätt av domstolarna i
olika situationer. När fråga är om lös egendom, kallas det i allmänhet att
varan inte är felaktig. När fråga är om fast egendom kallas det antingen
att fastigheten inte är felaktig eller att den i och för sig är felaktig, men att
köparen borde ha upptäckt felet.

8.1.1 Lös egendom

Inledningsvis kommer lös egendom att behandlas. Här är åtskillnaden
mellan genus och species särskilt tydlig. Utmärkande för genusföremål är
att de kan jämföras med en förhållandevis lättillgänglig norm. Detsamma

8 Jfr även Rt 1969 s. 109, där en kran ansågs skola hålla för de tyngder som den hade angivits
hålla för. Fallet rörde ansvar för skador som hade uppkommit när kranen inte klarade angivna
tyngder.

9 Jfr även UfR 1983 s. 383 H (Helårsboende).
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gäller genusegenskaper hos föremål av specieskaraktär. 10 Genusföremå
len och genusegenskaperna behöver i allmänhet inte beskrivas särskilt
utförligt, eftersom redan en knapphändig beteckning är ägnad att väcka
korrekta associationer även hos förnuftiga jämförbara köpare. När köpa
ren står risken är det därför fråga om förväntningar av annat slag - för
väntningar som beteckningen i avtalet inte väcker hos envar förnuftig
köpare.

I NJA 1921 s. 260 såldes 200 ton äkta tyskt kristalliserat vitt glaubersalt, i stora
kristaller. Eftersom ungefär hälften av kristallerna visade sig vara finkorniga
och en stor det av dem dessutom var gulaktiga, hävde köparen avtalet och
krävde skadestånd. Enligt säljaren var varan handelsduglig såsom glaubersalt.
Om köparens avsikt däremot hade varit att blanda den med soda, för att därefter
sälja den som soda - vilket säljaren synes ha ansett vara moraliskt förkastligt
så var det tänkbart att kristallernas storlek hade varit av betydelse. I domskälen
anförde HD bl.a.: "vad [köparen] anmärkt beträffande den levererade varans
beskaffenhet måste anses innefatta allenast sådana smärre avvikelser från avta
lets bestämmelser, vilka icke inverkade på varans användande såsom glauber
salt, samt [köparen] ej ens påstått, att vid avtalets ingående [köparen] uttryckli
gen påfordrat särskilda egenskaper hos varan, som ej vore betingade av
användning som nyss sagts". Il

I ljuset av den nu gällande lagstiftningen bör rättsfallet kunna tolkas så,
att säljaren står risken för att varan inte är ägnad för ändamål som är van
liga för en vara med den använda beteckningen," medan köparen står
risken för att den inte är ägnad att användas till mindre vanliga ändamål.
Konsekvensen av att köparen i NJA 1921 s. 260 stod risken, var att han
antingen borde ha undersökt varan före köpet - vilket i praktiken torde ha
varit ogörligt, eftersom den vid avtalet inte var i Sverige - eller i avtalet
särskilt ha försäkrat sig om att varan dög för det avsedda särskilda ända
målet, genom att däri ha angivit en minsta tillåtna kristallstorlek och
vilken grad av vithet som erfordrades.

I UNILEX D.1995-9 såldes nyzeeländska musslor från Schweiz till Tyskland.
Musslorna visade sig innehålla mer kadmium än vad som var rekommenderat i

10 Se kap. 5.2.1.
11 NJA 1921 s. 260 (s. 263).
12 Märk särskilt HD:s påpekande att varan var användbar "såsom glaubersalt".
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Tyskland. I underrättens dom antyddes att den höga kadmiumhalten under alla
omständigheter var köparens risk, bl.a. eftersom musslor äts så sällan att det
totala intaget kadmium genom musslor under alla förhållanden skulle vara ofar
ligt." Bundesgerichtshof angav i stället att en vara inte behöver hålla den stan
dard som krävs i köparens land, om inte annat följer av avtalet eller säljaren ändå
känner till de höga kraven. 14

Oavsett om musslorna inte var tillräckligt farliga för att säljaren skulle få
stå risken, eller om köparen ansågs vara närmare till hands att stå risken
för rekommendationer i sitt eget land, så kan konstateras, att den tyska
köparen borde ha låtit undersöka musslorna eller - vilket synes vara mer
praktiskt i sammanhanget men är en konsekvens av samma rättsliga reso
nemang - i avtalet ha gjort klart för säljaren, att denne skulle stå risken
för att förekomsten av kadmium var högre än vad tyska myndigheter
rekommenderade. IS

Inte heller i det tidigare berörda NJA 1916 s. 26 (Best Bolsover Steam Coals)"
nådde köparen någon framgång med sin talan. I fråga om kolpartiets brukbarhet
för allmänt ändamål yttrade HD att köparen inte kunde visa att "kolpartiet såsom
helhet betraktat innehållit stybb till så stor myckenhet, att detsamma icke varit

13 Se UNILEX 0.1994-10.
14 Jfr från äldre svensk rätt NJA 1928 s. 47, där en offentligrättslig bestämmelse hindrade att en

såld serveringsrörelse kunde vidmakthållas, om inte kostsamma ändringar vidtogs beträffande
toalettens placering. Avgörandet - innebärande att köpet gick tillbaka, men att inget skadestånd
utdömdes - är baserat på förutsättningsläran, men hade lika gärna kunnat följa aven tillämpning
av köplagen. Den huvudsakliga skillnaden mellan de båda alternativen är att en tillämpning av
förutsättningsläran synes kräva att förutsättningarna för skadestånd inte är uppfyllda, jfr Ram
berg/Herre s. 272 n. 51 och Karnell i Festskrift till Knut Rodhe s. 296. Den fråga som var avgö
rande i Bundesgerichtshof behandlas i kap. 3.2. Avgörandena i UNILEX 0.1994-10 och
UNILEX 0.1995-9 (Nyzeeländska musslor) stämmer väl överens med NJA 1986 s. 670 I, där
säljaren ansågs böra stå risken för att en fastighet hade en radondotterhalt som översteg då gäl
lande gränsvärden. Man vistas i så stor utsträckning i en bostad att resonemanget i UNILEX
0.1994-10 torde ha lett till att säljaren stod risken. Eftersom både säljaren och köparen bodde i
Sverige och radondotterhalten sålunda överskred gränsen i säljarens land, skulle även resone
manget i UNILEX 0.1995-9 ha lett till att denne stod risken. NJA 1986 s. 670 I refereras vid
n.70.

IS Om det finns en objektivt fastställbar standard, som är gemensam såtillvida som den är tillämp
lig både hos säljaren och hos köparen, så torde säljaren stå risken för att denna inte följs, jfr NJA
1919 s. 50, där sålt timotejfrö inte nådde upp till den grobarhetsprocent, som krävdes för att
plombering skulle ske hos frökontrollanstalten.

16 Se kap. 6.1.1.3.
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såsom kol av nämnda märke leveransgillt ".17 Målet avgjordes således i denna
del helt utifrån en värdering av bevisning och inte som en värdering av om
mängden stybb var för hög.

I Vm. 1982 s. 609 H var det köpta fartyget 73 år gammalt. Det hade omfat
tande rötskador som säljaren inte kände till. Majoriteten uttalade att det med
hänsyn till fartygets ålder måste ha stått klart för köparen "at der måtte vrere en
nerliggende mulighed for betydelige rådskader, som kunne veere ukendt for
seelgeren" .18

Beskrivningen av avtalsföremålet kan således vara sådan att den inte ger
köparen fog för särskilt högt ställda förväntningar. Man kan inte med fog
förvänta sig att glaubersalt skall kunna användas för andra än normala
ändamål, att musslor skall kunna vidareförsäljas till tyska konsumenter
eller att ett gammalt fartyg skall vara fritt från rötskador. Om beskriv
ningen av avtalsföremålen hade varit en annan, så att de hade givits
beskrivningen "glaubersalt med så stora kristaller att det efter uppbland
ning kan säljas vidare såsom soda", eller "musslor med en kadmiumhalt
som möjliggör vidareförsäljning i Tyskland" eller "ett 73 år gammalt
fartyg fritt från rötskador", så hade köparna däremot haft fog för sina för
väntningar.

8.1.2 Fast egendom

Det antas allmänt att köpare av fast egendom står en större risk än vad
köpare av lös egendom gör. 19Detta brukar uttryckas som att fastighetskö
pare har en undersökningsplikt, till skillnad från köpare av lös egendom.

17 NJA 1916 s. 26 (s. 28).
18 ura 1982 s. 609 H (s. 613).
19 Se t.ex. Hellner, Särskilda avtal s. 56, RambergIHerre s. 293, Håstad s. 87, Lehrberg, Köprätt

s.71 liksom prop. 1988/89:76 s. 94. Vahlen (i Svensk rätt i omvandling s. 600) har möjligen
givit uttryck for en annan uppfattning genom att beskriva jordabalkens felregler som "för köpa
ren liberala". Vahlen jämförde emellertid i forsta hand jordabalkens regler med deras föregång
are i 1734 år jordabalk. Vid en sådan jämförelse är de nuvarande reglerna definitivt "for köparen
liberala". Jfr dock NJA 1961 s. 137, vid vilken tidpunkt det, for att säljaren skulle stå någon risk,
krävdes antingen utfästelse eller att han hade gjort sig skyldig till svek. Den sålda fastigheten
var angripen av husbock, vilket säljaren kände till. Oberoende av om säljaren "haft felets verk
liga innebörd klar for sig" (s. 142) - och trots att fastigheten såldes "i befintligt skick" - skulle
han fästa köparens uppmärksamhet på angreppen, eftersom säljaren hade anledning misstänka
att skadorna var allvarliga. Köparen hade därfor rätt till prisavdrag.
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Jag har här intagit en annan ståndpunkt och utgått från att det inte förelig
ger någon principiell skillnadmellan egendomsslagen. De skillnader som
faktiskt synes föreligga är i stället en funktion av att fastigheter normalt
är utpräglade speciesobjekt,20 att de i allmänhet är knapphändigt
beskrivna och att köparen regelmässigt undersöker fastigheten före köpet.
Tidigare har något diskuterats vilka förväntningar beteckningen "fastig
het" väcker såvitt avser dess identitet.21 Avtalen beskriver ofta fastighe
ters ändamål på ett schematiskt och ofullständigt sätt. Många gånger
framgår inte mycket mer än köparens primära syfte med köpet, i allmän
het att bebo fastigheten. Den undersökning som regelmässigt företas före
köpet är ägnad att påverka köparens förväntningar om fastighetens
användbarhet. Information som köparen bibringas vid undersökningen är
en del av bedömningsunderlaget.22

Frågan om det verkligen föreligger någon principiell skillnad mellan
behandlingen av lös och fast egendom torde aldrig komma att ställas på
sin spets. Det är inte sannolikt att en köpare aven fastighet någonsin
kommer att avtala under former som kan jämföras med typiska genusköp,
inte minst eftersom sådana fastigheter knappast existerar." De rättsfall
som finns rörande fel i lös egendom, behandlar oftast en avvikelse i någon
grundläggande egenskap, varför de sällan lämpar sig som jämförelseob
jekt. De rättsfall där en jämförelse låter sig göra," talar emellertid för den
här intagna ståndpunkten.

De fall där köpare av fast egendom har stått risken rör huvudsakligen
situationer, där husen på fastigheten är gamla och där det är fråga om
skador som inte är ovanliga i äldre hus, såsom fukt- och rötskador."

20 Jfr Lind s. 268.
21 Se kap. 6.2.
22 Betydelsen av köparens undersökning behandlas i kap. 5.3.3.4.
23 Se dock om fastigheter med nyproducerade hus i kap. 8.2.2.3.
24 Av naturliga skäl tydliggörs detta bäst med fall där köpare av lös respektive säljare av fast

egendom har ansetts böra stå risken, som t.ex. NJA 1975 s. 152 (Tavla), NJA 1946 s. 482
{paulus Potter}, NJA 1989 s. 117 (Rasrisk vid Göta älv), NJA 1986 s. 670 I (Radonhus) och
NJA 1976 s. 217 {Råttspillning), där säljaren skulle ha stått risken om han inte hade friskrivit
sig.

25 Jfr här även t.ex. UiR 1997 s. 592 V, där fuktproblem i ett hus byggt 1893 inte ansågs vara "en
retlig relevant mangel", liksom UiR 1982 s. 609 H (Rötskadat gammaltfartyg).
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Tesen att köparen står risken för sådant, som förnuftiga köpare i motsva
rande situation skulle ha misstänkt, motsägs därför inte av dessa fal1. 26

NJA 1985 s. 274 gällde köp aven fastighet som var försedd med en träbyggnad
uppförd 1910, som långa tider stått obebodd. Byggnaden hade bl.a. synliga
fuktskador från läckage i yttertaket i såväl över- som undervåningen." Köparen
hade före köpet funnit en skada under en korkmatta i rummet intill det rum där
de i målet aktuella rötskadorna fanns. Golvet i rummet med skadan buktade.
Säljaren hade sagt till köparen att golvet var dåligt och måste läggas om.Sälja
ren hade ca tio år före köpet reparerat golvet och då skarvat ihop rötangripna
upplagsändar med påspikade reglar. HD uttalade att det med hänsyn såväl till
vad som kunde upptäckas som till säljarens utsaga funnits en uppenbar anled
ning för köparen att närmare undersöka golvskadornas beskaffenhet och omfatt
ning. Att säljaren inte upplyst om reparationen påverkade inte hans möjlighet att
åberopa att köparen inte hade undersökt fastigheten tillräckligt noggrant.

Att HD inte nöjde sig med att konstatera att köparen borde ha räknat med
fuktskador och därför borde ha gjort en mer noggrann undersökning, när
det fanns tydliga tecken på förekomsten av sådana skador - utan i stället
dessutom särskilt nämnde att säljaren "förklarat att golven var slut" 
talar för att köparen inte ansågs stå risken för sådant som hon bara borde
ha räknat med." En jämförelse med andra rättsfall ger emellertid vid
handen att redan de förväntningar som i ljuset av beskrivningen av avtals
objektet och köparens iakttagelser eller möjlighet att iaktta detsamma vid
den undersökning som företogs kunde anses vara befogade, torde ha räckt
för att köparen skulle ha fått stå risken.

I NJA 1981 s. 815 sålde Lantbruksnämnden i Stockholms län en fastighet med
en hundraårig träbyggnad, som var angripen av husbock. Sedan HD särskilt
påpekat att det rörde sig om "en hundraårig brädfodrad timmerbyggnad" kon
staterade domstolen att köparen "vid en någorlunda noggrann undersökning"

26 Det finns emellertid åtminstone ett fall, där denna tes jävas. I NJA 1985 s. 871 ansågs köparen
inte med fog kunna förvänta sig att elledningar hade installerats i enlighet med därför gällande
föreskrifter. Avgörandet har kritiserats på ett sätt som gör att man kan ifrågasätta om det verk
ligen skulle upprätthållas i dag, se vid n. 40.

'rl Jfr UiR 1989 s. 9770 (Läckande tak).
28 Jfr Hultmark s. 188 och Olsen i JT 1992-93 s. 347.
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bort kunna upptäcka angreppet.29 Nämnden borde visserligen, bl.a. på grund av
ett brev från en tidigare hyresgäst i vilket påpekats förekomst av rödmyror, ha
misstänkt "att insektsangrepp av något slag kunde pågå". Nämnden hade inte
upplyst köparen om en sådan misstanke. Det påverkade emellertid inte dess
möjlighet att åberopa att köparen inte hade undersökt fastigheten tillräckligt
noggrant. 30

Av HD:s domskäl framgår att föremålet för avtalet påverkade omfatt
ningen av den undersökning som köparen ansågs böra utföra. Fastän,
sade HD, det rörde sig om en hundraårig brädfodrad byggnad, företog
köparen bara en tämligen ytlig undersökning. Eftersom fastigheten var
gammal och dess skick var sådant att köparens förväntningar - i den mån
de var någonting annat än relativt låga - inte kunde sägas vara befogade,
omfattade köparens risksfår bl.a. förekomsten av insektsangrepp. 4 kap.
19 § JB innehöll vid tiden för avtalet ingen särskild regel om effekten av
att någon undersökning inte utförts, eller inte utförts tillräckligt bra. Den
nya 4 kap. 19 § JB är inte avsedd att innebära någon saklig ändring."

Även i NJA 1980 s. 555 var det fråga om en äldre byggnad. Bjälklaget i huset,
som var byggt 1945, var rötskadat. Skadan hade kunnat upptäckas om köparen
hade krupit genom en lucka in i kryputrymmet under huset. Efter att ha slagit
fast att köparens undersökningsplikt är utgångspunkt for bedömningen av sälja
rens felansvar konstaterade HD att det "med hänsyn till byggnadens ålder och
vad som framkommit om byggnadens allmänna skick måste ... ha varit uppen
bart for en köpare att det kunde finnas [rötskador] på de delar av byggnaden som
endast kunde ses från kryputrymmet"." HD anförde vidare att "en av köparen
med tillbörlig omsorg och sakkunskap foretagen undersökning av fastigheten
borde således ha innefattat besiktning avseende kryputrymmet"."

29 En jämförelse mellan NJA 1981 s. 815 och det i n. 19 refererade NJA 1961 s. 137 - båda om
fastigheter med husbock - ger inte vid handen att säljarens risksfår utvidgats genom införandet
aven ny jordabalk. Jämförelsen leder snarare till den motsatta slutsatsen.

30 NJA 1981 s. 815 är en utmärkt illustration av förhållandet mellan huvudregeln och tilläggsre
geln. Köparens förväntningar var inte befogade och åtnjöt således inte skydd enligt huvudre
geln. Enligt tilläggsregeln prövas om säljarens vetskap skall medföra att köparens förväntningar
skyddas, trots att de inte skulle ha delats aven förnuftig köpare i motsvarande situation. Så
befanns inte vara fallet.

31 Se prop. 1989/90:77 s. 61. Jfr dock Lind s. 267.
32 NJA 1980 s. 555 (s. 569).
33 Ibid. Min kursivering.
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Av domskälen framgår här å ena sidan klart att undersökningen är en kon
sekvens av vad köparen har anledning att förvänta sig i anledning av bl.a.
fastighetens skick, men å andra sidan att den är utgångspunkt för bedöm
ningen. Oberoende av i vilken ände resonemanget tar sin början, slutar
det ändå med att köparen av den aktuella fastigheten stod risken för
sådant som skulle ha kunnat upptäckas om han krupit in under huset,
eftersom en sådan undersökning var påkalladpå grund av de misstankar
som avtalsob}ektets ålder och skick var ägnade att väcka.

Alla de nu nämnda fallen kan utan vidare förklaras utifrån den av lag
rådet angivna utgångspunkten, enligt vilken undersökningsplikten inte är
en plikt utan en naturlig följd av att en köpare inte kan ha stora förvänt
ningar på ett gammalt hus och därför inte kan göra särskilt mycket gäl
lande som fel gentemot säljaren.34 Ett fall i vilket det enligt HD:s domskäl
inte går att sätta likhetstecken mellan den undersökning som köparen för
väntas företa och hans befogade förväntningar är emellertid NJA 1985
s. 871. Fallet stämmer också illa överens med det här gjorda antagandet
att köparens risksfår omfattar sådant som förnuftiga köpare borde miss
tänka medan säljaren står risken för återstoden, eftersom en förnuftig
köpare in dubio sannolikt förväntar sig att elledningar har installerats i
enlighet med gällande bestämmelser.

I köket på en såld fastighet hade elledningar installerats i strid mot gällande
bestämmelser. HD konstaterade till att börja med att vad som i målet före
kommit inte "inverkat på [köparens] undersökningsplikt i vidare mån än att han
... inte i och för sig haft anledning att misstänka att det förelegat något fel på de
elektriska installationerna i köket".3S Härefter prövade HD köparens under
sökning av fastigheten och fastslog att "de fel som har förekommit i fastighetens
elektriska utrustning [emellertid var] av sådan beskaffenhet att felen hade bort
upptäckas vid en med tillbörlig omsorg och sakkunskap företagen under
sökning"." Köparen ansågs inte ha undersökt fastigheten tillräckligt noggrant,
varför hans talan ogillades."

34 Se prop. 1970:20 As. 218 ff.
35 NJA 1985 s. 871 (s. 877).
36 Ibid.
37 Jfr härtill NJA 1978 s. 307, där det ansågs vara en kärnegenskap och således utfäst, att vatten

ledningarna var riktigt dragna. De var ingjutna i golvet och således omöjliga att undersöka utan
att bryta upp detta. Det fanns ett femtontal felaktiga fogar i rörsystemet. HD anförde (s. 315 f.)
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Det är möjligt att HD valde uttrycket "inte i och for sig haft anledning att
misstänka" for att markera en skillnad gentemot lagtextens "med hänsyn
till omständigheterna haft anledning räkna med vid köpet". 38 Vad köparen
"inte i och for sig haft anledning att misstänka" är emellertid i så fall helt
irrelevant, eftersom han trots det "med hänsyn till omständigheterna haft
anledning räkna med" att ledningarna var felaktigt dragna. Om å andra
sidan avsikten varit att formulera om lagtextens uttryckssätt men bibe
hålla betydelsen, så leder det till att fastigheten i och for sig var felaktig,
men att köparen borde ha upptäckt felet och därfor inte kunnat göra det
gällande gentemot säljaren. Förekomsten av fel skulle dänned vara utan
obligationsrättslig betydelse, eftersom köparen själv fick stå risken for att
det fanns.

Domen är ett skolexempel på en tillämpning av tvåstegsmodellen.39 Samtidigt
visar den på de systematiska brister som vidlåder denna modell, eftersom det
som var fel, till slut visade sig inte vara det. Domens prejudikatverkan är att
köpare av fastigheter inte med fog kan förvänta sig att de kan göra dåliga
elinstallationer gällande som fel gentemot säljaren. Framtida köpare har därför
alltid anledning misstänka att elektriska installationer - i vart fall i kök - inte är
riktigt utförda. Det som i rättsfallet ansågs vara ett fel- om än upptäckbart - blir
i och med fallets prejudikatverkan framdeles inget fel. Prejudikatbildning grun
dad på tvåstegsmodellen undanröjer därmed steg för steg modellens tillämp
ningsområde.

NJA 1985 s. 871 är troligen det mest kritiserade av samtliga avgöranden
i vilka HD har haft att ta ställning till köpares anspråk i anledning av
påstådda fel." Enligt JustR Lind - som deltog i avgörandet och som var

37 (forts.) att felet "i varje fall mot bakgrund av det förhållandet att här var fråga om ett nyuppfört
hus som förvärvades direkt från byggherren måste ... på grund av sin art och omfattning anses
ha utgjort en så fundamental avvikelse från den standard [köparen] utan vidare ägt förutsätta att
huset hade, att ... [säljaren] inte kan undgå skadeståndsskyldighet". Domskälen är en smula
märkliga eftersom de antyder att ledningarna med tiden skulle kunna bli "sämre dragna" - jfr
hänvisningen till felets art - något som emellertid torde vara omöjligt.

38 4 kap. 19 § JB i 1970 års lydelse.
39 Se kap. 5.3.3.1.
40 Se prop. 1989/90:77 s. 41 och kommentaren härtill av Victorin (s. 187 n. 76) att föredragande

statsråds uttalande att "en besiktning bör kunna företas aven person utan särskild sakkunskap",
"delvis [bör] ses som riktat mot detta HD-fall". Se även Elfström s. 279 och SOU 1987:30
s. 92 f.
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skiljaktig - kan det "ifrågasättas om NJA 1985 s. 871 längre är väg
ledande"." Koncentrationen till undersökningen leder lättare till olämp
liga slut än vad fallet är om riskfördelningen sätts i fokus. Frågan om
säljaren eller köparen skall stå risken för att elledningar i en byggnad
är felaktigt dragna synes böra vara tämligen enkel att besvara, åtmins
tone när köparen "inte i och för sig haft anledning att misstänka att det
förelegat något fel på de elektriska installationerna i köket", eftersom
köpare normalt borde ha fog för att förvänta sig att elledningar är riktigt
dragna.

I flertalet fall där köparen har stått risken rör det sig således om
avvikelser från förväntningar som inte har ansetts vara befogade, syn
barligen eftersom en förnuftig köpare i motsvarande situation skulle ha
misstänkt att fastigheterna var behäftade med de skador som de hade. En
förnuftig köpare förväntar sig inte att ett äldre hus är fritt från fukt- eller
mögelskador eller att det inte är angripet av insekter, eftersom en för
nuftig köpare vet att sådana skador inte är ovanliga i äldre hus." NJA
1985 s. 871 låter sig inte förklara utifrån denna gränsdragningsregel.
Avgörandet synes snarare vara frukten av ett alltför långt drivet krav på
undersökning, ett krav som rimmar illa med många av de avgöranden,
där risken lagts på säljaren." En jämförelse med dessa avgöranden talar
för att den kritik som riktats mot avgörandet" bör beaktas vid liknande
framtida tvister.

41 Lind s. 283.
42 Jfr NJA 1988 s. 363 (Mögelvana säljare), där det antyds att huset var av nyare datum, men å

andra sidan var byggt i en sluttning som i sig ökade risken för fukt- och mögelskador. Frågan
om fel prövades inte i HD. Jfr även beträffande lös egendom UfR 1982 s. 609 H (Rötskadat
gammaltfartyg) vid n. 18.

43 Se t.ex. NJA 1976 s. 217 (Råttspillning) och NJA 1975 s. 545 (DijJusionsspärr). Det är möjligt
- men det framgår inte av referatet i NJA - att det i NJA 1985 s. 871 fanns omständigheter som
gjorde att just den köparen hade anledning misstänka att elledningarna inte var riktigt dragna
och att detta skulle förklara utgången i målet. Detta är emellertid inte troligt, eftersom HD sär
skilt angivit att köparen "inte i och för sig haft anledning att misstänka att det förelegat något fel
på de elektriska installationerna i köket".

44 Se vid n. 40.
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8.1.3 Sammanfattning om köparens risksfår

Köparen står risken för att avtalsföremålet inte stämmer överens med
sådana förväntningar som avviker från förnuftiga köpares förväntningar,
liksom för att sådana misstankar är befogade som förnuftiga köpare
skulle hysa om avtalsobjektet. Det är följaktligen den enskilde köparens
problem att han har förväntningar som står i strid mot sådana misstankar.
De flesta köpare torde inte förvänta sig att ett avtalsföremål skall kunna
användas för annat än sitt vanliga användningsområde, eller att säljaren
skall känna till- och därför tillgodose - offentligrättsliga krav i köparens
land. Inte heller kan köparen förvänta sig att ett avtalsföremål är bättre än
vad som är normalt för liknande föremål i samma prisklass. Köpare av
fastigheter med äldre byggnader kan inte förvänta sig att dessa är i gott
skick, utan bör tvärtom misstänka att de är i ganska dåligt skick. Det
samma gäller äldre båtar. Köpare har ansetts alltid böra undersöka elled
ningar när detta låter sig göras. Det skulle då även kunna tyckas gälla
även andra sorters ledningar, som t.ex. avlopps- och vattenledningar.
Såväl senare uttalanden i motiv och doktrin som annan praxis talar dock
för att så inte bör vara fallet, utan att denna fråga, liksom alla andra, skall
avgöras mot bakgrund av beskrivningen av det aktuella avtalsobjektet
och övriga omständigheter kring avtalet.

8.2 Säljarens risksfår - köparens befogade förväntningar

Eftersom det anses åligga köpare av fast egendom att undersöka fastighe
ten noga, borde fastighetssäljarens risksfår vara tämligen liten. Det anses
däremot inte åligga köpare av lös egendom att undersöka denna före
köpet. Härav borde slutsatsen kunna dras att säljare av lös egendom står
en relativt omfattande risk. Eftersom de rättsfall där fastighetsköpama har
förlorat huvudsakligen har rört fastigheter med äldre byggnader och för
äldre byggnader relativt typiska defekter, finns det dock anledning anta
att fastighetssäljarens risksfår är betydligt mer omfattande än vad som i
allmänhet antas vara fallet. Vid tvister om fel i lös egendom har domen
vid åtskilliga tillfällen gått emot köparen. Köparen skulle ofta ha kunnat
undvika sådana problem genom att undersöka varan innan han köpte den.
I enlighet med vad som tidigare sagts står säljaren risken för avvikelser
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från sådant som förnuftiga köpare forväntar sig finna - eller inte finna 
hos den köpta fastigheten liksom hos den köpta varan.

8.2.1 Lös egendom

En köpare kan med fog forvänta sig sådana egenskaper som avtalets
beskrivning av sitt föremål skulle ha föranlett förnuftiga köpare i motsva
rande situation att förvänta sig. Säljaren står därför risken for att varan
kan användas för sådana ändamål som framgår av beskrivningen av
varan.

I NJA 1949 s. 680 tolkade HD avtalets klausul om att den sålda tjuren skulle
vara sådan att den kunde försäkras mot sterilitet: "Det mellan parterna träffade
köpeavtalet måste anses innebära, att säljaren skulle svara för, icke blott att för
säkring mot sterilitet hos tjuren erhölles, utan därutöver att tjuren verkligen hade
normal avelsförmåga.?" HovR:n tolkade inte avtalet, utan fann det "uppenbart
att, även om vid köpet icke mellan parterna varit uttryckligt tal om att tjuren
skulle vara fullt avelsduglig, det likväl varit en förutsättning för köpet att tjuren
vore så beskaffad"."

Avelsduglighet är en genusegenskap hos en tjur, så länge inget annat
framgår av avtalet, t.ex. genom att köparen bedriver slakteriverksamhet
och köper tjuren i denna verksamhet. Säljaren står risken for att varan har
sådana genusegenskaper." Beteckningen tjur bör inge varje förnuftig
köpare förväntningen att djuret är avelsdugligt." En enskild köpare behö
ver därfor inte särskilt forhöra sig om detta utan kan utgå från att så är
fallet.

45 NJA 1949 s. 680 (s. 682).
46 NJA 1949 s. 680 (s. 681). Jfr Vm. 1990 s. 29 H, där en fastighet hade sålts med bI.a. följande

villkor intaget i köpebrevet: "Det er en betingelse for kaber, at ejendommen kan forsikres mod
angreb af svamp & insekter til normal pnemie og uden forbehold" (s. 33). Fastigheten ansågs
vara felaktig när villkoret inte uppfylldes. Felet var dock inte väsentligt, varför köparen inte
hade rätt att häva köpet. Jfr även Vm. 1979 s. 87 H och Vm. 1981 s. 16 H, som båda gällde bety
delsen av villkoret att köparen skulle kunna teckna svamp- och husbocksförsäkring.

47 Jfr Bergem/Rognlien s. 93.
48 Detsamma gäller naturligtvis ror beteckningen avelshingst, se Rt 1953 s. 1057 och Rt 1954

s. 177. I det senare fallet bestämdes prisavdraget till skillnaden mellan djurets värde som avels
hingst och som arbetshäst.
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I NO (F) 1978 s. 288 hade minkskinn överlåtits. Vid beredningen visade det sig
att 70 av skinnen hårade av sig i stora fläckar. Högsta domstolen jämförde skin
nen med andra skinn som bereddes samtidigt och konstaterade därvid att de 70
skinn som målet gällde redan vid riskövergängen" hade varit sämre än jämfö
relsenormen. Köparen hade därför rätt att häva köpet av de 70 skinnen.

Från tillämpningen av CISG kan UNILEX 0.1992-10 nämnas. Fallet rörde
en italiensk soffa, vars kuddar gled framåt, när någon satt i den. En soffas ända
mål är normalt att man skall kunna sitta i den. Redan beteckningen "soffa"
väcker förväntningar därom hos en förnuftig köpare, som också rimligtvis för

väntar sig att kunna sitta någorlunda bekvämt under en längre tid. Soffan ansågs
vara felaktig enär den inte uppfyllde sådana förväntningar. Köparen förlorade
emellertid tvisten, eftersom han inte hade reklamerat i tid.

Ibland kan redan risken för en framtida nackdel innebära att det sålda är fel
aktigt. I NJA 1935 s. 420 hade Kronan köpt 75 000 burkar med konserverad mat.
Atminstone 20 000 av burkarna var felaktiga, med följd att innehållet i dem ska
dats. so Utan att öppna de resterande burkarna gick det inte att utröna, huruvida
dessa - eller en del av dem - också var skadade, vilket innebar risk för att även
maten var dålig. Kronan - "som uppenbarligen icke för det ändamål leveransen
var avsedd att fylla kunde vara betjänt med konserver i avseende å vilka dylik
risk förelåg?" - ansågs ha rätt att häva avtalet."

Vid köp av konserver - och i synnerhet när de skall användas i militär
verksamhet, där de kan behöva användas när alternativa näringskällor
inte står till buds - är redan en sannolik risk for att innehållet i konserv
burkarna skall vara otjänligt en avvikelse från köparens befogade förvänt
ningar. Köpare av konserver kan med fog forvänta sig att de är använd
bara under den i avtalet - sannolikt i allmänhet på burkarna - angivna
tiden. 53

49 Det framgår inte av referatet hur denna - i och ror sig sannolika - slutsats drogs.
so Jfr även Um. 1989 s. 713 H om burktomater som innehöll för mycket tungmetall för att vara

tjänliga som föda.
SI NJA 1935 s. 420 ( s. 424).
S2 Avgörandet påminner om anteciperingsregeln i 44 § 2 st. KöpL, jfr 46 § 1905 års köplag. Jfr

även NJA 1989 s. 117, i vilket köparen uppenbarligen inte var betjänt med en fastighet där ras
risk förelåg.

S3 Det förekommer att konserver anges ha en hållbarhetstid som överstiger den lagstadgade pre
skriptionstiden. En sådan angivelse bör påverka köparens rätt att reklamera så att den förlängs i
enlighet med hållbarhetsangivelsen. Se härom kap. 7.1.2.
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I NJA 1922 s. 596 hade det sålts en häst med överbett. Säljaren invände att det
i hästhandeln var handelsbruk att se i hästens mun för att undersöka såväl dess
ålder som dess tänder och åberopade därvid även ordspråket att "den som ej ser
upp med ögonen får se upp med pungen"." Enligt HD:s majoritet var emellertid
överbettet ett fel, men eftersom det var ringa bifölls inte köparens hävningsyr
kande."

Från norsk rätt kan Rt 1963 s. 1 nämnas. En köpt grävmaskin skulle enligt
avtalet kunna användas tillsammans med en traktor som köparen redan ägde.
Traktorns motor var emellertid för stark, varför grävmaskinens ram skadades.
Grävmaskinen ansågs vara felaktig eftersom den inte kunde användas på i avta
let avsett sätt.56

Även om de flesta rättsfallen är gamla, så är de i huvudsak i linje med den
nuvarande regeln i köplagstiftningen. Köparen kan med fog förvänta sig
att avtalsföremålet svarar mot sådana förväntningar som en förnuftig
köpare skulle ha haft i motsvarande situation." Köpare skall med fog
kunna förvänta sig att en soffa duger att sitta i, att konserver sannolikt är
ätbara, att tjurar är avelsdugliga och att en grävskopa fungerar ihop med
den bil på vilken säljaren skall montera den. 58 Mera tveksamt är om en
förnuftig köpare i hästbranschen - på grund av det där, åtminstone då,
sannolikt rådande handelsbruket att skåda köpt häst i munnen - inte borde
ha misstänkt att en häst kunde vara behäftad med sådana avvikelser från
köparens förväntningar som kunde upptäckas genom att undersöka häs
tens tänder.

54 NJA 1922 s. 596 (s. 597). Jfr Karlfeldt,
ss Jfr 42 § l st. 1905 års köplag.
56 Se även Rt 1967 s. 1059, där avtalet omfattade ett hydrauliskt tippbart flak, som säljaren skulle

montera på köparens lastbil. Trots att det i och ror sig inte synes ha varit något fel med flaket
eller med hydrauliken, var avtalsföremålet - flaket monterat på lastbilen - felaktigt, eftersom
flaket inte hade monterats På ett ändamålsenligt sätt.

51 Se även UNILEX D.1996-11, där ugnsformar som skulle användas för bakning, suffleer m.m.
var felaktiga, eftersom de inte tålde höga temperaturer.

58 Bland övriga fall, där varan inte har ansetts motsvara befogade förväntningar om brukbarhet kan
nämnas NJA 1918 s. 280 (Ruttna pråmar), NJA 1984 s. 271 (Bilmotor), NJA 1916 s. 338 (Lim
läder) och NJA 1955 s. 75 (100 hk). Fallen behandlas på andra ställen i framställningen.
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8.2.2 Fast egendom

En grundläggande skillnad mellan problemställningen i refererade rätts
fall om köp av lös egendom och köp av fast egendom är att köparens
anspråk i den förra situationen oftare än vad fallet är i den senare är hän
förligt till avsaknaden aven genusegenskap. I undantagsfall rör emeller
tid även fastighetsfallen avsaknaden aven genusegenskap. Den fråge
ställning som uppkommer när en såld fastighet belastas av för mycket
strålning eller när huset på grund av fukt, mögel eller något liknande är
"sjukt" är i allmänhet om fastigheten är ägnad för sitt normala ändamål
att vara bostad.59 I konsekvens med den riskfördelning som förordas här
bör säljaren stå risken för att fastigheten har denna genusegenskap, så
länge inget annat följer av avtalet eller omständigheterna kring detta."
eftersom den som köper en fastighet med ett bostadshus normalt bör antas
förvänta sig att kunna bebo huset, en förväntning som sannolikt skulle ha
delats av förnuftiga jämförbara köpare i motsvarande situation. När fråga
är om fastigheter med nyuppförda hus, förväntar sig en förnuftig köpare
att byggnaden skall vara som andra nya byggnader av liknande slag. Om
inget annat följer av avtalet, så bör ett nybyggt hus således med fog kunna
förväntas vara uppfört i enlighet med gällande föreskrifter och vara fritt
från fukt- och mögelskador."

8.2.2.1 Fastigheters genusegenskaper

Begreppet fastighet väcker i sig självt vissa förväntningar. Den mest
framträdande av dessa torde vara att beständighet och orörlighet förvän
tas. I NJA 1989 s. 117 var just dessa egenskaper föremål för prövning.f

59 Se t.ex. UfR 1990 s. 381 H (Svampangrepp), där bygganden på fastigheten var så angripen av
svamp att denna egenskap saknades.

60 Åtminstone när huset på fastigheten är gammalt, synes köparen dock stå risken för förekomsten
av fukt och mögel, jfr NJA 1985 s. 274 (Fuktskada under korkmatta), NJA 1981 s. 815 (Hus
bock) och NJA 1980 s. 555 (Kryputrymme). Det är tänkbart att detta gäller även för en del nyare
hus, se kap. 5 n. 296.

61 Fastigheter med nyuppförda hus behandlas i kap. 8.2.2.3.
62 Den fråga som HD hade att ta ställning till var i första hand om skadestånd skulle utgå och såle

des om fastigheten avvek från vad säljaren fick anses ha utfåst. I anslutning härtill diskuterades
köparens s.k. undersökningsplikt.
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Fastigheten, belägen i Göta älv-dalen, såldes i mars 1980. Vid en undersökning
i maj 198363 bedömde en ingenjör vid Statens Geotekniska Institut att "risken
var mycket stor för'att ett skred skulle kunna vara nära förestående". 64 HD kon
staterade till att börja med att någon uttryckligt lämnad utfästelse om frånvaron
av rasrisk inte förelåg och att rasrisken därmed omfattades av den undersökning
som en köpare hade att företa." HD uttalade följande om undersökningens
omfattning: "Enligt vad som upplysts har den i målet avsedda fastigheten varit
bebyggd i omkring 130 år. Vid tiden för [köparnas] förvärv fanns i närheten
flera nybyggda hus med liknande läge. Då förelåg också byggnadslov för
nybyggnad av garage på fastigheten. Mot nu angivna bakgrund kan [köparna]
inte anses ha försummat sin undersökningsplikt.?"

Victorin har förklarat utgången med att "geotekniska undersökningar
[inte] krävdes ... mot bakgrund av att fastigheten varit bebyggd i 130
år".67 Uttalandet - som inte har något uttryckligt stöd i HD:s domskäl
ställer frågan om undersökning på sin spets. Det framstår som en själv
klarhet att en köpare inte skall behöva företa en geoteknisk undersökning
för att försäkra sig om att den fastighet som han står i begrepp att köpa
kommer att fmnas kvar i ungefär samma skick under överskådlig tid. Det
är däremot inte lika självklart att frågan "Hur skall risken för ett eventuellt
framtida ras fördelas mellan köparen och säljaren?" absolut skall besva
ras med "säljaren". En geoteknisk undersökning är inte det enda sättet att
hantera problemet. Köparen kan undvika den geotekniska undersök-

63 Kommunen löste in fastigheten från köparna. I HD rörde målet endast frågan om skadestånd.
Köparnas möjlighet att häva köpet var preskriberad, se 4 kap. 19 § och 4 kap. 12 § 2 st. JB. Felet
var emellertid med all säkerhet i och för sig hävningsgrundande.

64 NJA 1989 s. 117 (s. 119). Under avhandlingsarbetet påpekade min huvudhandledare Gunnar
Karnell att "hus På glid ... till slut [är] byggnad på annans grund och [därmed] lös egendom".

6S Se NJA 1989 s. 117 (s. 128 f.)
66 NJA 1989 s. 117 (s. 129). En intressant parentes i anslutning till rättsfallet är att det inte ansågs

föreligga en sådan utfästelse som befriade köparen från att undersöka fastigheten. Däremot
ansågs frånvaron av rasrisk vara utfäst när frågan om skadeståndsskyldighet skulle bedömas. Jfr
härtill SOU 1987:30 s. 42, där slutsatsen dras att "man har att skilja på utfästelse och utfästelse".

61 Victorin s. 192. Det torde dock sakna betydelse hur länge fastigheten varit bebyggd, eller om
den alls varit det.
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ningen genom att väcka frågan och ställa som villkor för köpet att säljaren
tar på sig rasrisk-risken,"

De omständigheter som ledde till att köparna inte ansågs ha försummat
sin undersökningsplikt var att fastigheten hade varit bebyggd i 130 år, att
byggnadslov för ett garage hade meddelats samt att det i närheten fanns
flera nybyggda hus med liknande läge. Dessa omständigheter är inte
unika för den aktuella fastigheten utan torde tvärtom, med mindre varia
tioner, vara mycket vanligt förekommande. En bedömning utifrån under
sökningen blir därför tämligen intetsägande.

Vid en tillämpning av felregeln i 4 kap. 19 § JB skall frågan ställas om
en köpare med fog skall kunna förvänta sig att en fastighet fortsätter att
vara fast, i stället för att eventuellt rasa ned i en närliggande älv. När inte
omständigheterna i det enskilda fallet talar däremot har varje fastighets
köpare fog för en sådan förväntning. Rasrisk-risken ligger således in
dubio på säljaren. Om den relativa rasrisken i området däremot är så stor
att den i sig påverkar priset på fastigheten, så talar detta naturligtvis för
att risken i stället skall läggas på köparen," som genom prissättningen får
anses ha tagit på sig risken för ras. I allmänhet bör dock en köpare med
fog kunna förvänta sig att fastigheten skall finnas kvar i ungefär samma
skick under överskådlig tid. Den sålunda gjorda riskfördelningen innebär
därmed att köparen inte har anledning att undersöka risken för ras, om
inte omständigheterna i det enskilda fallet ger mer tydliga indikationer på
att en sådan risk föreligger, än vad som var fallet i NJA 1989 s. 117.

I NJA 1986 s. 670 I prövades frågan om säljaren kunde göras ansvarig
för att den sålda fastigheten hade en radondotterhalt som överskred de
fastställda gränsvärdena.

Den 22 juni 1978 såldes fastigheten, som några år senare visade sig vara belas
tad med för höga radondotterhalter. Årsmedelvärdet för huset var 550 becquerel

68 Jfr dock Hellner i JT 1989-90 s. 99, som anser skälet till utgången i målet vara att "även en
köpare som är uppmärksam på alla möjligheter till fel och vill skydda sig mot förluster på grund
av dem, inte gärna kan tänka på att begära garantier för de mest väsentliga egenskaperna".

69 När fråga är om fastigheter i Göta älv-dalen, som är ett högriskområde för ras, är det inte helt
otänkbart att den allmänna risken för ras påverkar priset. Jfr UfR 1960 s. 1019 H, där fråga bl.a.
var om svavellukt från dricksvatten från fastighetens brunn innebar att fastigheten var felaktig.
Hejesterets majoritet ansåg att så inte var fallet, bl.a. eftersom det är vanligt med svavel i grund
vattnet i den delen av Danmark.
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per kubikmeter luft. Enligt Socialstyrelsens norm klassades ett årsmedelvärde
överstigande 400 becquerel per kubikmeter som sanitär olägenhet. Efter att ha
konstaterat att den höga radondotterhalten påverkade fastighetens värde nega
tivt anförde HD: "1 målet är ostridigt, att ingen av parterna när köpet skedde
hade kännedom om risken med radon i bostäder. Att en fastighetsköpare är
okunnig om förhållande som kan innebära att fastigheten är behäftad med fel
utesluter emellertid inte hans undersökningsplikt, om det med fog kan hävdas att
en normalt aktsam köpare skulle ha uppmärksammat förhållandet. I förevarande
fall skulle [köparna] därför inte med framgång kunna åberopa sin bristande kän
nedom om riskerna med radon, om radonfrågan vid tiden för deras förvärv av
fastigheten varit föremål för en så omfattande debatt och information att en nor
malt noggrann och intresserad fastighetsspekulant kan antas ha tagit intryck
därav. Den utredning som föreligger i målet kan emellertid inte anses ge vid
handen att radonproblemet vid tiden för förvärvet var så allmänt uppmärksam
mat som nyss sagts."?" HD biföll köparnas talan om prisavdrag.

Här, liksom i åtskilliga av de tidigare refererade avgörandena" är köpa
rens risksfår uttryckligen relaterad till vad han med fog kunde ha förvän
tat sig vid köpet. De refererade domskälen antyder att utgången skulle ha
blivit en annan om köpet hade skett några år senare, när debatten om
radon hade varit så omfattande "att en normalt noggrann och intresserad
fastighetsspekulant kan antas ha tagit intryck därav". 72 Vad är det som gör
att säljarens risksfår kan antas ha minskat och att köparens risksfår i mot
svarande mån kan antas ha ökat under mellanperioden? Det ligger nära
till hands att besvara frågan med att en normalt noggrann och intresserad
fastighetsspekulant inte efter debatten med fog kunnat förvänta sig att
strålningen på en fastighet inte översteg gränsvärdet 400 becquerel per
kubikmeter luft.73 Rättsfallet innebär att säljaren normalt står risken för de
negativa effekter som kan uppkomma på grund av företeelser som man
vid köpetillfållet inte visste var skadliga, eftersom köparen i allmänhet

70 NJA 1986 s. 670 I (s. 679 f.)
71 Se t.ex. de i n. 60 anmärkta fallen.
72 NJA 1986 s. 670 I (s. 680). HD motiverade domslutet med att köparna inte åsidosatt sin under

sökningsplikt. Jfr även Victorin s. 187 och Grauers s. 198 f. Anledningen till att köparen inte
ansågs ha försummat sin undersökningsplikt var att radonproblemen vid tiden rör köpet inte var
så uppmärksammade att "en normalt noggrann och intresserad fastighetsspekulant kan antas ha
tagit intryck därav". Att i en sådan situation tala om undersökningsplikt är direkt missvisande.

73 Jfr Victorin a.st. och Grauers a.st.
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skall kunna förvänta sig att fastigheten skall kunna bebos utan fara för liv
eller hälsa. 74

En särskild fråga som väcks av NJA 1986 s. 670 I är om det är
avvikelsen från gränsvärdet eller den faktiska hälsovådligheten som är
avgörande. Av HD:s domskäl framgår att det inte är hälsovådligheten i
det enskilda fallet som avgör; tvärtom framhålls avvikelsen från gräns
värdet i sig. Ett sådant gränsvärde torde dock endast ange en schablonise
rad hälsovådlighet och således tjäna som en objektiv norm, ägnad att
underlätta bevisning om den eventuella hälsovådligheten. I den mån en
sådan avvikelse är värdepåverkande - vilket den regelmässigt torde vara
- är köparen berättigad till ett prisavdrag.

Intrycket förstärks av HD:s domskäl i NJA 1997 s. 290. Huset på den
sålda fastigheten hade fukt- och mögelskador. Det hade emellertid byggts
i enlighet med vid tiden för uppförandet (1977) gällande byggnormer och
på ett sätt som då ansågs vara fackmässigt." Efter att ha konstaterat att
den metod som använts "enligt vad som numera är känt" inte gav ett till
räckligt skydd mot inträngande av fukt utifrån, anförde HD: "Enskilda
köpare av småhus måste i normala fall, särskilt när det är fråga om ny
byggda hus, kunna förvänta sig att husen är allmänt funktionsdugliga och
inte har några speciella brister som gör dem mindre lämpade till bostäder
eller som bereder de boende betydande olägenheter. De fukt- och mögel
skador som uppkom i förevarande fall var av sådan art och omfattning att
de inte normalt behöver tolereras i en bostadsfastighet".76

HD har i NJA 1997 s. 290 klart markerat att det är köparens befogade
förväntning om fastighetens beskaffenhet och inte dess överensstäm
melse med någon standardiserad norm som skall vara avgörande. Att
huset på en fastighet är uppfört i enlighet med vid tiden för uppförandet
gällande byggnormer, gränsvärden m.m. är därför inte tillfyllest, om det
senare visar sig att normen inte är tillräckligt bra för att säkerställa en

74 Jfr dock NO (F) 1988 s. 325, där smittsam och dödlig lungmasksjuka hos kvigor inte ansågs vara
ett fel, bl.a. eftersom "sjukdomen vid tiden för köpslutet i Finland var sällsynt och föga känd"
(s. 328).

75 Jfr härtill UfR 1984 s. 267 V (Bygningsreglemente).
76 NJA 1997 s. 290 (s. 298 f.) Fallet har kommenterats av Lind s. 276. Jfr även det i kap. 5.2.2.2

refererade Rt 1975 s. 478 (Tak i Tromse).
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överensstämmelse mellan fastighetens faktiska beskaffenhet och köpa
rens befogade förväntningar om densamma."

Problemet vem som skall stå risken för förekomsten av alltför höga radondotter
halter eller - ehuru godkända - otjänliga byggmetoder, är i grunden detsamma
som det, vilket inom lagstiftningen om produktansvar kommit till uttryck i 8 §
4 p. produktansvarslagen (1992:18) - att det "på grundval av det vetenskapliga
och tekniska vetandet vid den tidpunkt då ... produkten [sattes] i omlopp inte var
möjligt att upptäcka säkerhetsbristen"." Riskfördelningen är emellertid
omvänd. Säljaren av fastigheten står risken framför köparen, medan köparen av
produkten står risken framför tillverkaren m.fl.

De riskspridningsargument som kan anföras som stöd för valet att låta kon
sumenterna som grupp stå risken för de s.k. utvecklingsskadorna, går inte att
använda för att lösa en tvist i en obligationsrättslig relation. Medan det är lika
lätt för en säljare som för en köpare aven fastighet att försäkra sig mot sådana
skador, så torde det vara betydligt lättare för en tillverkare aven produkt att
teckna enförsäkring för produktskador, än för samtliga köpare av produkten att
teckna var sin jOrsäkring för samma skador. Riskspridningen blir i båda fallen
densamma, köparna av produkten betalar en försäkringspremie antingen genom
ett något högre pris när de köper produkten eller genom att försäkringen tecknas
i ett separat avtal med en försäkringsgivare. Tillverkaren eller importören har
betydligt bättre möjligheter att överblicka risken för eventuella skador än vad
köparen har. En regel som innebure att tillverkaren eller importören stode risken
även för de s.k. utvecklingsskadorna skulle begränsa mängden försäkringsavtal.
Det är därför inte osannolikt att regeln i 8 § 4 p. produktansvarslagen inte är eko
nomiskt optimal.

8.2.2.2 Fastigheters övriga egenskaper

Det är sällan som de avvikelser från en fastighetsköpares förväntningar
som är föremål för tvist är av så grundläggande natur som i de ovan
behandlade fallen. I de flesta fall är det inte fråga om så fundamentala
egenskaper, utan om mer perifera, som inte påverkar möjligheten att bebo
fastigheten utan endast kvaliteten i boendet, såsom om avloppet fungerar

n Jfr Rt 1984 s. 962, där Norges Byggforskningsinstitutts generel1a krav visserligen var uppfyllda,
men där vatten likväl läckte in genom taket, liksom UiR 1987 s. 434 H (Sugande skummaterial)
och UiR 1990 s. 438 H (Takskador). Jfr dock även Rt 1961 s. 965 (Trasig propelleraxel).

78 Se härtil1 prop. 1990/91:197 s. 31 ff., LU 1991/92:14 s. 8 f. och Mot. 1991/92:L2 s. 5.
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tillfredsställande," om det finns tillräckligt mycket varmvatten." eller om
taket är tätt.8I

I NJA 1984 s. 3 såldes en fastighet med ett bostadshus byggt 1911. Vindsutrym
met, som säljaren själv hade isolerat 1970, var rötskadat. Säljaren hade vidare
själv installerat diffusionsspärr och vid köpetillfållet uppgivit hur han förfarit
vid dessa arbeten. Han hade också uppgivit att ventilationshål fanns i gavelspet
sarna. Ett avluftningsrör från badrummet - hänförligt till en ombyggnad utförd
av säljaren 1977 - mynnade ut på vinden. Ventilen ledde således ut den fuktiga
luften till den näst intill stängda vinden. Det fanns ingen möjlighet att undersöka
vinden utan ingrepp i byggnaden. Inget misstänkt syntes utvändigt, utan det var
först om man kom upp på vinden som man kunde se rötan.

HD anförde att det i allmänhet bör anses ligga utanför undersökningsplikten
att undersöka utrymmen som inte är tillgängliga för besiktning, men tillade att
det kan "förekomma omständigheter som ger en spekulant anledning att föran
stalta om att utrymmet blir besiktigat".82 Sådana omständigheter kunde enligt
HD vara "iakttagelser vid undersökning av andra delar av byggnaden eller utta
landen av säljaren under köpeförhandlingarna"." Det framgår inte om HD sär
skilt beaktade att säljaren själv hade företagit ombyggnaderna, eller att köparen
blivit upplyst om detta. Köparen ansågs ha undersökt fastigheten tillräckligt
noggrant och därför vara berättigad till prisavdrag. 84

Avgörandet är ett av dem där det är tydligt att en av tvåstegsmodellema
har använts och där det är möjligt att en tillämpning av lagtexten i dess
dåvarande lydelse skulle leda till ett annat resultat. Eftersom man knap
past kan kräva - vilket torde vara implicerat i förekomsten aven plikt 
att köparen skall undersöka sådan säljarens egendom som inte låter sig

79 Se NJA 1979 s. 790 (Underdimensionerad sjunkbrunn).
80 Se UfR 1980 s. 922 V, där domstolen på s. 923 uttalade att köparen med fog kunde forvänta sig

"at varmtvandsforsyningen svarede til, hvad der må antages at vrere det almindelige i tilsva
rende huse af samme alder".

81 Se NJA 1975 s. 545 (Diffusionsspärr), Rt 1984 s. 962 (Läckande tak) och UfR 1989 s. 977 0
(Läckande tak).

82 NJA 1984 s. 3 (s. Il).
83 Ibid. Jfr här framfor allt HovR:ns, av HD gillade, domskäl i NJA 1975 s. 545 (Diffusionsspårr),

vid n. 97.
84 Yrkandet om hävning återkallades inför forhandlingen i HD, varfor frågan huruvida hävnings

grund förelåg inte prövades.

255



8. Avtalsföremålets användbarhet

undersökas utan åverkan, måste slutsatsen bli att den stängda vinden inte
omfattas av köparens undersökningsplikt.

Om man i stället frågar sig om köparen hade fog för sin förväntning att
vinden inte var angripen av röta, så är utgången inte lika självklar. Redan
att huset på fastigheten var ca 70 år gammalt vid köpet talar för att köpa
ren borde ha misstänkt att det kunde förekomma röt- eller fuktskador och
därför möjligen borde ha fört frågan på tal och avkrävt säljaren en garanti
för frånvaron av sådana skador."

Den koncentration på undersökningen som framgår av delar av såväl
praxis som doktrin på området - och numera även av lagtexten - skym
mer möjligheten att undersöka fastigheten verbalt. Köparen kunde utan
större problem "undersöka" den stängda vinden genom att fråga säljaren
om den var behäftad med röt-, fukt- eller andra skador. Oberoende av om
det har klätts i garantins dräkt eller inte, så är säljarens svar på en sådan
fråga naturligtvis en faktor att ta hänsyn till vid en senare felbedömning.

Vid en jämförelse med NJA 1980 s. 555 (Kryputrymme), som också
rörde ett rötangripet hus, yppar sig två möjliga tolkningar. Den ena tolk
ningen innebär att säljaren står risken för sådant som inte går att under
söka utan att göra åverkan på fastigheten, vilket förefaller framgå av NJA
1984 s. 3. Alternativet innebär att köparen i NJA 1980 s. 555 inte hade
stått risken för den i och för sig upptäckbara skadan, om det inte "med
hänsyn till byggnadens ålder och vad som framkommit om byggnadens
allmänna skick måste ... ha varit uppenbart för en köpare att det kunde
finnas [rötskador] på de delar av byggnaden som endast kunde ses från
kryputrymmet"." HD:s betoning av att köparen "således?" borde ha
besiktigat kryputrymmet antyder att det senare alternativet är det riktiga.
Köparen i NJA 1980 s. 555 skulle således ha haft anledning räkna med att
huset inte var rötskadat och därför inte ha behövt undersöka kryputrym
met, om huset hade givit samma intryck som det i NJA 1984 s. 3. Det är
möjligt att säljarens uppgifter om hur han hade förfarit vid ombyggnaden
ansågs ge köparen anledning bortse från att huset var byggt 1911 och i

ss Jfr vid D. 60.
86 NJA 1980 s. 555 (s. 569).
87 Se vid D. 33.
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stället utgå från att de ombyggda delarna var i bättre skick, eftersom de
var betydligt yngre.

En jämförelse mellan de båda fallen synes ge vid handen att möjlighe
ten att undersöka inte i sig innebär att köparen står risken. Den allmänna
uppfattningen torde emellertid vara att de båda fallen skall tolkas så, att
möjligheten att undersöka innebär att köparen står risken, medan säljaren
står risken när undersökningen inte kan ske utan åverkan på fastigheten,
så länge ingen särskild omständighet föranleder att risken flyttas till
köparen. 88

En jämförelse med NJA 1979 s. 790 komplicerar möjligen tolkningen
av NJA 1980 s. 555 och NJA 1984 s. 3. I 1979 års fall, liksom i NJA 1984
s. 3, verkar avgörandet huvudsakligen vara baserat på en värdering av
begreppet "undersökningsplikt" och den relativt naturliga konsekvensen
av uppfattningen om förekomsten aven plikt att denna inte kan utsträckas
till att innefatta åverkan på någon annans egendom.

Sjunkbrunnen till avloppet från huset på fastigheten var underdimensionerad,
vilket innebar risk för att färskvattnet skulle bli förorenat av vattnet från
avloppsanläggningen. Sjunkbrunnen var dessutom placerad i jordlager med
ovanligt låg vattengenomsläpplighet. Risken för förorening av färskvattnet var
av beskaffenhet att påverka fastighetens värde. HD konstaterade att brunnen i
dess helhet var förlagd under jord och fortsatte: "För att undersökning av sjunk
brunnen och jordlagren däromkring skulle kunna ske har erfordrats, att sådana
åtgärder vidtogs på fastigheten som en blivande köpare inte utan att särskild
anledning därtill förekommer kan anses skyldig att föranstalta om.?"

Under den tid som säljaren ägde fastigheten var vattenförbrukningen ovanligt
låg. Avloppsanläggningen hade under samma tid enligt säljaren fungerat utan
anmärkning. Med hänsyn härtill antog HD "att en före köpet med erforderlig
omsorg och sakkunskap genomförd undersökning av den del av avloppsanlägg
ningen som utan vidare var åtkomlig för besiktning inte skulle ha gett [köparen]
anledning antaga, att anläggningen var behäftad med sådant fel som det aktu
ella".90 Av utredningen framgick vidare att brunnsanläggningens ålder inte var
sådan att köparen därför hade anledning räkna med att den skulle skada dricks
vattnet.

88 Jfr Grauers s. 197 f. och Victorin s. 185 f.
89 NJA 1979 s. 790 (s. 800 f.), (min kursivering). Köparen ansågs således inte ha varit tvungen att

gräva upp gräsmattan för att undersöka brunnen och jorden runt denna.
90 NJA 1979 s. 790 (s. 801).
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Det är påtaglig skillnad mellan fokuseringen i domskälen i detta fall och
i NJA 1980 s. 555. I NJA 1979 s. 790 synes HD ha tagit undersöknings
plikten som norm, för att sedan undersöka om någon omständighet före
låg som borde ha föranlett en mer omfattande undersökning. I NJA 1980
s. 555 var det i stället fastighetens skick som var normerande för den
undersökning som köparen hade anledning utföra. Det är anmärknings
värt att två varandra i tiden så närliggande domar är strukturerade på så
olika sätt."

Jfr härtill även NJA 1996 s. 584, där HD i samma stycke dels uttalade att "en
normal undersökningsåtgärd hade i och för sig varit att kontrollera trekammar
brunnens vattennivå", dels konstaterade att "det förhållandet att inget nämnts
om avloppet varit ägnat att befästa [köparens] uppfattning om att särskilda kon
troller [av avloppet] inte var behövliga"." Domskälen synes således innebära att
köparen inte hade fog för att förvänta sig att avloppet fungerade tillfredsstäl
lande och därför borde ha undersökt detta, vid äventyr att annars stå risken för
att det inte fungerade. Eftersom inget nämndes om avloppet vid förhandlingarna
inför köpet låg emellertid denna köparens risk på säljaren.

Såväl NJA 1979 s. 790 som NJA 1996 s. 584 ger vid handen att en köpare
med fog kan förvänta sig att fastighetens avloppsanläggning fungerar till
fredsställande, när inte omständigheterna i det enskilda fallet ger anled
ning att anta motsatsen. På liknande sätt kan en köpare, även utan att
säljaren uttalat att vattnet är "utmärkt" eller "friskt och kallt", utgå från
att det inte är något fel på vattnet, så länge omständigheterna inte för
anleder annat."

NJA 1975 s. 545 har rönt störst intresse p.g.a. den friskrivningsk1ausul
som innebar att i stort sett all risk lades på köparen. Eftersom risken för
avsaknad av diffusionsspärr tydligen skulle ha lagts på säljaren om kon
traktet inte innehållit friskrivningsklausulen, är fallet emellertid också av
intresse i detta sammanhang. Även i detta fall tog HD - eller snarare

91 Det kan här möjligen ha spelat roll vilka justitieråd som medverkat i de olika avgörandena, jfr
Bengtsson i Festskrift till Kurt Grönfors s. 41 ff.

92 NJA 1996 s. 584 (s. 589).
93 Jfr NJA 1978 s. 30 l, där frågan emellertid snarare var vilken betydelse som i sammanhanget

skulle tillmätas uttalandena. Jfr även Carbell s.185 och prop. 1970:20 B l s. 208, liksom ND (F)
1987 s. 258 (Grumligt vatten).
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HovR:n - köparens undersökningsplikt till utgångspunkt i sina domskäl.
HovR:ns av HD godtagna resonemang" - som ledde fram till att avsak
naden av diffusionsspärr skulle ha omfattats av säljarens risk - framstår
som anmärkningsvärt när det jämförs med NJA 1979 s. 790 och NJA
1984 s. 3.

Byggnaden på fastigheten saknade diffusionsspärr i vindbjälklaget. Övriga i
underrättema angivna klagomål - bl.a. att takpappen var spikad i stället för
limmad och att yttertakpanelen och värmeisoleringen i vindbjälklaget var fukt
skadade - var inte föremål för HD:s prövning. HD anförde: "Avsaknaden av dif
fusionsspärr har inneburit att fastighetens skick avvikit från vad som normalt
kan förväntas vid köp av sådan fastighet som i målet är i fråga. Felet har med
verkat till att fuktskador uppkommit. På sätt HovR:n funnit är felet icke av den
art att det bort av [köparen] upptäckas vid sådan undersökning som får anses ha
åvilat honom.?"

HovR:ns bedömning i fråga om undersökningen baserades på att friskriv
ningsklausulen inte ansågs kunna tillmätas betydelsen att den "medfört en
längre gående undersökningsplikt för [köparen] än som eljest bort
gälla":"

"Yttertaket är en av de delar aven byggnad som utsätts för särskilt stora påfrest
ningar och som är av vital betydelse för byggnadens funktion. Därför har det
kunnat krävas av [köparen] att han besiktigat eller med hjälp av annan låtit
besiktiga hela insidan av yttertaket. Den omständigheten att vissa delar av taket
varit svårtillgängliga för besiktning kan inte fritaga [köparen] från undersök
ningsplikt beträffande sådana delar. Vid undersökningen borde [köparen] ha
upptäckt eventuella fel beträffande skarvningen av panelbrädema. Vidare borde
åtminstone missfärgningen av panelen ha upptäckts och ha föranlett misstanke
om fuktskada och läckage utifrån genom taket. Som en följd härav har det ålegat
[köparen] - förutom att noggrant undersöka takpanelen - att besiktiga yttertaket
på utsidan för utrönande av orsak till läckage. Vid en sådan besiktning skulle ha
upptäckts att takpappen var spikad, vilken omständighet i sin tur borde ha för
anlett den nära till hands liggande slutsatsen att läckage ägt rum genom spikhå
len. Det hade emellertid i detta läge inte kunnat riktas befogad anmärkning mot

94 Se vid D. 97.
95 NJA 1975 s. 545 (s. 553).
96 NJA 1975 s. 545 (s. 550).
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[köparens] undersökning, om han låtit bero vid det sålunda upptäckta orsaks
sammanhanget. Det kan sålunda inte krävas att [köparen] själv eller genom att
anlita sakkunnig skulle ha närmare forskat efter eventuellt samverkande och
mera svårbegripliga orsaker till fuktskadan. En så långtgående undersöknings
verksamhet skulle uppenbarligen strida mot livets regel.'?"

Riskfördelningen för fuktskador skall således göras på följande sätt 
åtminstone i nyare hus. Köparen står den ursprungliga risken för före
komsten av fuktskador och har därför bl.a. anledning att "[låta] besiktiga
hela insidan av taket", även om "vissa delar av taket [är] svårtillgäng
liga". Om missfärgning av panel förekommer så bör den då upptäckas och
"[föranleda] misstanke om fuktskada och läckage utifrån genom taket".
En sådan misstanke bör i sin tur leda till att köparen "[besiktigar] ytterta
ket på utsidan". Om köparen vid en sådan undersökning upptäcker att tak
pappen är spikad i stället för limmad, så behöver köparen emellertid inte
fundera över varför vattnet rinner genom spikhålen, genom taket och
orsakar fuktskador inne på vinden. Det "skulle uppenbarligen strida mot
livets regel".

Mot bakgrund av de tidigare refererade fallen, i vilka köparens för
väntningar i anledning av fastighetens standard i allmänhet har varit
bestämmande för omfattningen av hans risksfår, är det en smula underligt
att en köpare med fog kan förvänta sig att det inte är något fel på taket
utöver de synbara, när det finns fuktfläckar på insidan och takpappen är
spikad på utsidan. I NJA 1979 s. 790 (Underdimensionerad sjunkbrunn)
synes domskälen innebära att den där aktuelle köparen, vid motsvarande
misstanke, borde ha grävt upp säljarens trädgård. På liknande sätt torde
domskälen i NJA 1984 s. 3 innebära att den där aktuelle köparen, vid
motsvarande misstanke, borde ha låtit ta upp en öppning till vinden och
inspekterat den.

Carbell har förklarat HovR:ns resonemang med att köparen "tydli
gen [har] rätt att låta sig nöjas med en, i och för sig plausibel, förkla
ring till en iakttagelse som är sådan att den bör föranleda särskilda
undersökningsåtgärder. Finner han en sådan förklaring behöver han
inte fortsätta undersökningen för att leta efter flera möjliga orsaker till

97 NJA 1975 s. 545 (s. 551).
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skadan.?" Elfström konstaterar att köparen "ansågs ha kunnat upptäcka
läckage genom yttertaket men det krävdes inte att han skulle ha förstått
att frånvaron av diffusionsspärr var en samverkande orsak till fuktska
dorna"."

I Högsta domstolen var frågan om köparen med fog kunde förvänta sig
att det skulle fmnas en diffusionsspärr. Enligt HD innebar avsaknaden av
diffusionsspärr att fastigheten avvek från vad som var normalt för lik
nande fastigheter. När HD sedan konstaterade att "felet icke [är] av den
art att det bort av [köparen] upptäckas vid sådan undersökning som får
anses ha åvilat honom",100 innebär det endast att omständigheterna kring
avtalet inte var sådana att köparen borde ha misstänkt att huset saknade
diffusionsspärr.

En särskild fråga i sammanhanget är huruvida det är frånvaron av dif
fusionsspärr eller risken för förekomsten av fukt, som egentligen skall
bedömas. Många gånger torde frågan, liksom i NJA 1975 s. 545, vara
avhängig av parternas faktiska processuella dispositioner. Ur köparens
perspektiv är det naturligtvis inte frånvaron av diffusionsspärr i sig som
har orsakat anspråket, utan i stället den därav föranledda fuktskadan. Det
borde då vara förekomsten av fukt och anledningarna därtill som skall
ligga till grund för bedömningen av köparens anspråk, vilket också
verkar ha varit fallet i TR:n. HovR:ns, av HD accepterade, uppdelning
av de olika samverkande orsakerna till fuktskadan leder till att de också
skall bedömas var och en för sig. Det leder i sin tur till den litet under
liga effekten att köparen, som enligt domstolarna borde ha upptäckt
fuktskadan, trots detta får ersättning för en del av anledningarna till ska
dan. Det synes vara mer ändamålsenligt att utgå från helheten - den vid
riskövergången föreliggande avvikelsen från köparens förväntningar 
och avgöra om denna helhet omfattas av köparens eller säljarens risk.
Enligt domstolarnas resonemang borde köparen ha upptäckt fuktskadan,
som således omfattades av köparens risksfår. Konsekvensen härav borde
då vara att säljaren varken stod risken för denna skada eller för dess
orsaker.

98 Carbell s. 182.
99 Elfström s. 277.
100 NJA 1975 s. 545 (s. 553).
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Bedömningen hade måst göras delvis annorlunda om någon fuktskada
ännu inte hade uppstått. I en sådan situation är det tydligare att varje
egenskap hos fastigheten) som är ägnad att öka risken för en framtida
fuktskada bör kunna vara föremål for bedömning. När skadan redan har
uppkommit fmns det däremot liten anledning att bedöma dess orsaker
var for sig.

Ytterligare ett exempel på de problem som skapas genom använd
ningen av tvåstegsmodeller är NJA 1976 s. 217. Särskilt gäller detta den
av HD här liksom ofta eljest använda undersökningspliktmodellen, inne
bärande att domstolen forst prövar om köparen har undersökt fastigheten
tillräckligt noggrant, for att därefter ta ställning till om det som köparen
inte behövde ha upptäckt är felaktigt. 101

Målet rörde en villafastighet som var hemsökt av råttor. På sensommaren några
månader efter köpet, inspekterades fastigheten aven hälsovårdsinspektör som
då märkte "en stark lukt ... i nedre våningsplanet". Han trodde att det var råttlukt
och rekommenderade köparen att bryta upp golvet. När detta hade gjorts före
togs en ny inspektion, dels av hälsovårdsinspektören, dels aven ingenjör, vilka
båda vittnade i målet.

Hälsovårdsinspektören uppgav bl.a.: "Han hade under sin långvariga tjänst
göring i hälsovårdsnämnd aldrig sett något liknande. Det var blandat gammal
och ny spillning. Den nyare spillningen kunde vara 6-8 månader gammal. Han
bedömde att råttorna funnits i fastigheten flera år. Förekomsten av råttor i fas
tigheten utgjorde en klar sanitär olägenhet, detta redan med hänsyn till luk
ten."I02 Ingenjören uppgav bl.a.: "Han har 15 års erfarenhet av dylika arbeten
men har aldrig sett en sådan mängd råttspillning. Råttspillningen fick skyfflas
Ut."I03 Säljaren förklarade i HovR:n att han inte gjorde gällande att köparen
åsidosatt sin undersökningsplikt. 104 Atminstone i HD hade han dessutom vits
ordat att fastighetens skick vid köpet hade avvikit från vad som normalt kunde
förväntas vid köp aven sådan fastighet. Den huvudsakliga frågeställningen i
målet gällde huruvida frånvaron av förekomst av råttor i den aktuella omfatt-

101 Den relativt enkla slutsats som kan dras utifrån detta mål, liksom utifrån NJA 1975 s. 545, är att
köparen - när avtalet innehåller en tydlig friskrivning avseende fastighetens skick - i stort sett
inte kan förvänta sig någonting. Som en naturlig konsekvens härav, har han all anledning att
undersöka fastigheten mycket noga.

102 NJA 1976 s. 217 (s. 221).
103 NJA 1976 s. 217 (s. 219).
104 Se NJA 1976 s. 217 på s. 220.
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ningen var en "kämegenskap", som måste anses vara utfåst och därigenom med
föra att säljaren skulle vara tvungen att utge skadestånd till köparen. IOSHD ansåg
att fastigheten saknade en "kärnegenskap" - frihet från råttor - som säljaren
måste anses ha utfåst. Säljaren var således i princip skadeståndsskyldig. Efter
som han hade friskrivit sig från ansvar dömdes emellertid inget skadestånd ut.

Med köparens undersökningsplikt som utgångspunkt för felbedömningen
torde redan säljarens förklaring, att han inte gjorde gällande att köparen
åsidosatt sin undersökningsplikt, böra tolkas som ett medgivande av
köparens talan åtminstone vad gäller det yrkade prisavdraget. Först efter
att ha konstaterat att frånvaron av råttor var en kärnegenskap angavemel
lertid HD: "[Säljaren] är därför enligt 4 kap. 19 § JB skyldig att tåla
avdrag på köpeskillingen och att utge skadestånd/'l" I språkligt hänse
ende är det svårt att se hur ordet "därför" skall kunna tolkas såsom syf
tande två stycken tillbaka i texten, där det angavs att det var ostridigt att
fastigheten var felaktig. Det ligger betydligt närmare till hands att det
syftar till det mer omedelbart föregående resonemanget om kärnegenska
per. Juridiskt torde emellertid en sådan tolkning - åtminstone vad gäller
prisavdraget - vara omöjlig, eftersom en utfästelse - ens i den urvattnade
"måste anses"-formen - inte är ett nödvändigt rekvisit för att något i detta
hänseende skall hänföras till säljarens risksfår. HD har möjligen tolkat
säljarens förklaring så, att den endast gällt sådan undersökning som behö
ver göras om inte omständigheterna i det enskilda fallet föranleder annat.
I NJA 1984 s. 3 (Stängt vindsutrymme) angav HD som exempel på sådana
omständigheter bl.a. "uttalanden av säljaren under köpeförhandlingarna".
En säljare torde svårligen kunna göra sådana uttalanden på ett tydligare

IOS Enligt Lind (s. 290) skall 1990 års ändringar i jordabalken ha inneburit att skadestånd skall utgå
"om felet beror på försummelse På säljarens sida eller om fastigheten avviker från vad säljaren
särskilt har utfäst (se prop. 1989/90:77 s. 51 f. och 84 f.)", (min kursivering). Mot bakgrund av
den diskussion som har förts kring kärnegenskaper (se t.ex. Ramberg/Herre s. 438 ff. med hän
visningar), kan kravet att en särskild utfästelse skall föreligga svårligen tolkas på annat sätt än
att Lind är av uppfattningen att ersättning inte längre skall utgå vid avsaknad av kämegenskap
i fast egendom. Linds uppfattning har visserligen stöd i ett av två åberopade motivuttalanden.
Den är däremot i direkt strid mot såväl lagtexten, som mot det andra åberopade uttalandet. Även.
i den övriga doktrinen är uppfattningen en annan än Linds, se särskilt Hellner i JT 1989-90
s. 101: "Det blir som framgår en betydande skillnad mellan köp av fast och av lös egendom,
eftersom 4 kap. 19 § JB har kvar det gamla systemet."

106 NJA 1976 s. 217 (s. 226).
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sätt än genom att friskriva sig från ansvar - naturligtvis under förutsätt
ning att friskrivningen i sig är tydlig.

En köpare bör visserligen in dubio med fog kunna förvänta sig att en
fastighet inte är hemsökt av råttor i sådan omfattning som i NJA 1976,
s. 217. Omständigheterna kring köpet kan emellertid innebära att köparen
ändå bör misstänka att den aktuella fastigheten har en större råttpopula
tion än vad termen "fastighet" ger vid handen. Om man bortser från såväl
friskrivningen som säljarens processuella dispositioner, så framstår det
som sannolikt, att den lukt som hälsoinspektören beskrev som en ''klar
sanitär olägenhet" några månader efter köpet, med hänsyn till att den
nyare spillningen uppgavs vara 6-8 månader gammal, borde ha känts
redan vid köpetillfållet, särskilt som detta var under sommaren. Redan
detta borde ha inneburit att köparen inte skulle ha kunnat åberopa före
komsten av råttor gentemot säljaren.l'"

8.2.2.3 Fastigheter med nyuppjörda hus

I några fall har HD haft att ta ställning till riskfördelningen vid köp av
fastigheter med nyuppförda hus. I det tidigare nämnda fallet NJA 1978
s. 307 (Ingjutna vatteniedningarr" synes riskfördelningen ha påverkats
av att det var "fråga om ett nyuppfört hus som förvärvades direkt från
byggherren", såtillvida som säljaren blev skadeståndsskyldig.I'"

På liknande sätt är det troligt att riskfördelningen i NJA 1977
s. 138110 påverkades av att köpet avsåg en nyuppförd byggnad på den

107 Jfr TR:ns dom. Med en mer motsträvig säljare skulle tvisten förmodligen ha kunnat avgöras mot
bakgrund av den misstanke som lukten borde ha väckt hos köparen och redan på den grunden ha
utfallit till dennes nackdel. HD ansåg möjligen att processrättsliga skäl hindrade en sådan pröv
ning.

108 Se n. 37.
109 Målet gällde bara skadestånd. Det är emellertid osannolikt att köparen skulle ha fått stå risken

om han i stället hade begärt prisreduktion och frågan om kärnegenskaper inte hade varit aktuell,
eller om han hade förvärvat fastigheten från någon annan än byggherren, eftersom ledningarna
var ingjutna i golvet och det inte fanns anledning att misstänka att de inte var riktigt dragna. Jfr
NJA 1979 s. 790 (Underdimensionerad sjunkbrunn) och NJA 1984 s. 3 (Stängt vindsutrymme),
liksom NJA 1985 s. 871 (Elledningar).

110 Fallet gällde en överlåtelse av bostadshus i samband med upplåtelse av tomträtt och HD tilläm
pade uttryckligen felreglema i 1905 års köplag. Byggnaden hade sålts i befintligt skick. Klau
sulen lämnades utan avseende.
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av säljaren, en kommun, upplåtna tomträtten. HD anförde: "Den som
köper en ny bostadsbyggnad från säljare som uppfört byggnaden måste
emellertid anses regelmässigt äga kräva, att byggnaden är så anordnad
att den bereder tillfredställande skydd mot fukt." l l l Uttalandet torde, om
det skall tillmätas någon betydelse även för köp av fast egendom 
vilket i dag bör vara fallet'P - inte kunna tolkas på annat sätt än att en
säljare aven fastighet med ett nytt hus står risken för bl.a. att dåliga
konstruktioner så småningom medför fuktskador, i vart fall om han
själv har uppfört huset. Il 3 Köparen har därmed ingen anledning att
undersöka dessa konstruktioner om inte särskilda iakttagelser eller utta
landen från säljaren föranleder en sådan undersökning.!" Det är troligt,
att en säljare aven fastighet med ett nybyggt hus står en risk för fastig
hetens fysiska skick, som i många stycken ligger närmare den risk som
han står för s.k. rättsliga fel och rådighetsfel,ns än den som säljare nor
malt anses stå för s.k. faktiska fel. Anledning härtill är att varje köpare
med fog bör kunna förvänta sig att den som har byggt huset har gjort
detta på ett fackmässigt sätt. Till saken hör naturligtvis också att sådana
omständigheter som i olika fall anförts som stöd för att köparen borde,
eller inte borde, ha upptäckt avvikelser från sin förväntning, såsom iakt
tagbara fuktskador, i allmänhet torde saknas när fråga är om nyuppförda
hUS.

116

111 NJA 1977 s. 138 (s. 151).
112 Se 1 § 4 st. KöpL. Enligt prop. 1988/89:76 s. 62 skall dock "köp aven byggnad från fastighets

ägaren som sker i samband med att tomträtten upplåts [i princip bedömas] enligt reglerna om
köp av lös egendom". Det vore såväl olyckligt som omotiverat om detta skulle innebära att
bedömningen gjordes på ett annat sätt än bedömningen av ett fastighetsköp med en identisk
byggnad.

113 Jfr också NJA 1981 s. 400 (Betong och trä), där en säljare som var fackman inte kunde friskriva
sig från ansvar för allvarliga konstroktionsfel, liksom Rt 1972 s. 449 (Läckande takterrasser)
och Rt 1984 s. 962 (Läckande tak).

114 Jfr Victorin s. 183 f.
ns Se härom kap. 9.
116 Se t.ex. NJA 1985 s. 274 (Fuktskada under korkmatta); liksom NJA 1979 s. 790 (Underdimen

sionerad sjunkbrunn), i vilket köparen inte ansågs behöva gräva upp gräsmattan "utan att sär
skild anledning därtill förekommer".
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8.3 Sammanfattning
Säljaren står risken för att avtals föremålet har de egenskaper som dess
beskrivning och omständigheterna kring avtalet är ägnade att väcka för
väntningar om hos en förnuftig köpare. Vid köp av lös egendom är
bedömningen tämligen enhetlig och det finns relativt litet att invända mot
hur domstolarna har hanterat de problem som har uppkommit. Sådana
egenskaper som mot bakgrund av beskrivningen av avtalsföremålet kan
benämnas genusegenskaper omfattas av säljarens risk. Köparens risksfår
omfattar därmed sådana egenskaper hos avtalsföremålet som dess
beskrivning inte är ägnad att väcka förväntningar om hos en förnuftig
köpare i motsvarande situation.

När fråga är om fast egendom är det betydligt svårare att fä en enhetlig
bild av rättstillämpningen. Enligt lagtexten skall bedömningen göras uti
från de förväntningar som köparen har fog för. Med stöd i såvällagmotiv
som i doktrin -eoch numera även i lagtexten - synes Högsta domstolen i
en del fall delvis ha bortsett från lagens regel och i stället ha låtit köparens
s.k. undersökningsplikt vara norm för felbedömningen. Redan en jämfö
relse mellan NJA 1989 s. 117 (Rasrisk vid Göta älv) och NJA 1985 s. 871
(Elledningar) visar att den s.k. undersökningsplikten inte är någon bra
utgångspunkt för en felbedömning. Fokuseringen på frågan om vilken
undersökning som erfordras har gjort att utgången i flera av Högsta dom
stolens avgöranden om fel i fastigheter ger ett något slumpmässigt intryck.

Åtskilliga andra rättsfall ger emellertid vid handen att felbedömningen
skall göras utifrån de förväntningar som beteckningen fastighet och sälja
rens eventuella uttalanden om dess beskaffenhet är ägnade att väcka hos
en förnuftig köpare, liksom utifrån de förväntningar och misstankar som
den aktuella fastighetens skick är ägnat att väcka hos samma köpare. En
sådan lösningsmodell är inte bara förenlig med lagtexten, vilket resone
mangen om undersökningsplikt knappast var före 1991 och i funktionellt
hänseende fortfarande inte är. Il? Den ger dessutom en gemensam bas för
ställningstagande till samtliga problem om ett avtalsföremåls beskaffen
het. Modellen har därtill fördelen att den tydliggör att parterna kan han
tera den ofrånkomliga riskfördelningen på fler sätt än genom att köparen
undersöker avtalsföremålet.

117 Se kap. 5.3.3 vid D. 261.
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Köparens förväntningar om avtalsföremålets beskaffenhet inskränker sig
naturligtvis inte till dess fysiska egenskaper. Även köparens förvänt
ningar i andra hänseenden måste bedömas. Det finns ingen anledning att
behandla dessa förväntningar på ett principiellt annorlunda sätt än för
väntningar om de fysiska egenskaperna. Säljaren står således risken för
att avtalsföremålet inte uppfyller sådana förväntningar som dess beskriv
ning är ägnad att väcka hos envar förnuftig köpare. Det ankommer därför
på köparen att se till att beskrivningen är ägnad att väcka sådana förvänt
ningar som han hyser.

När hithörande frågor behandlas brukar man skilja mellan rättsliga fel
och rådighetsfel. En sådan uppdelning kommer att följas även här. Den är
huvudsakligen betingad av framställningstekniska skäl. Det föreligger
däremot ingen principiell skillnad mellan behandlingen av de olika "fel
typerna".' Vid behandlingen av rättsliga fel kommer även att diskuteras
avvikelser från köparens förväntningar om avtalsföremålets immaterial
rättsliga status. 2

Om man frågar sig vilka förväntningar som köpare i allmänhet har fog
för i sakrättsligt och politirättsligt hänseende, så ligger det nära till hands
att besvara frågan med att varje köpare bör kunna förvänta sig att inga
särs/dlda inskränkningar i rätten att använda avtal sföremålet föreligger

I Jfr Ramberg i Hellner!Ramberg s. 167 ff.
2 Ramberg betraktar de immaterialrättsliga felen som en särskild feltyp, se Heller/Ramberg

s. 167 f. Runesson behandlar immaterialrättsliga fel i Festskrift till Gunnar Karnell s. 625 tf.
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och att det inte heller fmns några sakrättsliga begränsningar utöver dem
som framgår av avtalet. Vid köp av fast egendom skiljer sig bedömningen
av de rättsliga felen och rådighetsfelen från bedömningen av de faktiska
felen bl.a. genom att någon särskild undersökningsplikt for de förra inte
anses åvila köparen.' Detta är emellertid inte hela sanningen. Det är
endast i anslutning till de särskilda stadgandena om dessa "feltyper" i
bl.a. 4 kap. 16-18 §§ JB som köparen inte anses behöva företa någon
undersökning. Om den aktuella inskränkningen faller utanfor respektive
stadgandes tillämpningsområde, så är köparen hänvisad till den allmänna
regeln i 4 kap. 19 § ID, vilket - med utgångspunkten att köparen enligt
den bestämmelsen har en långtgående undersökningsplikt - borde inne
bära att hans risksfår blir större än om 4 kap. 16-18 §§ JB tillämpas." För
att en fastighet skall anses vara felaktig enligt 4 kap. 16-18 §§ ID räcker
det att köparen är i god tro, medan 19 § därutöver enligt sin lydelse kräver
att avvikelsen från köparens förväntningar inte borde ha upptäckts.

Begreppen "god tro" respektive "undersökningsplikt" är uttryck för
hur riskfördelningen skall göras vid en felbedömning. Termen "fastighet"
ger i sig själv inte särskilt många vare sig positiva eller negativa associa
tioner. Om avtalsobjektet har beskrivits med termen "fastighet", så följer
därav - såsom strax närmare utvecklas - att det är fritt från särskilda såväl
sakrättsliga som politirättsliga belastningar. Köparen skall därför inte
behöva misstänka att fastigheten har några särskilda belastningar. Köpa
rens förväntning om frihet från politirättsliga och sakrättsliga belast
ningar är således in dubio befogad. Det finns däremot ingen anledning att
låta säljaren stå risken för sådana belastningar som köparen känner till.

När fråga är om lös egendom är problemställningarna i princip
desamma. Problemen torde emellertid vara betydligt fårre, eftersom lös
egendom i allmänhet inte kan vara föremål för hypotekarisk pantsätt
ning," servitut m.m. Sakrätt i lös egendom är som huvudregel knuten till

3 Se Hellner, Särskilda avtal s. 72 och 74, liksom Grauers s. 157 f., 162 f., 175 f. och 178.
4 Jfr NJA 1980 s. 398 (Grönområde) i kap. 9.2.2, där köparen ansågs kunna åberopa 4 kap.

19 § JB som stöd för hävning i anledning av inskränkning i rådigheten p.g.a. stadsplanebeslut.
Det är dock tveksamt om detta ökade köparens risk.

s Se dock lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg och beträffande skepp och
skeppsbygge 3 kap. sjölagen (1994:1009) samt Håstad, Sakrätt s. 301 f. Se även 12 kap. patent
lagen (1967:837) om pantsättning av patent.

268



9.1 Avtalsföremålets sakrättsliga status

besittning av föremålet.6 En sakrättslig belastning medför därför många
gånger att säljaren är i dröjsmål snarare än att avtalsföremålet är felak
tigt,?Även rådighetsinskränkningarna vållar färre problem vid köp av lös
egendom, eftersom det torde vara mycket ovanligt att rådighetsinskrän
kande beslut har ett särskilt löst föremål som objekt, utan att detta samti
digt har sådana fysiska brister att det även utan beslutet skulle avvika från
vad köparen med fog kan förvänta sig." Som Hellner har påpekat rör de
flesta fallen i rättspraxis inte fysiska föremål, utan rörelser." Utöver dessa
situationer torde de flesta rådighetsinskränkande beslut vara riktade mot
en hel grupp av lös egendom och bör därför i allmänhet begränsa en för
nuftig köpares förväntningar. 10 I det följande kommer de särskilda pro
blem som fmns vid sakrättsliga belastningar (kap. 9.1) och rådighetsin
skränkningar (kap. 9.2) att diskuteras.

9.1 Avtalsföremålets sakrättsliga status

Avtalstypen köp innebär definitionsmässigt att köparen skall bli ägare till
avtalsobjektet. En köpare skall därför in dubio med fog kunna förvänta
sig att de sakrättsliga moment som krävs för att skapa en sådan sakrätt till
kommer på avtalad tid. II Det i 4 kap. 21 § JB reglerade s.k. hemulsansva
ret innebär att säljaren svarar för att han är eller kommer att bli ägare till
fastigheten och att denna hans sakrätt kommer att överföras till köparen i
enlighet med avtalet. Säljaren står här risken oberoende av om köparen

6 Jfr dock NJA 1985 s. 159 om köpares vid exekutivauktion skydd mot säljarens borgenärer. När
köpet sker vid exekutivauktion, måste köparen vara medveten om de bakomliggande ansprå
ken, vilket bör påverka ris1cfördelningenmellan honom och säljaren, se 20 § l st. KÖpL.

7 Se prop. 1988/89:76 s. 142. Jfr Wilhelmsson/Sev6nlK.oskelo s. 92 och Runesson i Festskrift till
Gunnar Karnell s. 637 f.

8 Som exempel kan nämnas att en bil belagts med körförbud. Beslutet har här å ena sidan ett sär
skilt föremål som adressat men torde å andra sidan regelmässigt vara utan betydelse, eftersom
redan skillnaden mellan bilens fysiska skick - vilket har föranlett beslutet - och köparens befo
gade förväntningar om detsamma i allmänhet i sig själv bör vara tillräckligt underlag för att
bilen skall anses vara felaktig.

9 Se Hellner i Festskrift till Jan Ramberg s. 213.
10 Se prop. 1970:20 B l s. 205 och Hellner a.a. s. 212 f.
11 Se art. 30 CISG.
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känner till en eventuell belastning.P Säljarens skadeståndsskyldighet är
dock villkorad av att köparen är i god tro.

En sakrättslig belastning kan också vara av mer begränsad art än en
äganderätt, såsom att köparen inte kan få lagfart (4 kap. 14, 15 §§ JB), att
fastigheten på grund av inteckning eller upplåtelse av panträtt svarar för
högre belopp än som förutsattes vid köpet (4 kap. 16 § JB)13 eller att den
besväras av någon annan rättighet, i första hand någon nyttjanderätt
(4 kap. 17 § JB). Riskfördelningen i dessa fall är strukturerad på följande
sätt. En förnuftig köpare förväntar sig att en fastighet inte har några andra
belastningar än sådana som är gemensamma för fastigheter i allmänhet,
såsom allemansrätten och den alltid förekommande, begränsade risken
för expropriation." En fastighets naturliga tillstånd är frihet från andra
belastningar. Köparen har därmed rätt att förvänta sig att fastigheten inte
belastas av några rättigheter. IS Säljaren står därför risken för förekomsten
av såvällagfartshinder som inteckningar, panträtter och nyttjanderätter.
Säljarens risksfår begränsas emellertid till de fall där köparen är i god tro.
Säljaren kan således flytta över risken till köparen genom att upplysa
honom om förekomsten av belastningar. Eftersom säljaren står den
ursprungliga risken har köparen ingen anledning att göra särskilda efter
forskningar. Det normala torde vara att köparen försätts i ond tro genom
att säljaren inför avtalet upplyser om vilka sakrätter som belastar fas
tigheten.

När fråga är om lös egendom torde motsvarande problem, som nämnts
tidigare, vanligen resultera i att säljaren kommer i dröjsmål med leveran-

12 Karlgren (s. 72) kritiserar regeln, och påpekar att den "ingalunda [är] självklar och svårförenlig
med vad som i allmänhet antages gälla, när en köpare vid avtalet haft vetskap om det fel som
vidlåder den rorvärvade egendomen".

13 Som belopp i stadgandets mening räknas inte en högre räntesats än vad som förutsattes ror ett
lån, som köparen övertagit som en del av köpeskillingen, se NJA 1980 s. 624 (Räntefel) . Angå
ende äldre rätt se NJA 1931 s. 456 avseende återbetalning till statsverket i anledning av lagen
(1912:277) om avlösning av vissa frälseräntor.

14 Jfr dock NJA 1980 s. 398 (Grönområde), där risken for expropriation möjligen var större än vad
som är normalt for fastigheter.

IS Se prop. 1970:20 As. 217, Victorin s. 165 och Westerlind s. 373.
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sen," eftersom de sakrättsliga reglerna beträffande lös egendom är knutna
till besittningen av avtalsföremålet i betydligt större utsträckning än vad
fallet är med fast egendom. Det innebär emellertid inte att det inte kan
förekomma situationer där reglerna om rättsligt fel i lös egendom kan
komma att tillämpas. Redan regeln i 41 § 3 st. KöpL att ett påstående från
tredje man om bättre rätt skall anses vara en belastning innebär att det
finns anledning att behandla sakrättsliga belastningar även i lös egendom.

I NJA 1954 s. 546 behandlades en tvist mellan en säljare och en köpare om varor
som fanns kvar i säljarens fångesmans besittning. Efter köpet slöts ett avtal
mellan säljaren, köparen och säljarens fångesman innebärande att köparen hade
rätt att låta varorna vara kvar hos säljarens fångesman under resten av året.
Under upplåtelseavtalets löptid gick säljarens fångesman i konkurs. Varorna
ingick i dennes konkursbo, eftersom de aldrig hade traderats från honom. Köpa
ren krävde skadestånd från säljaren motsvarande köpeskillingen jämte ränta.
Efter att ha konstaterat att säljarens fång inte var skyddat i säljarens fångesmans
konkurs när varan såldes vidare, angav HD: "Köpeavtalet ... kan ej anses inne
bära, att [köparen] skulle stå risken av sagda brist i [säljarens] fång. [Köparen]
var förty - evad han bort inse, att godset härrörde från [säljarens fångesman],
eller ej - berättigad att återfå köpeskillingen, om godset i anledning av samma
brist komme att frångå bonom.t"?

Den inskjutna satsen i HD:s domskäl innebär att säljaren står hemul även
när köparen vet att säljarens fång inte är sakrättsligt skyddat. En sådan
ordning kan ifrågasättas, eftersom det kan finnas goda skäl för såväl sälj
are som köpare att ingå ett avtal däravtalsföremålet finns kvar hos sälja
~ens fångesman. 18 Av den citerade delen av domskälen framgår emellertid
också att HD har tolkat det aktuella avtalet och funnit att säljaren enligt
det avtalet skulle stå risken för att köparen inte hade skydd i konkursen. 19

16 För vissa slags avtalsföremål. såsom t.ex. bilar, finns det allmänna register, i vilka ägaren skall
föras in. Det ligger därför in dubio i en säljares åtagande att överlämna de handlingar som krävs
för att köparen skall kunna registreras som ägare. En underlåtenhet att överlämna sådana doku
ment bör bedömas som ett dröjsmål snarare än som ett fel, se art. 30 CISG och 43 § 2 st. KöpL.
Jfr dock NO (F) 1969 s. 341 (Insmugglad bil), där en bilsäljares oförmåga att överlämna erfor
derliga dokument bedömdes resultera i ett rättsligt fel.

J7 NJA 1954 s. 546 (s. 552). Se även Almen s. 791 och Rodhe i SvIT 1961 s.275.
18 Jfr dock 4 kap. 21 § JB.
19 Se RambergIHerre s. 442, Almen s. 791 och LechlBeclanan s. 321 f.
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Den säljare som gentemot köparen inte vill stå risken for sin fångesmans
konkurs, bör därför låta detta framgå tydligt av avtalet.

Det förekommer också att säljarens fångesman forbjuder leverans till
köparen eller till dennes land. Eftersom säljaren i avtalet har lovat att
leverera till köparen, är det naturligt att säljaren in dubio ansvarar for att
han har säkrat rätten att leverera." Säljaren står därfor risken for att han
inte har sin fångesmans tillåtelse att leverera till köparen."

9.1.1 Avtalsföremålets immaterialrättsliga status

Köplagen har ingen särskild reglering av avvikelser från köparens for
väntningar om avtalsföremålets immaterialrättsliga status. Enligt lagmo
tiven skall 41 § KöpL inte tillämpas i dessa fall. I stället skall allmänna
regler gälla." Enligt allmänna' regler är avtalsföremålet felaktigt om det
avviker från vad köparen har haft fog for att forvänta sig." En köpare
skall med fog kunna forvänta sig att avtalsföremålet inte är behäftat med
några andra inskränkningar i rätten att 'använda det än sådana som fram
går av avtalet och omständigheterna kring detta. Köparen kan däremot
inte med fog forvänta sig att avtalsföremålet skall vara annorlunda
beskaffat än vad han vet - eller borde ha vetat - vara fallet.

Enligt art. 42 CISG gäller att avtalsföremålet inte får vara belastat med
några immaterialrättsliga inskränkningar som säljaren känner till eller
borde ha känt till. Köparen står dock risken for immaterialrättsliga belast
ningar som han kände till eller borde ha känt till även om också säljaren

~ När köparen enligt avtalet står risken for att en vara inte får föras till platsen tör avlämnande 
såsom när leveransvillkoret OOU (INCOTERMS 1990) används -ligger emellertid risken på
köparen tör importrestriktioner som hindrar avlämnandet. Jfr även Rt 1962 s. 175 (Import
licens).

21 Se UNILEX 0.1996-3.1 (Otillåten vidarejörsäljning). Jfr Ramberg s. 218.
22 Se prop. 1988/89:76 s. 141 f.
23 Se Ramberg s. 72. Jfr dock RamberglHerre, som på s. 445 f. påpekar att "allmänna regler" inte

nödvändigtvis skall utläsas "köplagens allmänna felregler" . Enligt Runesson (Festskrift till
Gunnar Karnell s. 656) skulle sådana allmänna regler kunna utgöras aven "for de immateriella
rätttighetema särskilt anpassad aktsamhetsstandard". Efter en sådan särskild anpassning skulle
standarden emellertid svårligen kunna sägas vara en del av allmänna regler.
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känner till dem." Till skillnad från bedömningen enligt köplagen står
således köparen enligt CISG risken för immateriella belastningar som
ingendera parten ens borde ha känt till.2S Vid tillämpningen av CISG fmns
det därför inga immaterialrättsliga fel enligt huvudregeln.26

Man kan ifrågasätta betydelsen av säljarens vetskap för bedömningen av om en
immateriell belastning är ett fel eller inte. Till skillnad från riskfördelningen vid
felaktiga uppgifter i marknadsföring - som i lagen uttrycks på i princip samma
sätt" - synes kravet på vetskap här vara mer knutet till säljarens person, medan
det i marknadsföringsfallet snarare är en indikation på vad en förnuftig köpare
skulle förvänta sig. Den starkare anknytningen till säljarens vetskap har gjort att
jag har valt att behandla art. 42 CISG under tilläggsregeln.

Inte heller när själva avtalsföremålet är en immaterialrätt fmns det anled
ning att avvika från köplagstiftningens" reglering. Köparen skall kunna
förvänta sig att han får den immaterialrätt som en förnuftig köpare skulle
ha förväntat sig på grund av beskrivningen av avtalsföremålet." Det
samma gäller när köpet avser någon annan rättighet än en immaterial
rätt."

14 Se art. 42 (2, a) CISG och Ramberg s. 73.
2S Se Ramberg/Herre s. 78.
26 Se kap. 13.2 om bedömningen enligt tilläggsregeln.
27 Enligt art. 42 är varan felaktig om den i angivet hänseende avviker från vad säljaren "knew, or

could not have been unaware [of]", Enligt 18 § KöpL är varan felaktig om den avviker från
marknadsföringsuppgifter som säljaren "kände till eller borde ha känt till".

28 Merparten avtal om immaterialrätter torde inte gälla köp, utan snarare upplåtelse aven nyttjan
derätt genom licensiering eller liknande. Det hindrar inte att den grundläggande riskfördelning
som kommer till uttryck inom köprätten bör tillämpas även vid tvister i anledning av sådana
avtal.

29 Enligt Runesson (Festskrift till Gunnar KamelI s. 627 f.) borde möjligen säljarens felansvar
begränsas till situationer där han varit culpös.

30 Se t.ex. UiR 1989 s. 7 H (Fel ipantbrev), där avtalsobjektet närmast var den säkerhet som köpa
ren av fordringar med fog kunde förvänta sig. När säkerhetsobjektets värde var lägre än vad
säljaren hade uppgivit, ansågs avtalsföremålet vara felaktigt.
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9.2 Avtalsföremålets politirättsliga status

När fråga är om lös egendom torde det vara sällsynt att den har varit före
mål för ett särskilt beslut som inskränker ägarens rådighet, utan att det
samtidigt funnits grund för beslutet i varans fysiska beskaffenhet. De rena
rådighetsfelen - när endast beslutet om rådighetsinskränkning i sig självt
avviker från köparens förväntningar - hör sannolikt till undantagen." I
praxis har det emellertid förekommit att rörelser som sålts har varit före
mål för beslut som medfört att köparen inte fått den rådighet över rörelsen
som han hade förväntat sig. Konstruktionen av den svenska regeln för lös
egendom är diametralt motsatt den för fast egendom. Köparen står som
huvudregel risken för att det förekommer rådighetsinskränkande beslut.
Endast när säljaren är i ond tro eller har utfåst att det rådighetsinskrän
kande beslutet inte fmns, ligger risken på säljaren."

Eftersom en köpare av lös egendom in dubio står risken för varje
rådighetsinskränkning i lös egendom, fmns det enligt huvudregeln inga
sådana rådighetsfel enligt svensk rätt. Inskränkningar i rådigheten över
lös egendom kommer därför att behandlas i samband med beskrivningen
av tilläggsregeln.33 Här kommer därmed endast fast egendom att behand
las.

Liksom när fråga är om sakrättsliga inskränkningar kan en fastighets
köpare med fog förvänta sig att fastigheten inte är belastad med andra
rådighetsinskränkningar än sådana som gäller generellt i samhället. En
förnuftig köpare förväntar sig in dubio att fastigheten inte är belastad av
några särskilda inskränkningar i hans rådighet över den. Lagstiftaren har
emellertid skapat onödiga komplikationer genom att göra 4 kap. 18 § JB

31 Jfr dock UNILEX 0.1994-10 och UNILEX 0.1995-9, i vilka de sålda musslorna hade en högre
kadmiumhalt än vad tyska hälsovårdsmyndigheter rekommenderade. I UNILEX 0.1994-10
angav Oberlandesgericht Frankfurt att musslorna inte var felaktiga eftersom man åt musslor så
sällan att även en högre kadmiumhalt än den rekommenderade inte var farlig. Domstolen bort
såg således helt från myndighetsrekommendationen. I UNILEX 0.1995-9 ansåg däremot Bun
desgerichtshof att rekommendationen i och for sig hade betydelse, men att den tyske köparen
skulle stå risken for tyska myndigheters rekommendationer. Det hade sannolikt inte gjort någon
skillnad om rekommendationerna i stället hade varit beslut. Fallen har diskuterats från svensk
utgångspunkt av Ramberg s. 74 och av Hellner i Festskrift till Jan Ramberg s. 218 f.

32 Se NJA 1991 s. 808 (Godisaffiir), särskilt s. 815.
33 Se kap. 13.2.
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tillämplig endast för vissa myndighetsbeslut, medan övriga rådighetsin
skränkningar skall behandlas enligt 4 kap. 19 § JB.

9.2.1 Bedömningen enligt 4 kap. 18 § JB

Enligt motiven till 4 kap. 18 § JB omfattar bestämmelsen som huvudregel
bara beslut som "taga sikte på den fastighet varom fråga är eller en viss
grupp av fastigheter vari denna ingår"34 och som har tillkommit före
köpet." Säljaren kan göras ansvarig för avvikelser från köparens förvänt
ningar i dessa hänseenden under förutsättning att köparen är i god tro.
Övriga rådighetsinskränkningar, t.ex. att fastigheten enligt en stadsplan
ingår i ett s.k. grönområde och därför inte får bebyggas, faller utanför
4 kap. 18 § JB och borde därför omfattas av köparens risksfär."

En närliggande frågeställning är huruvida avvikelser från författ
ningsbestämmelser är hänförliga till säljarens eller köparens risks får.
Belastningar direkt knutna till ägandet, som t.ex. fastighetsskatt, hör
naturligtvis till köparens risksfår sedan han har blivit ägare. Enligt 4 kap.
10 § 3 st. JB svarar köparen även för stämpelskatten. Av lagmotiven
framgår vidare att köparen i princip står risken för belastningar på grund
av författningsbestämmelser: "Innehållet i gällande författningar anses
var och en själv vara skyldig att skaffa sig kännedom om. Självfallet kan
det inte åläggas säljaren att upplysa köparen om varjehanda på lag eller
annan författning grundade inskränkningar i äganderätten till fast egen
dom.?"

34 Prop. 1970:20 A s. 218. Atminstone beträffande rådighetsfelen gäller således, att denna risk
minskning för köparen endast är aktuell så länge inskränkningen har fastigheten eller dess ome
delbara närhet som adressat. Frågan torde sakna betydelse för de s.k. rättsliga felen, eftersom
det är otänkbart att rättsliga inskränkningar inte skulle ha den aktuella fastigheten som adressat.

35 Jfr Karlgren s. 87 f. Av NJA 1997 s. 629 (Svartbygge) framgår att stadgandet endast är tillämp
ligt på fattade beslut och att det inte kan åberopas när avvikelsen från köparens förväntningar
består i att ett myndighetsbeslut saknas. Jfr dock om s.k. svartbyggen i n. 43.

36 Jfr dock NJA 1980 s. 398 (Grönområde), i vilket säljaren ansågs stå risken för en sådan
inskränkning.

37 Prop. 1970:20 BIs. 205. Även om det inte anges i motiven, torde riskfördelningen här -liksom
eljest - grunda sig på att köparen inte kan förvänta sig annat än att de forfattningar och andra
generella bestämmelser som inskränker fastighetsägares möjligheter att utnyttja sin egendom
gäller även för den aktuella fastigheten. Jfr härtill NJA 1997 s. 149 (Hyresfastighet) i kap. 6.2.2.
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I konsekvens härmed borde köparen kunna förvänta sig att gällande bestämmel
ser har följts när fastigheten har bebyggts eller byggts om. Antag exempelvis att
byggnaden på fastigheten saknar hiss, trots förekomsten aven allmän författ
ningsbestämmelse med innebörden att byggnader av den storleken skall ha
hiss," eller att elinstallationerna dragits på ett sätt som är i strid mot gällande
forfattningsbestämda säkerhetsföreskrifter. 39 Dessa situationer ligger i gränslan
det mellan rådighetsfelen och de faktiska felen och det är möjligt att klassifice
ringen i det enskilda fallet blir avgörande för utgången. En sådan begreppsrela
terad lösning vore emellertid olycklig. I grunden är det här fråga om frånvaro av
hiss respektive om dåliga elinstallationer. Riskfördelningen bör i dessa slags
situationer liksom eljest utgå från köparens förväntningar i det enskilda fallet
snarare än från vilken lagregel som kan anses vara tillämplig." En köpare bör in
dubio kunna forvänta sig att avtalsobjektet står i överensstämmelse med gäl
lande bestämmelser." Köparen aven fastighet torde emellertid svårligen kunna
undgå att märka att den saknar hiss.

HD har i några rättsfall haft att ta ställning till var gränsen går mellan till
lämpningen av 4 kap. 18 § JB och 4 kap. 19 § JB. Gränsdragningen brukar
göras i anslutning till lagrådets uttalande 1969: "Huvudregeln måste vara
att beslutet skall taga sikte på den fastighet varom fråga är eller en viss
grupp av fastigheter vari denna ingår.,,42 Beslutet skall ha förelegat vid
köpet.43

38 Detta torde följa av 12 § förordning (1994:1215) om,tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,
m.m.

39 Jfr NJA 1985 s. 871 (Elledningar).
40 I norsk rätt finns en specialbestämmelse om avvikelser från offentligrättsliga krav vid "forbru

karkjep" i 3 kap. 2 § 2 st. avhendingslova. För dansk rätt se 4 a § DKÖpL.
41 Jfr dock NJA 1985 s. 871 (Elledningar). Enligt NJA 1997 s. 290 (Felaktig byggnorm) räcker det

inte att bestämmelserna som gällde vid installationen har följts, om de sedermera visar sig vara
otillräckliga.

42 Prop. 1970:20 A s. 218. Gränsdragningsproblemen diskuteras och avgörandet kritiseras av
Almgren s. 65 ff.

43 Se kap. 4.2.2.2. Ett undantag från denna regel är - av naturliga skäl- situationen där problemet
är just frånvaron av beslut. Enligt 10 kap. 25 § PBL (1987:10) står säljaren risken för förekoms
ten av s.k. svartbyggen, under förutsättning att köparen är i god tro, jfr NJA 1997 s. 629 (Svart
bygge), av vilket det framgår att ett beslut om rivningsföreläggande däremot kan utgöra ett fel
enligt 4 kap. 18 § JB. Jfr även ofR 1986 s. 442 H (Ingen byggetilladelse). Säljaren torde också
stå risken när en del aven byggnad används för annat ändamål än det i beslutet avsedda, jfr NJA
1941 s. 205 (Vindslägenheter i bostadsfbrening}, särskilt minoriteten, vars votum synes stämma
överens med nu gällande rätt.
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I NJA 1982 s. 36 rörde tvisten en fastighet som var bebyggd med ett bostadshus.
Fastigheten låg emellertid i ett område som i stadsplanen var upptaget som indu
striområde. Köparna kunde därför inte få byggnadslov för ombyggnad. Industri
området bestod - förutom av den aktuella fastigheten - av ytterligare två fastig
heter, vilka redan före beslutet användes för industriändamål. HD konstaterade
att stadsplanebeslutet därmed fick "anses ha en så begränsad räckvidd att det är
att hänföra under 4 kap. 18 § JB",44 och tillade att omständigheterna vid köpet
inte hade visats vara sådana att köparen "bort inse rådighetsinskränkningen".4S

HD:s tillägg indikerar att risken skulle ha lagts på köparna om omständig
heterna vid köpslutet hade varit sådana att de borde ha insett rådighetsin
skränkningen. Det sålunda angivna kravet stämmer väl överens med det
ordval som HD har använt för att markera att det ålegat köparen att vidta
ytterligare undersökningar aven fastighets fysiska beskaffenhet. I NJA
1984 s. 3 (Stängt vindsutrymme) angavs att det kan "förekomma omstän
digheter som ger en spekulant anledning att föranstalta om att utrymmet
blir besiktigat'I." I NJA 1980 s. 555 (Kryputrymme) uttalade HD att det
"med hänsyn till byggnadens ålder och vad som framkommit om byggna
dens allmänna skick måste ... ha varit uppenbart för en köpare att det
kunde finnas [rötskador] på de delar av byggnaden som endast kunde ses
från kryputrymmet".47

Av referatet från HD framgår inte vilka omständigheter som domsto
len avsåg när den konstaterade att köparna var i god tro. Av TR:ns dom
skäl framgår emellertid att fastigheten var belägen i omedelbar anslutning
till industrimark, att den var bebyggd med ett bostadshus, att den bar spår
aven tidigare renovering samt att det fanns annan bostadsbebyggelse i
närheten. Dessa omständigheter ledde inte till att köparen ansågs ha bort
inse rådighetsinskränkningen. Andra, tydligare, omständigheter torde
däremot ha kunnat leda till ett annat resultat.

En jämförelse mellan de här åberopade omständigheterna och de
omständigheter som i NJA 1989 s. 117 (Rasriskvid Göta älv) åberopades
till stöd för att köparen hade fullgjort sin undersökningsplikt," ger när-

44 NJA 1982 s. 36 (s. 40).
45 Ibid.
46 NJA 1984 s. 3 (s. 11).
47 NJA 1980 s. 555 (s. 569).
48 Se kap. 8 vid n. 62.
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mast vid handen att det skulle krävas mer för att en köpare skall anses
vara i god tro enligt 4 kap. 18 § JB än att han har undersökt fastigheten
tillräckligt noggrant enligt 4 kap. 19 § JB. En sådan generell slutsats är
emellertid knappast riktig. En riktig slutsats torde däremot vara att en
köpare normalt kan förvänta sig att en fastighet inte rasar ner i en älv,
liksom att den inte belastas av särskilda rådighetsinskränkningar så länge
inget relativt påtagligt tyder på motsatsen. Det finns således ingen princi
piell skillnad mellan riskfördelning enligt 4 kap. 18 § JB och 4 kap. 19 §
JB.

I NJA 1984 s. 12 var frågan huruvida ett tomtindelningsbeslut - medförande att
köparen inte beviljades byggnadslov för en planerad tillbyggnad - kunde vara
ett sådant fel som avses i 4 kap. 18 § JB och om köparen i så fall varit i god tro.
Tomtindelningsbeslutet - bestående i att fastigheten skulle slås ihop med endel
aven annan fastighet - medförde att det enligt 38 § byggnadslagen rådde bygg
nadsförbud på fastigheten. HD konstaterade att ett tomtindelningsbeslut "omfat
tar ett kvarter eller del av kvarter och får därför anses ha så begränsad räckvidd
att det omfattas av det nämnda lagrummet, om inte särskilda skäl i det enskilda
fallet motiverar en annan bedömning"." Den enda omständighet som säljaren
anförde som stöd för att köparen var i ond tro, var att fastigheten betecknades
som stadsäga. Enligt HD hade säljaren inte visat att omständigheterna vid köpet
var "sådana att [köparen] bort inse rådighetsinskränkningen.?"

Här, liksom i NJA 1982 s. 36, markerade HD att köparen inte kan för
vänta sig att fastigheten är helt fri från inskränkningar i rådigheten, trots
att frågan regleras av 4 kap. 18 § JB. Den allmänna uppfattningen" att
köparen inte har någon undersökningsplikt är således delvis missvisande.
I förhållande till ett absolut ansvar för säljaren är kravet på god tro hos
köparen i sig en begränsning av säljarens risksfår och i motsvarande mån
en ökning av köparens. Till skillnad från när fråga är om fukt- och mögel
skador i äldre hus kan en köpare emellertid förvänta sig att fastigheten
inte är belastad med andra inskränkningar i rådigheten än sådana som
följer av lag eller eljest skall vara allmänt kända. Liksom en köpare med

49 NJA 1984 s. 12 (s. 18).
so NJA 1984 s. 12 (s. 19). Även här användes således en formulering som inte avviker från den

som används när fråga är om fysiska avvikelser från köparens förväntningar.
SI Se t.ex. prop. 1970:20 BIs. 205, Grauers s. 175 och Hellner, Särskilda avtal s. 72.
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fog kan förvänta sig att avloppet fungerar om inget tyder på motsatsen52

kan han också förvänta sig att det inte finns några beslut som inskränker
ägarens rådighet över fastigheten om inget tyder på motsatsen.

Storleken hos det fysiska område som omfattas av bestämmelsen i
4 kap. 18 § JB synes vara relativt begränsad. Området kan förmodligen
inte vara särskilt mycket större än tre fastigheter eller ett kvarter. Detta
stämmer väl överens med att lagrådet förefaller ha avsett att skärpa
bedömningen jämförd med vad departementschefen uttalade i lagrådsre
missen.53 Det är inte heller sannolikt att Högsta domstolen annars skulle
ha ägnat just den frågan så stort utrymme. Såväl beslut om tomtindelning
som om stadsplan är vidare sådana typer av beslut som bestämmelsen
reglerar.

9.2.2 Bedömningen enligt 4 kap. 19 § JB

En fråga som måste ställas är om, och i så fall varför, köparens risksfår
skall ökas radikalt om beslutet berör t.ex. fem fastigheter eller två kvar
ter. 54 Varför är köparen plötsligt bättre än säljaren ägnad att stå risken för
negativa effekter av beslut, när dessa har ett något större område som
adressat?" Ytterligare en fråga är om det är möjligt för köparen att i en
sådan situation utföra den undersökning som anses krävas enligt 4 kap.
19 § JB, så att säljaren ändå får stå risken.

Det anses allmänt att köparens risksfår är avsevärt mindre när rådig
hetsinskränkningar skall bedömas enligt 4 kap. 18 § JB än när bedöm
ningen skall ske enligt 4 kap. 19 § JB.56 Gränsdragningen såvitt avser det
rådighetsinskränkande beslutets geografiska omfattning borde därför
innebära att köparen har anledning att undersöka och upptäcka sådana

S2 Se NJA 1979 s. 790 (Underdimensionerad sjunkbrunn).
S3 Se prop. 1970:20 A s. 218 och Bl s. 205.
S4 Frågan är naturligtvis lika motiverad även om det så småningom skulle visa sig att gränsen går

vid sju fastigheter eller fyra kvarter.
ss Vad man i sammanhanget lätt glömmer bort är att köparen "ansvarar" för allt som säljaren inte

kan göras ansvarig för. Frågan varför köparen skall "ansvara" för effekten av beslut som ingen
av parterna kände till, bara för att det hade tre kvarter som adressat i stället för ett, är precis lika
relevant som frågan varför säljaren skall ansvara för dem. Sanningen är naturligtvis att ingen av
parterna typiskt sett är bättre ägnad än den andra att stå denna risk.

S6 Se Victorin s. 179 och Hellner, Särskilda avtal s. 73.
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rådighetsinskränkningar som inte ryms inom 4 kap. 18 § JB:s tillämp
ningsområde. Av NJA 1980 s. 398 framgår att det inte är så.

I målet grundade köparen sin talan på 4 kap. 19 § JB. HD synes också ha dömt
utifrån detta lagrum. Den sålda fastigheten låg i ett område som i stadsplan
beslutats vara s.k. grönområde. Fastigheten hade visserligen inte exproprierats,
men det förelåg en risk för att den skulle komma att exproprieras. På fråga från
köparen, som var "speciellt ivrig att förvissa sig om att fastighetens fria och
lugna läge inte skulle ändras på grund av någon planerad motorväg eller kom
mande gruppbebyggelse i fastighetens omedelbara närhet"," försäkrade sälja
ren att "så inte var fallet och hänvisade särskilt till att det var fråga om ett grön
område"." I kontraktet fanns en klausul (8 §) med följande lydelse:

"Myndighets beslut m.m. Säljaren garanterar att det icke föreligger eller såvitt
han känner till ej förestår någon myndighets beslut, som inskränker rådigheten
över fastigheten eller innefattar skyldighet att utgiva engångsersättning.

Parterna är medvetna om att vederbörande kommun till följd av detta kontrakt
äger förköpsrätt till fastigheten.

Det ankommer på köparen att själv göra sig underrättad om innehållet i gäl
lande planbestämmelser.t'"

HD inledde med att konstatera att rådighetsinskränkningen var "av sådan
betydelse att köparen vid bristande vetskap därom"60 borde kunna åberopa den
mot säljaren enligt 4 kap. 19 § JB. Efter att ha diskuterat kontraktets 8 § och fast
slagit att 3 st. "i och för sig [innebar en] friskrivning beträffande just sådana
rådighetsinskränkningar som kan följa av gällande planbestämmelser"," kon
staterade HD att "vad som förekommit vid de muntliga överläggningarna mellan
parterna [måste] anses ha medfört att bestämmelsen i 3 st. av 8 § i köpehand
lingen satts ur spel". 62 Såväl köparens yrkande om hävning som om skadestånd
bifölls.

Om det de lege lata skall finnas anledning att skilja mellan olika typer av
rådighetsinskränkningar på ett sätt som berättigar förekomsten av den

51 NJA 1980 s. 398 (s. 405).
ss Ibid.
59 NJA 1980 s. 398 (s. 398). Klausulen synes inte innebära någon egentlig förändring i förhållande

till vad som eljest skulle gälla: Säljaren står risken för särskilda rådighetsinskränkningar (1 st.)
medan köparens risk omfattar mer allmänna inskränkningar (3 st.).

60 NJA 1980 s. 398 (s. 404), (min kursivering).
61 NJA 1980 s. 398 (s. 405).
62 NJA 1980 s. 398 (s. 406).
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begränsning av det rådighetsinskränkande beslutets geografiska omfatt
ning som anses finnas i 4 kap. 18 § JB, så borde anledningen vara att de
inskränkningar som faller utanför stadgandets tillämpningsområde skall
behandlas på ett annat sätt än dem som faller inom detta område. I annat
fall fyller åtskillnaden ingen funktion. Skillnaden kan bara utgöras aven
förändring av riskfördelningen. Enligt 4 kap. 19 § JB, som HD tillämpade
i NJA 1980 s. 398, antas köparen normalt ha en större risksfår än vad han
har enligt 4 kap. 18 § JB. I referatet förefaller HD emellertid ha utgått
antingen från att köparen i förhållande till 4 kap. 18 § JB inte har någon
utökad risksfår utöver vad som hade kunnat följa av det citerade villkoret,
eller att köparen hade företagit en tillräckligt omfattande undersökning
genom att fråga om möjligheterna att bygga på angränsande mark.

Oavsett vilken förklaringsmodell som används synes säljarens risksfår
för rådighetsinskränkningar utanför 4 kap. 18 § JB:s tänkta geografiska
tillämpningsområde vara avsevärt större än vad som var avsett från bör
jan.63 Kursiveringen i citatet från HD:s domskäl synes dessutom innebära
att riskfördelningen vid rådighetsinskränkningar skall göras på samma
sätt oberoende av om lagrummet är 4 kap. 18 § JB eller 4 kap. 19 § JB.
Om så är fallet, fyller 4 kap. 18 § JB inte någon annan funktion än möjli
gen att skilja mellan inskränkningar, som är föranledda av beslut för vilka
risken går över redan vid avtalet, och sådana för vilka risken går över först
vid tillträdet."

9.2.3 Vad är ett beslut?

I NJA 1994 s. 85 hade Högsta domstolen att ta ställning till vad som kräv
des för att ett beslut skulle föreligga. Eftersom de inspektionsrapporter
som var föremål för prövning förebådade ett beslut, behandlades också
frågan när beslut skall föreligga för att hänföras till säljarens respektive
köparens risksfår.

Genom ändringar i byggnadsstadgan (1959:612) och föreskrifter av Statens
planverk infördes före köpet - vilket skedde den 10 oktober 1980 - nya nonner

63 Se prop. 1970:20 As. 218 och Bl s. 205. Westerlind (SvIT 1984 s. 749 f.) är kritisk till utgången
i målet och synes anse att riskfördelningen borde ha utfallit till säljarens fördel.

64 Se kap. 4.2.2.2.
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för bl.a. soprum och sopnedkast. I inspektionsrapporter daterade den 4 augusti
1980 antecknade miljöinspektören att sophanteringen skulle anordnas i enlighet
med dessa bestämmelser och att "svar vilka åtgärder som skall vidtagas förvän
tas senast den 1/11 1980", d.v.s. efter köpet.

HD konstaterade att inspektionsrapporterna inte hade inneburit någon
inskränkning i ägarnas rådighet, men att omständigheterna var sådana att "de
kommunala myndigheterna kunde förväntas följa upp ärendet och därvid even
tuellt besluta om åtgärder". Dock var det inte "givet att rapporterna inom en snar
framtid skulle följas av ett beslut om rådighetsinskränkning". Rapporterna var
därför inte "sådana beslut av offentlig myndighet som avses i 4 kap. 18 § JB".
Målet visades åter till HovR:n för prövning huruvida det förelåg ett faktiskt fel,
bestående i att "utrymmena för sophantering inte var anordnade på det sätt som
krävdes enligt gällande bestämmelser".65

Konsekvensen av avgörandet torde vara att risken för en framtida särskild
rådighetsinskränkning som huvudregel är en köparrisk, medanjörekoms
ten aven särskild rådighetsinskränkning som huvudregel är en säljarrisk.
Avgörandet är svårt att förena med NJA 1980 s. 398 (Grönområde), där
det snarast var risken jör expropriation på grund av stadsplanebeslutet,
som var det egentliga tvisteämnet." Det är emellertid sannolikt att sälja
ren även i en situation som den i NJA 1994 s. 85 har ett ansvar baserat på
ond tro, närmast i anslutning till 33 § AvtL.67

6S Jfr UfR 1992 s. 82 H (s. 86), där Hejesteret angav att köparen "ikke fået garanti for eller i avrigt
med rimelighed kunnet forudseette, at der ikke ved bebyggelse af grunden ville blive pålagt
yderIigere kloakbidrag. Der foreligger derfor ikke ved den solgte ejendom nogen mangel".

66 Jfr även NJA 1989 s. 117, där det var risken för ras som var tvisteämne. Se härtill Runesson i
Rättsfall att minnas s. 313 ff. Jfr även UiR 1973 s. 438 H (Fredings Alle), där det emellertid inte
framgår om köparen skulle ha fått stå risken om säljaren inte hade varit i onda tro.

67 Jfr här även NJA 1981 s. 894 (Rondell), i vilket säljarens vetskap om kommunfullmäktiges
beslut om flyttning aven rondell hindrade honom från att åberopa att köparen försummat sin
undersökningsplikt och där köparen därför medgavs rätt till prisreduktion. Frågeställningen
behandlas närmare i kap. 13. Från äldre rätt, när riskfördelningen för rådighetsinskränkningar
var den omvända - säljaren stod risken bara vid utfästelse eller ond tro, jfr Vahlen s. 307 f. 
kan nämnas NJA 1958 s. 648 (Brandosäkra vindslägenheter), där säljarens vetskap visserligen
inte direkt nämndes i HD:s domskäl, men väl i ingressen till referatet och NJA 1951 s. 716 (För
utsättningar ./Or grundhyra). Båda fallen gällde myndighets anmärkningar på fastigheternas
fysiska skick. Jfr härtill Karlgren s. 83.
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9.2.4 Slutord om rådighetsinskränkningar

En säljare av lös egendom står i princip risken endast för sådana rådig
hetsinskränkningar som han känner till. In dubio står därmed köparen
risken för förekomsten av sådana inskränkningar, som därmed, med här
använd terminologi, inte kan sägas utgöra fel enligt huvudregeln.

En köpare kan utgå från att en fastighets politirättsliga status är iden
tisk med flertalet andra fastigheters på orten och att det således inte finns
några särskilda rådighetsinskränkningar som är direkt relaterade till fas
tigheten. Köparen har därför inte någon anledning att undersöka före
komsten av eventuella rådighetsinskränkande beslut som är direkt relate
rade till fastigheten eller dess omedelbara närområde, om han inte på re
lativt goda grunder har anledning att misstänka förekomsten av sådana
beslut. Köparens risksfår anses däremot i allmänhet omfatta sådana beslut
som inte har fastigheten eller dess omedelbara närområde som adressat,
men som trots detta inskränker ägarens rådighet över densamma. Av NJA
1980 s. 398 (Grönområde) framgår att så inte alltid är fallet, utan att
säljarens risksfår åtminstone ibland omfattar även beslut som berör ett
större område. Köparen har anledning att undersöka och upptäcka före
komsten av sådana beslut vilkas följder ligger inom hans risksfår. I prak
tiken torde undersökningen utföras genom en fråga till säljaren eller ve
derbörande myndighet. Köparens risksfår omfattar dessutom i allmänhet
sådana rådighetsinskränkningar som ännu inte är beslutade vid köpetill
fållet.

Det är inte särskilt logiskt att dela risken mellan parterna på det nuva
rande sättet. Ett alternativ som är i samklang med särskilt lagrådets utta
lande att "beslutet skall taga sikte på den fastighet varom fråga är eller en
viss grupp av fastigheter vari denna ingår?" och Grauers tolkning härav
att beslutet skall ha fastigheten som "adressat"," är att köparen endast
med fog kan förvänta sig att fastigheten inte belastas av några rådighets
inskränkningar som i förvaltningsrättsligt hänseende haft fastigheten som
"adressat", d.v.s. som har, eller borde ha, meddelats fastighetens ägare
vid tiden för beslutet, eller som förutsatte att han bereddes möjlighet att

68 Prop. 1970:20 As. 218.
69 Se Grauers s. 173 f.
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yttra sig." Det skulle då saknas anledning att, som i NJA 1994 s. 85
(Soprum), begränsa sig till faktiskt fattade beslut. Avgörande borde i stäl
let kunna vara, om det har förekommit - eller borde ha förekommit 
kommunikation mellan myndigheten och säljaren eller dennes fånges
man. De i NJA 1994 s. 85 förekommande inspektionsrapporterna torde ha
uppfyllt dessa krav.

En sålunda gjord gränsdragning torde emellertid inte stämma överens
med gällande praxis. Även om besluten i NJA 1982 s. 36 (Industriom
råde) och 1984 s. 12 {Tomtindelningsbeslut} hade kommunicerats med
säljaren, 71 så framgår detta inte på något sätt av domskälen. Den före
slagna gränsdragningen har emellertid fördelen framför förekommande
praxis att den är klar och medför förutsebarhet. Säljaren står risken för
och har därför anledning att upplysa köparen om - eventuella rådighets
inskränkningar, om dessa på angivet sätt har fastigheten som adressat.
Köparen står risken för övriga rådighetsinskränkningar. Eftersom riskför
delningen skulle göras på helt objektiva grunder, torde svårigheterna i
bevishänseende vara små. Gränsdragningen synes därför även ha klara
processekonomiska fördelar.

70 Jfr den liknande tankegången i Ot PIP nr 66 (1990-91) s. 54 f.
71 Det är osannolikt att någon kommunikation till säljaren förekommit vad gäller beslutet i NJA

1980 s. 398 (Grönområde).
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Bedömningen av om ett avtalsföremål är avtalsenligt eller felaktigt görs i
första hand enligt vad som här benämns huvudregeln. Den utgår från
köparens förväntningar och är objektiv såtillvida som den görs oberoende
av vad den enskilde säljaren faktiskt har uppfattat av dessa. I stället jäm
förs köparens förväntningar med förväntningar som en förnuftig köpare
skulle ha haft i motsvarande situation. Förväntningar som en sådan
köpare skulle ha haft sägs vara befogade och skyddas enligt huvudregeln.
Frågan om köparen faktiskt har haft den påstådda förväntningen eller inte
är av underordnad betydelse, eftersom det är sannolikt att han faktiskt har
haft sådana förväntningar som en förnuftig köpare skulle ha haft, medan
hans övriga påstådda förväntningar saknar relevans eftersom de ändå inte
åtnjuter lagstiftningens skydd.

Genom att felbedömningen utgår från köparens förväntningar undan
tas automatiskt allt som köparen känner till. Köparen kan aldrig förvänta
sig att verkligheten är annorlunda beskaffad än vad han vet vara fallet.
Trots att art. 35 (3) CISG är annorlunda formulerad än vad 17 § 3 st. och
20 § l st. KöpL är, bör bedömningen enligt CISG göras på samma sätt
som enligt den nationella köplagstiftningen. Det är utan betydelse hur
köparen får förutsatt vetskap. När köparen har undersökt avtalsföremålet,
tilläggs han sådan vetskap som en förnuftig köpare skulle ha erhållit vid
motsvarande undersökning.

Synbarligen efter engelsk förebild skiljer såväl CISG som köplagen
mellan en köpares allmänna och särskilda ändamål med avtalsföremålet.
Åtskillnaden är inte logisk, eftersom felbedömningen inte utgår från en
generell standard, utan från hur avtalsföremålet har beskrivits i avtalet.
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När ett avtalsföremåls ändamål kan beskrivas som särskilt i förhållande
till en sålunda gjord beskrivning, är köparens förväntning om att ändamå
let skall uppfyllas regelmässigt obefogad. När det anges i 17 § 2 st. 2 p.
KöpL, art. 35 (2, b) CISG och 16 § 2 st. 2 p. KKL att en vara endast behö
ver vara ägnad för köparens särskilda ändamål när säljaren måste ha insett
dem, är detta därför endast en erinran till köparen att senast vid avtalstill
fället beskriva avtalsföremålet på ett sätt som gör att hans förväntningar
kan betecknas som allmänna - d.v.s. så att varje förnuftig köpare skulle
ha förväntat sig detsamma - mot bakgrund av den gjorda beskrivningen.
Säljaren står då risken för att de inte uppfylls.

Att felbedömningen utgår från hur avtalsföremålet har beskrivits i
avtalet innebär att det ligger i köparens intresse att se till att beskriv
ningen på ett tillräckligt tydligt sätt ger uttryck för hans förväntningar.
Beskrivningen behöver emellertid inte vara mer detaljerad än så att det
räcker för att en förnuftig köpare skulle ha förväntat sig vad den enskilde
köparen förväntar sig. Det innebär att ett ovanligt föremål eller ett ovan
ligt ändamål eller ovanliga förväntningar måste beskrivas mer noggrant
än mer alldagliga föremål, ändamål och förväntningar. Beteckningar som
kylskåp, TV-apparat, bil, mjölk m.m. skapar åtskilliga förväntningar som
delas av i stort sett alla och som därför inte behöver beskrivas tydligare
än så. Dessa förväntningars objekt benämns här genusegenskaper.
Åtskilliga förväntningar är emellertid sådana att de inte framgår av hur
avtalsföremålet betecknas. Beteckningen fastighet innebär t.ex. inte att
det hus som eventuellt står därpå är fritt från fukt- och mögelskador. Den
köpare som vill försäkra sig om att den fastighet som han köper är fri från
sådana skador bör därför undersöka fastigheten innan han köper den. I
stället för att undersöka fastigheten kan han i avtalet beskriva sin förvänt
ning på ett mer adekvat sätt - genom att beteckna avtalsföremålet som en
fastighet med ett hus som är fritt från fukt- och mögelskador - och däri
genom försäkra sig om att han åtminstone inte står risken för förekoms
ten av eventuella skador av angivet slag. På motsvarande sätt ger beteck
ningen TV inte fog för en förväntning om en viss storlek eller beteck
ningen bil inte fog för förväntningen att den skall ha nedfällbart tak.
Sådana förväntningar kräver därför en mer detaljerad beskrivning för att
åtnjuta skydd enligt huvudregeln. Köparen står risken för att beskriv
ningen av avtalsföremålet inte svarar mot hans förväntningar, medan
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säljaren står risken för att föremålet inte svarar mot den sålunda gjorda
beskrivningen. Köparen kan undvika alla de juridiska problem som kan
uppkomma i behandlade hänseenden, genom att i avtalet beskriva sina
förväntningar på ett adekvat sätt. Beskrivningen av avtalsföremålet kan
naturligtvis göras på andra sätt än genom att köparen i tal eller skrift för
klarar vad han förväntar sig.

En särskild begränsning aven köpares i och för sig befogade förvänt
ningar fmns i de köprättsliga reklamationsreglerna. Enligt dessa förlorar
köparen rätten att påtala fel efter en viss tid, i köplagama två år och i jor
dabalken ett år för hävning, medan jordabalkens övriga påföljder är
underkastade de generella reglerna i preskriptionslagen. Preskriptions
reglernas praktiska innebörd är att köparen står risken för allt som visar
sig först efter preskriptionstidens utgång. En köpare kan således in dubio
inte med fog förvänta sig att lös egendom håller mer än två år. Han kan
inte heller med fog förvänta sig att en fastighet inte uppvisar hävnings
grundande fel efter mer än ett år.

Ett genomgående tema i avhandlingen är att det inte finns några juri
diska skillnader mellan olika avtalsobjekt såvitt avser den obligations
rättsliga behandlingen av dem. Skillnaderna ligger i stället på andra plan.
Det är således uppenbart att det är skillnad mellan en liter mjölk och en
fastighet. De fysiologiska och ekonomiska skillnaderna innebär emeller
tid inte att det finns någon anledning att i obligationsrättsligt hänseende
behandla dem på skilda sätt. Undersökningen visar att det är möjligt att
lösa alla hithörande problem utifrån den uppställda normen: Vad skulle
en förnuftig köpare ha förväntat sig utifrån hur avtalet beskriver sitt före
mål och utifrån omständigheterna kring avtalet? Atskillnaden mellan fast
och lös egendom är därmed en onödig juridisk komplikation, som inte
fyller någon funktion för felbedömningen.

Av tradition har man emellertid skilt mellan köp av fast och lös egen
dom. Atskillnaden har framför allt tagit sig uttryck i den s.k. undersök
ningsplikt som en fastighetsköpare ofta anses ha. Precis som vid köp av
lös egendom skall emellertid felbedömningen göras utifrån köparens för
väntningar och skilja de befogade från de obefogade. Om den s.k. under
sökningsplikten skulle fylla någon självständig funktion, så skulle den
därmed vid varje sådant tillfälle leda till att en förväntning som i och för
sig var befogad skulle visa sig vara obefogad. När 4 kap. 19 § JB stadgar
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att köparen skall undersöka fastigheten, är det därför endast ett förtydli
gande påpekande om att beteckningen fastighet i sig inte är ägnad att ge
en förnuftig köpare särskilt omfattande förväntningar om en byggnads
fysiska skick - eller för den delen ens om förekomsten aven byggnad.

Behandlingen av rådighetsinskränkningar skiljer sig däremot avsevärt
mellan fast och lös egendom, åtminstone i teorin. Medan en köpare av fast
egendom med fog kan förvänta sig att den är fri från sådana belastningar
- åtminstone när de har fastigheten som adressat - har en köpare av lös
egendom anledning att misstänka att denna belastas av allehanda rådig
hetsinskränkande beslut, eftersom säljaren endast står risken för före
komsten av sådana beslut som han känner till. Den praktiska skillnaden
torde emellertid inte vara särskilt stor, eftersom även en fastighetssäljare
i allmänhet kan antas känna till sådana beslut som omfattas av de aktuella
bestämmelserna. Rådighetsinskränkande beslut av mer allmän karaktär,
som inte är riktade mot avtalsobjektet eller den grupp objekt som det till
hör, omfattas av köparens risksfår.

Den riskfördelning som görs vid varje obligationsrättslig tvist innebär
en 100-procentig fördelning mellan parterna av alla risker i anledning av
avtalsförhållandet. Det finns därmed ingen anledning att göra särskilda
bedömningar av t.ex. friskrivningar eller av säljarens uppmaning till
köparen att undersöka avtalsföremålet. Såväl friskrivningar som sådana
uppmaningar är i stället ägnade att sänka köparens förväntningar om
avtalsföremålets beskaffenhet. De är därmed endast ett moment i den
enda bedömning som behöver göras: Är köparens förväntningar befogade
eller inte mot bakgrund av beskrivningen av avtalsföremålet och omstän
digheterna kring avtalet? Ju tydligare det framgår av friskrivningen eller
uppmaningen att säljaren inte har för avsikt att ta någon del av risken för
att köparen inte blir nöjd, desto större del av risken därför kommer att
ligga på köparen.

Felbedömningen innebär att avtalsföremålets beskaffenhet jämförs
med köparens förväntningar i anledning av dess beskrivning i avtalet. Att
felbedömningen utgår från köparens förväntningar i anledning av hur
avtalsföremålet har beskrivits innebär att möjligheten att påverka förvänt
ningarna måste upphöra förr eller senare. För att riskfördelningen mellan
avtalsparterna skall kunna vara ekonomiskt funktionell, måste möjlighe
ten upphöra när parterna binder sig till ett pris för avtalsföremålet, d.v.s.
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när avtalets innehåll slutligt fixeras. De förväntningar som köparen har
fog för vid den i 39 § AvtL fixerade tidpunkten är således den norm som
avtalsföremålet skall jämföras med.

Felbedömningen enligt huvudregeln görs oberoende av orsaken till att
avtalsföremålet är aven viss beskaffenhet. Det spelar således ingen roll
om säljaren har orsakat att avtalsföremålet skadas eller om det skadas
genom en olyckshändelse. Det är i stället avtalsföremålets beskaffenhet
som skall bedömas. Riskövergången - den tidpunkt när vådahändelsers
effekt på avtalsföremålet slutar att drabba säljaren och i stället drabbar
köparen - är därmed den enda tänkbara utgångspunkten för bedömningen
såvitt avser avvikelser från köparens förväntningar om föremålets fysiska
beskaffenhet. Inte ens när säljaren har lämnat garanti för att avtalsföremå
let skall hålla under en viss tid, görs felbedömningen vid en annan tid
punkt. När fråga är om avvikelser från förväntningar om sakrättslig och
politirättslig status, saknas den naturliga anknytningen till risköver
gången sådan som den bestäms i t.ex. 13 § l st. KöpL. I stället bör man
om möjligt knyta an till något som fyller motsvarande funktion. För sak
rättsliga belastningar fyller den tidpunkt när säljarens möjlighet att för
foga över det sålda upphör en sådan funktion. Säljaren skall således se till
att förfogandemöjligheterna överförs till köparen på avtalad tid. När
rådighetsinskränkningar skall bedömas enligt huvudregeln, synes mycket
tala för att riskövergången utan egentlig anledning har knutits till avtals
tillfället.
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11. Andra omständigheter som påverkar
riskfördelningen

Med utgångspunkten att felreglema syftar till att fördela risker mellan
köpare och säljare finns det anledning att något beröra även andra
omständigheter än sådana som är av omedelbar betydelse när avtalsföre
målet skall preciseras. Här märks särskilt regler om påföljder. Om dessa
är utformade så att köparen inte har rätt till ett felfritt avtalsföremål, utan
i vissa situationer får nöja sig med att säljaren reparerar så att avtalsföre
målet nästan blir som nytt, eller om de innebär att köparen inte får full
täckning för en ekonomisk skada på grund av ett avtalsbrott, så medför
det att köparen inte med fog kan förvänta sig att det föremål som levereras
är helt fritt från skavanker eller att han får fullt ekonomiskt utbyte av det.
En del av den risk som enligt felbedömningen ligger på säljaren återförs
till köparens risksfår om inget remedium står till buds.

Som exempel kan nämnas att en såld vara är felaktig, men att felet inte är väsent
ligt. Köparen kräver att säljaren levererar en ny felfri vara. Säljaren invänder att
felet inte är väsentligt och erbjuder sig att i stället reparera varan. Under repara
tionen kan köparen inte använda varan på avsett sätt och förlorar därmed det
värde som den skulle ha genererat vid normal drift. Säljaren är emellertid inte
skyldig att ersätta skadan om han varken har varit försumlig eller särskilt har
utlovat att varan inte skulle ha det aktuella felet.1

I exemplet bär köparen risken för såväl sin förväntning att få en ny vara
om den först levererade skulle vara felaktig, som för sin förväntning att

I Se 40 § och 67 § KöpL.
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kunna generera ett mervärde genom att använda varan. Köparen står såle
des risken för en del av det som säljaren egentligen står risken för. I
beskrivningen av avtalsföremålet måste köparen därför beakta att även
andra delar av avtalet kan påverka den slutliga riskfördelning som skall
göras om avtalsföremålet inte levereras i enlighet med avtalet. I följande
avsnitt kommer kort att beröras några omständigheter som typiskt sett är
ägnade att påverka den slutliga riskfördelningen.

11.1 Tillkommande rekvisit för påföljd

En speciell aspekt av riskfördelningen mellan säljare och köpare avser de
ytterligare rekvisit som ibland uppställs för att köparen skall kunna göra
en viss påföljd gällande. Här märks framför allt skadeståndspåföljden.
som av tradition har begränsats så att säljarens skyldighet att utge skade
stånd ibland faller bort och ibland begränsas till att omfatta endast vissa
skador. 2 Även väsentlighetskravet vid hävning och omleverans liksom
prioritetsordningen mellan de påföljder som står köparen till buds hör
emellertid hit.

Regeln att ett avtalsbrott skall vara väsentligt för att köparen skall
kunna kräva omleverans eller häva köpet liksom regeln att köparens rätt
att häva eller kräva prisavdrag är sekundär i förhållande till säljarens rätt
att avhjälpa ett fel eller företa omleverans, tjänar huvudsakligen funktio
nen att begränsa säljarens risk. Därav följer med nödvändighet att reg
lerna samtidigt ökar köparens risk genom att begränsa hans valmöjlighe
ter och maktmedel vid säljarens avtalsbrott. Reglerna bygger på den
grundläggande obligationsrättsliga principen att en avtalspart inte får
vålla motparten mer skada än vad som är nödvändigt för att partens rätt
skall tillvaratas; en princip som uttrycks klart i köplagen endast när fråga
är om skadestånd, se 70 § 1 st. KöpL. 3

2 Se om begreppen skada och förlust Herre s. 312 ff. och Karnel1 i SvJT 1978 s. 212.
3 Se mer om principen om minsta möjliga skada i kap. 14.2.3.
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11.1.1 Köplagens skadeståndsreglering

Köplagen skiljer mellan direkta och indirekta förluster." Enligt 40 § 1 st.
KöpL undgår säljaren skyldigheten att ersätta den av hans kontraktsbrott
föranledda skadan, om det har förelegat ett hinder mot att avlämna en
avtalsenlig vara, som har legat utanför hans kontroll och som han varken
kunnat räkna med vid köpet eller undvika eller övervinna.s En förutsätt
ning för skadestånd är alltid att det fmns en ekonomisk skada. När regeln
befriar säljaren från skyldighet att utge skadestånd innebär den därför
samtidigt att köparen själv får bära förlusten. När en befrielsegrund före
ligger kan köparen därmed sägas bli skadeståndsskyldig mot sig själv på
grund av säljarens avtalsbrott.

Det förekommer att kontrakt föreskriver att ingen av parterna skall ansvara för
ett kontraktsbrott under vissa givna förutsättningar. Så föreskriver t.ex. Shipman
9B6 - som syftar till att reglera förhållandet mellan en fartygsägare och den som
skall sköta driften av fartyget - i p. 11.1 att "Neither the Owners nor the Mana
gers shall be under any liability for any failure to perform any of their obliga
tions hereunder by reason ofany cause whatsoever ofany nature or kind beyond
their reasonable control." Om den ena partens kontraktsbrott orsakar den andra
skada, så synes klausulen innebära att ingen av parterna drabbas. Det är natur-

4 I 67 § 2 st. KöpL anges vad som avses med indirekta förluster. Stadgandet är avsett att läsas mot
satsvis, se prop. 1988/89:76 s. 199. Övriga förluster i anledning av avtalsbrottet är således in
dubio direkta. I 67 § l st. KöpL har lagstiftaren emellertid gjort ett särskilt undantag ror "skada
på annat än den sålda varan", som inte ersätts enligt köprättsliga regler, utan på utomobligato
riska grunder. I norsk och finländsk rätt är däremot i vart fall vissa av dessa s.k. produktskador
indirekta förluster, se 67 § 2 st. (d) NKöpL respektive 67 § 2 mom. (4) FKöpL. Se närmare om
den senare Wilhelmsson i JFT 1994 s. 627 ff. Eftersom ansvarsgrunden enligt svensk rätt är den
samma för indirekta rorluster som för produktskador, är den enda effekten av särregleringen att
säljaren inte kan göras ersättningsskyldig för de senare när det har förekommit culpa på hans
sida (se härtill n. 8), sålänge som han inte själv har varit culpös, eller sådana medarbetare som
han svarar för enligt 3 kap. skadeståndslagen har varit det. Se om gränsdragningen mellan
direkta och indirekta förluster Herre s. 411 ff., RambergIHerre s. 665 ff., prop. 1988/89:76
s. 46 ff. och 192 ff., Bergem!Rognlien s. 328 ff., Sandvik i JFT 1997 s. 256 ff., Ramberg i Hell
nerIRamberg s. 239 ff., Håstad s. 192 ff., Wilhelmsson/Sev6n/Koskelo s. 111 ff. och s. 62 ff. Se
även SOU 1976:66 s. 160 ff.

s Se prop. 1988/89:76 s. 42 ff., 108 ff. och 136 ff., Hellner i Festskrift till Curt Olsson s. 114 ff.
och i TiR 1992 s. l ff., Runesson s. 225 ff., Ramberg i Festskrift till Gotthard Calissendorff
s. 267 ff., Wilhelmsson i Festskrift till Curt Olsson s. 407 ff. och Ramberg/Herre s. 342 ff. och
431 ff. Kontrollansvaret är hämtat från art. 79 CISG, se Sandvik s. 16 ff.

6 The Baltic and International Maritime Council (BIMCD) Standard Ship Management Agree
ment.
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ligtvis inte riktigt. Klausulen innebär i stället att den part som har drabbats av
motpartens avtalsbrott, själv får stå för skadan när motparten på angivet sätt
undgår ansvar." Den skulle därför med samma innehåll lika gärna ha kunnat for
muleras på följande sätt: "The party not in breach of contract shall bear all loss
resulting from the other party's breach ofcontract, when the breach results from
any cause whatsoever ofany nature or kind beyond the reasonable controI ofthe
party in breach."

För att säljaren skall vara skyldig att ersätta köparens indirekta förluster,
krävs att felet eller förlusten antingen beror av försummelse på säljarens
sida" eller av att avtalsföremålet vid avtalstillfållet avviker från vad sälja
ren särskilt har utfäst." Köparen står risken för en stor del av de ekono
miska konsekvenserna av säljarens avtalsbrott om ingen av dessa förut
sättningar är för handen. Av 67 § 1 st. KöpL framgår att produktskador
inte ersätts enligt köplagen.10 Det särskilda påpekandet att ersättning inte
utgår enligt köp lagen är en erinran om att sådan ersättning kan utgå enligt
annan lagstiftning, i första hand skadeståndslagen eller produktansvars
lagen. I I

Det ligger nära till hands att anse det vara culpöst av säljaren att särskilt utfästa
något som redan vid tiden för den särskilda utfästelsen inte var sant. Den speci
ella regeln, att ersättning för indirekta förluster utgår när varan redan vid köpet
avvek från säljarens särskilda utfästelse, tillför därför inte mycket. Som

7 Se om friskrivningar enligt s.k. knock for knock-modell Andersen, Praktisk aftaleret s. 301 och
Hagstram i TfR 1996 s. 476 ff.

s Uttrycket "på säljarens sida" - och på andra ställen i lagen "på köparens sida" - är valt för att
markera att säljaren inte undgår skyldighet att ersätta indirekta förluster bara genom att själv inte
ha varit culpös. Tvärtom blir han skadeståndsskyldig även för dessa skador så snart någon är
culpös som han har anlitat för att fullgöra sin prestation, se Ramberg/Herre s. 364 tf. och prop.
1988/89:76 s. 116 tf. Jfr NO (F) 1994 s. 579 (Garnkassar) .

9 Se prop. 1988/89:76 s. 138 tf. och RambergIHerre s. 438 tf. Se även kap. 1.6.4.
lO En korvköpare har således ansetts böra stå risken gentemot säljaren för att en korv innehöll en

metallbit som skadade hans tänder när han åt av korven, eftersom det inte hade förkommit culpa
på säljarens sida, se NO (F) 1981 s. 342. Fallet hade sannolikt bedömts på enahanda sätt enligt
nuvarande lagstiftning. Jfr även NJA 1968 s. 285 (Dillmålet), NJA 1990 s. 608 (Kycklingar),
NO (F) 1969 s. 294 (Antracit), UfR1997 s. 790 H (Svinfoder), ND (F) 1981 s. 463 (Växtskydds
medel), Rt 1973 s. 1153, NO (F) 1967 s. 33 och UfR 1976 s. 465 H (Samtliga om minkfoder),
liksom NJA 1960 s. 441 (Fårsmäckor) och Rt 1974 s. 269 (Hydratka/k). Se om s.k. ingrediens
skador RambergIHerre s. 662 f.

11 Se prop. 1988/89:76 s. 50 tf. och s. 198.
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Ramberg/Herrepåpekar torde bestämmelsenha kommit till inte för att markera
när indirekta förluster skall ersättas, utan för att markera när de inte skall ersät
tas." Ersättningför indirektaförlusterskall således inte utgå automatisktnär den
sålda varan saknar en s.k. kärnegenskap.13

Köplagens skadeståndsregler aktualiseras endast när en ekonomisk skada
har uppståttpå grundav ett kontraktsbrott. Liksom alla andraeffekterav
en obligationsrättslig relation måste skadan fördelas mellan avtalets par
ter.

I NO (F) 1994s. 579 hade gamkassarköpts för att odla fisk i. Utöver de hål som
enligt avtalet skulle finnas, fanns två större somhade orsakats av att en söm hade
gått upp. Stora mängder fisk ansågs ha simmat ut genom de större hålen, vilket
var en skada i köparens rörelse. Säljaren blev skadeståndsskyldigeftersom till
verkaren ansågs ha varit culpös. Om culpa inte hade visats, så hade köparen 
som visserligen enligt avtaletvar berättigad till gam utan de större hålen- däre
mot själv fått bära hela den ekonomiska konsekvensen av säljarens kontrakts
brott.14

Ur ett utomobligatoriskt perspektiv är det möjligen motiverat att en
person inte skall vara skyldig att ersätta skador som har uppkommit utan
att han har varit culpös." Den obligationsrättsligt relevanta frågan är
emellertid varför köparen är bättre ägnad än säljaren att bära en skada
orsakad av säljarens kontraktsbrott enbart därför att säljaren inte har
varit culpos." Den av lagstiftaren gjorda gränsdragningen mellan direkta
och indirekta förluster innebär att riskfördelningen mellan avtalsparter i
denna del skall göras utifrån obligationsrättsligt irrelevanta grunder.

12 Se Ramberg/Herre s. 439. Se även Wetterstein i Festskrift till Jan Ramberg s. 475 ff., särskilt
s. 483 tf.

13 Se om s.k. kämegenskaper Karlsson s. 11 tf. samt NJA 1976 s. 217 (Råttspillning), NJA 1978
s. 307 (Ingjutna vattenledningar) och NJA 1989 s. 156 (Höjtledsdysplasi).

14 Jfr även ND (F) 1988 s. 325 (Lungmasksjuka kvigor).
15 Även beträffande utomobligatoriska förhållanden har emellertid huvudregeln om culpa som

grund för skadestånd ifrågasatts och ett strikt ansvar rekommenderats, se Epstein s. 92 tf. och i
21. Legal Stud. (1973) s. 151 ff., liksom Posner i 21. Legal Stud. (1973) s. 205 ff.

16 Jfr om direkta förluster som inte ersätts vid D. 5.
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11.1.1.1 Culpa ./. Foreseeability

Skadeståndsregleringen i köplagen har utsatts för hård kritik. Såväl Herre
som Kleineman" förordar att grunderna för riskfördelningen ändras
genom att köplagens skadeståndsreglering byts ut mot den som fmns i
CISG. 18 Fördelarna med regleringen i art. 74 CISG är uppenbara. Stad
gandet inleds på ungefär samma sätt som 67 § KöpL genom att ange att
all skada skall ersättas. Inskränlmingen av parts skadeståndsskyldighet är
emellertid grundad på obligationsrättsligt relevanta företeelser. Den inne
bär att skadeståndsskyldigheten begränsas till sådant som den avtalsbry
tande parten kunde ha förutsett vid avtalets ingående som "a possible
consequence of the breach of contraet". Genom att anknyta till partens
vetskap vid avtalets ingående relateras den slutliga riskfördelningen till
den som parterna har gjort i avtalet. En köpare kan således öka säljarens
risk i nu nämnt hänseende genom att före köpet informera denne om sin
avsikt med köpet och om effekterna av ett avtalsbrott. Säljaren kan däref
ter värdera sin risk och överföra den till det pris som han begär för avtals
föremålet.

En praktisk konsekvens av regeln i art. 74 CISa är att köparen har
anledning att upplysa säljaren om de ekonomiska konsekvenserna av
dennes eventuella avtalsbrott. Först när sådan information har lämnats är
det möjligt för parterna att korrekt värdera säljarens prestation. När kor
rekt information har lämnats till säljaren har parterna för första gången en
möjlighet att genom en ändamålsenlig prissättning fördela mellan sig
risken för följderna av säljarens kontraktsbrott. Skadeståndsregeln ger
därmed incitament för en mer kostnadseffektiv prissättning i avtalet.

17 Se Herre s. 682 tf. och 703 tf. och Kleineman i Festskrift till Jan Ramberg s. 307 tf. Se även
Håstad i Festskrift till Birger Stuevold Lassen s. 471 tf. som, liksom Herre (s. 703 n. 59), anser
det vara sannolikt att uppdelningen mellan direkta och indirekta förluster har bidragit till att
Danmark inte har infört den nya köplagen (vid n. 14), Lookofsky/Megelvang-Hansen i Um.
1999 s. 245 och SisuIa-Tulokas i Festskrift till Gunnar KamelI s. 721 tf.

18 Skadeståndsregleringen i CISG bygger på "the foreseeability test". I anglosaxisk rätt anses detta
ha sitt ursprung i fallet Hadley v. Baxendale, se t.ex. Gilmore s. 49, Famsworth s. 912 ff.,
Simpson s. 14 och Herre s. 328. Se även Restatement, Second, Contracts § 351. En liknande reg
lering finns även i fransk rätt, se art. 1150 Code Civil.

296



11.1 Tillkommande rekvisitjOrpåjOljd

Som exempel kan nämnas situationen att en köpare i god tid har avtalat om leve
rans aven reservdel till en produktionsanläggning." Reservdelen kostade ca
100000 kr och skulle levereras i mitten av december ett visst år. Inför köpet
påpekade köparen särskilt att leveranstiden var viktig, eftersom anläggningen
skulle stå stilla för reparation och underhåll under julhelgen för att därefter star
tas igen och att det kostade åtskilliga miljoner kronor om den behövde stoppas
när den väl hade återtagits i drift. Avtalet hänvisade till NL 92 och gav därmed
säljaren rätt att mot ett avdrag om 500 kr per vecka leverera när som helst under
vintern." Genom avtalets vitesklausul hade köparen i praktiken informerat
säljaren om att uppgifterna om hur viktig leveranstiden var inte var att ta på all
var. Om i stället regeln i art. 74 CISG skulle ha varit bestämmande för säljarens
ansvar, så hade parterna tvingats diskutera avtalets verkliga innehåll, som sna
rare gällde effekterna av ett avtalsbrott än leveransen av den förhållandevis bil
liga reservdelen. Vetskapen att köparen skulle komma att lida stor skada om
leveransen försenades, skulle sannolikt föranleda säljaren att höja sitt pris. Par
terna kunde därefter ägna sig åt frågan vad det skulle kosta att göra säljaren till
räckligt angelägen att leverera i tid, för att risken för dröjsmål skulle komma att
minimeras. Art. 74 CISG styr parterna mot en prissättning, där kostnaden för
risken att säljaren begår ett avtalsbrott är en del av avtalsföremålets pris.

Art. 74 CISG ger med andra ord köparen möjlighet att vid avtalstillfållet
välja skadeståndsnivå. Han kan välja en hög skadeståndsnivå genom att
ge säljaren mycket information, eller en låg nivå genom att ge knapphän
dig information. Eftersom informationen endast beaktas om den ges före
avtalet - d.v.s. innan säljaren avger sitt slutliga löfte - ges säljaren möj
lighet att låta informationen återspeglas i priset. Avtalet kommer därför
att på ett korrekt sätt återspegla den riskfördelning som parterna har valt
i det enskilda fallet, om de riktigt har värderat aktuella risker. Riskfördel
ningen enligt art. 74 CISG sker därmed uteslutande på obligationsrättsligt
relevanta grunder. Här liksom eljest finns det ingen anledning att fördela
risken mellan parterna med beaktande av andra än sådana omständighe
ter. Jag instämmer därför helt i Herres och Kleinemans slutsats att det är
önskvärt att skadeståndsregleringen i köplagen ersätts med den som fmns
i CISG.

19 Beskrivningen av de faktiska förhållandena är i allt väsentligt hämtad från verkligheten. Exemp
let rör visserligen dröjsmål, men det kan utan problem appliceras även på andra kontraktsbrott.

20 Se NL 92 p. 13 och 14.
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I och med att skadeståndet bör grundas på förhållandena vid avtalstill
fället och på vad den kontraktsbrytande parten då kände till, ligger det
nära till hands att betrakta skadeståndet inte som en påföljd utan som en
leverans av samma slutliga värde - d.v.s. inklusive den forväntade
vinsten - men i en annan form än den som ursprungligen avtalades. Med
synsättet att avtalsföremålet endast är ett värde som parterna har uttryckt
på ett visst sätt," bör det inte möta några hinder att låta en sälj are leverera
värdet i en annan form, så länge köparen i forsta hand har köpt det värdet,
vilket torde vara det vanliga i kommersiella transaktioner. Skadeståndet
är därmed endast ett surrogat for den del av de ekonomiska effekterna av
avtalet vilken inte kom köparen till godo på grund av avtalsbrottet.22

11.2 Begränsningar av förutsättningar för påföljd

Många standardformulär har en särskild begränsning av säljarens felan
svar, innebärande att säljaren endast ansvarar for vissa angivna slags fel. 23

De är alla uppbyggda efter samma mönster. Enligt NL 92 p. 21 är säljaren
"skyldig att i enlighet med bestämmelserna i punkterna 22-34, genom
utbyte eller reparation, avhjälpa[24l alla fel i godset, som beror på bristfäl
ligheter i konstruktion, material eller tillverkning"." Enligt NL 92 p. 31
är köparens möjlighet att kräva prisavdrag eller häva avtalet villkorad av
att säljaren inte inom en av köparen bestämd slutlig frist har avhjälpt felet.
Köparens rätt att göra någon påföljd gällande synes därmed vara begrän
sad till de angivna feltyperna.

Konstruktionen vållar inga stora problem så länge parterna inte ändrar

21 Se kap. 14.1.
22 Se Herre s. 30 l tf.
23 Se NL 92 p. 21, ORGALIME S 92 p. 22, ECE 188 p. 9.1 och IML 91 p. 22. Bestämmelserna i

NL 92 kommer att användas som exempel. Det som sägs om NL 92 gäller även för övriga
bestämmelser med motsvarande konstruktion.

24 Även om terminologin inte stämmer med köplagens torde härmed avses det som i köplagen
benämns avhjälpande och omleverans.

2S Jfr den något bättre konstruktionen i ALOS 81 p. 22, enligt vilken "fel i godset som beror på
bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning eller som består i att godset inte i övrigt
uppfyller avtalade egenskaper skall avhjälpas av säljaren på egen bekostnad", (min kursive
ring).
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det i NL 92 p. 926förtryckta leveransvillkoret "Ex Works"." Antag emel
lertid att parterna i stället anger leveransvillkoret "Fritt,28 köparens last
kaj, lossad", att varan skadas vid en trafikolycka och att den därefter ändå
avlämnas. Enligt leveransvillkoret går risken över till köparen när varan
har kommit fram till den angivna orten." Här innebär det att risken går
över när varan har ställts på köparens lastkaj. NL 92 säger inget om vid
vilken tidpunkt felbedömningen skall göras. Den skall därfår enligt 21 §
1 st. KöpL göras vid riskövergången. Varan är således felaktig. Enligt NL
92 p. 21 är det emellertid inte ett sådant fel som säljaren svarar får.
Genom att inte nöja sig med att ange att "säljaren är skyldig att i enlighet
med bestämmelserna i punkterna 22-34, genom utbyte eller reparation,
avhjälpa alla fel i godset", har fårfattarna till NL 92 skapat ett helt onödigt
tolkningsproblem. Om NL 92 p. 21 skulle tillämpas strikt enligt sin orda
lydelse, så skulle det innebära att säljaren står risken under transporten
och därmed egentligen ansvarar för den uppkomna transportskadan.
Eftersom säljaren inte är skyldig att på något sätt åtgärda skadan och
eftersom även andra påföljder därigenom är uteslutna, så drabbas köparen
av hela effekten av det som omfattas av säljarens risk. Köparen skulle där
igenom stå risken för det som säljaren står risken får. Det kan inte vara
riktigt.

Tolkningsproblemet blir inte lättare att hantera av att den mest natur
liga tolkningen - att säljaren ansvarar får att varan är i avtalsenligt skick
vid riskövergången och därfår skall avhjälpa även den här aktuella trans
portskadan - innebär en tolkning i direkt strid mot ordalydelsen i avtalet.
Om emellertid antagandet är riktigt att bestämmelsen skall tolkas i strid
mot sin ordalydelse, så medför den likväl ingen synbar ökning av köpa-

26 Enligt NL 92 p. 9 skall villkoret "tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCO
TERMS". När detta skrivs innebär det INCOTERMS 1990. INCOTERMS 2000 träder i kraft
den l januari 2000.

27 Problem kan dock uppstå även i dessa situationer om varan skadas efter tillverkning och före
riskövergången.

28 Villkoret definieras inte i INCOTERMS, jfr prop. 1988/89:76 s. 30. Trots avtalets hänvisning
till INCOTERMS bör därför klausulen tolkas enligt 7 § 3 st. KÖpL.

29 Se 7 § 3 st. KöpL. Det hade varit lämpligare om termen "plats" hade använts i lagtexten i stället
för "ort", som även fanns i 1905 års köplag. Termen plats kan dels vara synonym med ort, med
den har samtidigt fördelen att indikera ett betydligt mindre område, såsom en adress, en lager
hylla, en lastkaj eller ett lastbilsflak, något som termen "ort" endast kan göra när leverans skall
ske i en grova.
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rens risk. Redan möjligheten att en skiljenämnd eller domstol'? ger
bestämmelsen den innebörd som följer av dess ordalydelse - och lägger
risken på köparen - är emellertid i sig ägnad att öka parternas risk - och
därmed kostnaden får avtalet - inte minst genom att göra dem mer fårlik
ningsbenägna än vad de skulle ha varit om bestämmelsens innebörd hade
varit helt klar."

Ett standardformulär är endast ett förslag till lösning och den som vill göra änd
ringar däri är naturligtvis fri att göra det, så länge ändringarna görs före den i
39 § AvtL angivna tidpunkten. Konstruktionen av NL 92 p. 21 innebär att den
som vill ändra leveransvillkor måste fullfölja ändringen genom att också stryka
de sista orden i p. 21. Den här framförda kritiken bygger i första hand på att kon
struktionen av p. 21 helt i onödan tvingar parterna att vidta denna ytterligare
.åtgärd, vilket torde vara i strid mot ett av syftena med standardformulär - att för
enkla hanteringen av avtal.

11.3 Begränsningar av påföljd

Ett särskilt slags friskrivningar är de genom vilka säljaren begränsar
effekterna av ett avtalsbrott. Även i dessa situationer är det i fårsta hand
fråga om skadestånd, men också påföljderna prisavdrag och möjligen i
viss mån även hävning berörs." Enligt NL 92 p. 31 är såväl prisavdrag
som skadestånd på grund av att en vara är felaktig maximerade till 15 %
av det avtalade priset. Skadestånd utgår i normala fal133 endast om köpa
ren häver avtalet. Här liksom eljest innebär begränsningarna att köparen
står en avsevärd del av risken får att det ekonomiska utfallet av avtalet
inte blir som det var tänkt.

För att vara på den säkra sidan har författarna till NL 92 helgarderat - med
största sannolikhet i onödan - genom att i p. 35 ange att säljaren inte har något
ansvar för fel utöver vad som anges i tidigare punkter. Särskilt påpekas att

30 Enligt NL 92 p. 40 skall eventuella tvister avgöras av skiljenämnd. Det utesluter naturligtvis inte
att även allmänna domstolar kan komma att tillämpa bestämmelsen.

31 Jfr Kihlman i Festskrift till Gunnar Karnell s. 331 ff
32 Se även ND (I) 1989 s. 388 (Transportkostnader), där köparen enligt avtalet skulle betala vissa

kostnader föranledda av säljarens kontraktsbrott. Säljarens krav på betalning ogillades.
33 Se dock NL 92 p. 35 in fine. Jfr för dröjsmål NL 92 p. 14 (5).

300



11.4 Reklamationsregler

begränsningen gäller "produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekono
misk följdförlust". Bestämmelsen väcker fler frågor än den besvarar. Innebär
den att ersättning aldrig utgår för de däri angivna skadetyperna så att de 15 %
som utgår endast skall beräknas för övriga skadetyper? Ordet "utöver" torde
innebära att så inte är fallet och att alla skador skall ersättas upp till 15 % av
köpeskillingen." Om så är fallet är det emellertid svårt att se vilken funktion
bestämmelsen skall fylla, eftersom varken de däri angivna skadetyperna eller
några andra ersätts till den del de överstiger 15 % av köpeskillingen. För den
händelse den skulle ha någon innebörd är det av intresse vad som avses med
"produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust", I NL
85 p. 35 användes i stället uttrycket "produktionsbortfall, utebliven vinst eller
annan indirekt skada". Det är svårt att tro att orsaken till det ändrade ordvalet
inte står att finna i den definition av indirekt förlust som följer av 67 § KöpL. 3S

Även viteskonstruktioner vid dröjsmål tjänar huvudsakligen syftet att
begränsa säljarens risk. De flesta vitesklausuler i standardformulär på markna
den har så lågt bestämda viten att de regelmässigt lägger en större del av de eko
nomiska konsekvenserna av säljarens dröjsmål på köparen än vad som skulle ha
varit fallet om klausulen inte hade varit en del av avtalet." Även vid fel före
kommer det att vite utgår under den tid säljaren åtgärdar felet."

11.4 Reklamationsregler

Av 32 § KöpL följer att köparen inte får åberopa ett fel om han inte rekla
merar inom skälig tid sedan han märkt eller borde ha märkt felet. Det
innebär att köparen aldrig kan utgå från att säljaren levererar i enlighet
med avtalet. Köparen måste i stället misstänka att så inte är fallet, vid

34 Se Kolmd/KortekangaslKriström/Schultz s. 118 f. och s. 131. Jfr Harlyck s. 133 f. som synes
vara av motsatt uppfattning.

35 Se Lundmark s. 144 med hänvisningar. Jfrprop. 1988/89:76 s. 46 tf. Åven i Norge och Finland
finns motsvarande bestämmelse i 67 § KöpL, medan uppdelningen inte finns i dansk lagstift
ning.

36 Jfr vid n. 19.
37 Se ICC International Sales Contract (ICC Publication 556) p. 11.3. Se även 7 kap. 15 §, 4 kap.

2 § och 5 kap. l § AB 92 enligt vilka en entreprenad inte kan avlämnas om den inte godkänns
vid slutbesiktning, i vilket fall vite utgår. En stor del av de problem som hanteras enligt reglerna
om fel i köprätten blir därmed dröjsmål i entreprenadrätten.
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äventyr att annars förlora sin rätt att göra eventuella fel gällande.38

Bestämmelsen aktualiserar tre problem: Vad krävs för att ett meddelande
skall vara en reklamation? Hur lång är den skäliga tiden? När bör köparen
upptäcka eventuella fel?

För att ett meddelande skall betraktas som en reklamation krävs att
säljaren skall uppfatta att köparen avser att reklamera. Av praxis framgår
att det räcker att det "med önskvärd tydlighet" framgår för sälj aren att
köparen är "till den grad missnöjd" med avtalsföremålets skick att det är
fråga om en reklamation." Köparen står risken för att det inte framgår till
räckligt tydligt att fråga är om en reklamation. Enligt art. 39 CISG krävs
dessutom att köparen "[specifies] the nature of the lack of conformity".

Enligt motiven till köplagen är reklamationsfristen "någon eller några
dagar efter det att felet har observerats"." Praxis från 1905 års köplag ger
vid handen att köparen åtminstone inte har mycket längre tid på sig än
så." Eftersom reklamationsregeln i 52 § 1905 års köplag innebar att
reklamation skulle ske genast vid handelsköp och annars utan oskäligt
uppehåll, är det sannolikt att någon förändring i vart fall inte har åsyftats
för handelsköpen.42

Vad angår den tidpunkt vid vilken eventuella fel bör upptäckas, fmns
normen i 31 § KöpL. Däri stadgas att varan skall undersökas så snart som
omständigheterna medger det och i enlighet med god affårssed. Rekla
mationsfristen i 32 § KöpL börjar löpa så snart som en sådan under
sökning borde ha uppenbarat förekomsten av fel för köparen. Han står

38 Enligt 33 § KöpL och 24 § KKL gäller dock inte tidsfristen när "säljaren har handlat grovt
vårdslöst eller i strid mot tro och heder". Enligt konsumentköplagen utesluts även fall där varan
avviker från 18 § KKL. Enligt art. 40 CISG preskriberas inte köparens anspråk när "the lack of
conformity relates to facts ofwhich [the seller] knew or could not have been unaware and which
he did not disclose to the buyer".

39 Se NJA 1988 s. 335 (Maskinkompaniet i Slöinge) (s. 342). Jfr NJA 1919 s. 294 (Allt annat än
kontraktsenlig) och därtill Calissendorff s. 37 ff.

40 Prop. 1988/89:76 s. 124. Se även Hultmark, Reklamation s. 51 tf.
41 Se särskilt NJA 1982 s. 301 (Kurtspotatis) och NJA 1977 s. 756 (Lingonpulp). 1det senare fallet

konstaterade HovR:n ( s. 767) att reklamation hade skett i tid eftersom det var "ostridigt att så
skett allenast två dagar" efter det att felet borde ha upptäckts. HD fastställde HovR:ns dom. Jfr
även ND (I) 1984 s. 303 (Danska damkläder) och ND (F) 1986 s. 153 (Lägenhets yta).

42 Jfr Ramberg/Herre s. 388.
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därmed risken för att undersökningen utförs i tid och på det sätt lagen
föreskriver."

En utebliven reklamation medför i allmänhet att köparen förlorar varje
möjlighet att åberopa ett fel gentemot säljaren. Även om reklamations
reglerna inte har något att göra med hur ett avtalsföremål betraktas, så är
de därför ändå ägnade att påverka riskfördelningen mellan parterna.

11.5 Sammanfattning

Ingen av de här beskrivna reglerna har en direkt inverkan på felbedöm
ningen. Tvärtom förutsätter de att avtalsföremålet är felaktigt. De påver
kar däremot riskfårdelningen mellan parterna i ett avtal. När deras till
lämpning får effekt, så att de påverkar den slutliga riskfördelningen, inne
bär de att köparen står en del av eller hela den risk som enligt felbedöm
ningen egentligen ligger hos säljaren.

43 Jfr Rt 1961 s. 27: Fruset valkött hade sålts och vidareförsålts till New York. Eftersom felen inte
kunde uppdagas utan att köttet först tinades, ansågs köparen inte behöva företa en sådan under
sökning, utan kunde reklamera när slutkundema tinade köttet, upptäckte felen och reklamerade.
Jfr även Rt 1960 s. 1055 (Generator) och UfR 1964 s. 156 V, där säljaren hade garanterat att
fastigheten var minst 165 tunnland. Efter 1 1/2 år upptäckte köparen att den endast var 158,5
tunnland. Garantin ansågs innebära att köparen inte hade haft någon anledning att undersöka om
den givna uppgiften var riktig.
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DEL II

Den subjektiva bedömningen enligt
tilläggsregeIn





12. Inledning

En köpares förväntningar om ett avtalsföremåls beskaffenhet skall i första
hand bedömas utifrån en jämförelse med förväntningar som förnuftiga
köpare skulle ha haft i motsvarande situation. Sådana förväntningar sägs
vara befogade och skyddas enligt huvudregeln. Ett avtalsföremål är fel
aktigt om det vid riskövergången avviker från en sålunda skyddad för
väntning.

I praxis har det förekommit att en köpares förväntningar har skyddats
eftersom säljaren kände till dem eller de förhållanden som de avsåg.
Ibland har det framgått att säljaren har förfarit svikligt, medan det i andra
fall endast har angivits att säljaren skulle ha upplyst köparen om det för
hållande som avvek från köparens förväntningar.

I UNILEX D.1996-5.5 hade en italiensk bilhandlare sålt en begagnad bil till en
tysk kollega. Enligt avtalet var bilen registrerad år 1992 och hade inte körts sär
skilt långt. Avtalet innehöll därtill en generell friskrivningsklausul. Av referatet
framgår att säljaren kände till att uppgifterna var felaktiga och att köparen vis
serligen borde ha insett att så var fallet, men ändå saknade sådan vetskap. Sälja
ren fick stå risken eftersom "even a very negligent buyer deserves more protec
tion than a fraudulent seller". 1

I Motiveringen synes vara onödigt komplicerad. En förnuftig köpare bör naturligtvis kunna för
lita sig på förekommande uppgifter om t.ex. registreringsår och körsträcka, även när kontraktet
innehåller en generell friskrivning, jfr 19 § l st. 1 p. KöpL och kap. 5.3.2.1.1. Endast när en för
nuftig köpare skulle ha misstänkt att uppgifterna inte gav en korrekt bild av verkligheten, har
säljarens vetskap någon reell betydelse. Den citerade delen av domskälen är möjligen en god
illustration av de problem som uppkommer när skilda juridiska traditioner skall tillämpa samma
rättsliga material.
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Det förekommer också att en sälj ares risksfår begränsas till vad han borde
ha känt till. Så är t.ex. fallet i art. 42 CISG, enligt vilken säljaren endast
står risken för immaterialrättsliga belastningar som han borde ha känt till.
Säljarens kännedom om belastningen saknar emellertid obligationsrätts
lig betydelse om köparen inte i och för sig förväntade sig att belastningen
inte fanns. Om så inte vore fallet och säljaren stod risken för samtliga
belastningar som han kände till, oberoende av om köparen betraktade
dem som belastningar, så skulle en sådan regel kunna resultera i att en
köpare hade rätt till mer än vad han förväntade sig av avtalet. Bestämmel
ser som kräver att säljaren borde känna till en belastning för att han skall
stå risken för den, synes därför bygga på antagandet - som säljaren skall
utgå från - att köparen i och för sig förväntar sig att i bestämmelserna
behandlade företeelser inte belastar avtalsföremålet. Anknytningen till
säljarens vetskap innebär emellertid att köparens förväntningar in dubio
är obefogade. Även när felbedömningen syftar till att avgöra om säljaren
borde ha känt till ett förhållande, är det förhållanden på säljarens sida som
är föremål för prövning.' Frågan om termen "borde" ger uttryck för en
bevisregel eller ett slags culpanorm saknar praktisk betydelse utom när
säljaren bevisligen saknar ifrågavarande kännedom samtidigt som en för
nuftig säljare i motsvarande situation skulle ha haft den.' Liksom köpa
rens påstående att han förväntade sig vad en förnuftig köpare skulle ha
förväntat sig i allmänhet får tas för gott, tillräknas en säljare i allmänhet
sådan vetskap som en förnuftig säljare skulle ha haft i motsvarande situa
tion. Där inget annat framgår avses med säljarens vetskap eller kännedom
i det följande såväl faktisk kännedom som vad säljaren endast borde ha
känt till. Enligt tilläggsregeln prövas om säljarens sålunda bestämda vet
skap skall tillmätas betydelse när köparens förväntningar i och för sig är
obefogade. Som kommer att framgå räcker det inte att säljaren känner till
köparens obefogade förväntning för att risken för att den inte uppfylls
skall bäras av säljaren. Det krävs därtill att hans vetskap medför att det
vore ohederligt av honom att åberopa köparens rättshandling enligt dess
innehåll. Härför krävs normalt att säljaren vet att köparens förväntning

2 Uttrycket synes ibland också användas för att markera vad en köpare har fog ror att förvänta sig,
se kap. 5.2.4.

3 De krav som i olika situationer ställs på vetskap behandlas utförligt av Falkanger s. 211 ff och
i anslutning till bevisbördan s. 321.
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inte stämmer med verkligheten. Enligt tilläggsregeln prövas således dels
om säljaren har haft kännedom om köparens obefogadeförväntning, dels
om det, när så är fallet, vore ohederligt av säljaren att åberopa köparens
rättshandling.

Den bekanta situationen med fukt- och mögelskador i villafastigheter kan belysa
frågan. Enligt huvudregeln står en fastighetsköpare i allmänhet risken för före
komsten av sådana skador. Samtidigt bör en säljare i och för sig vara medveten
om att köparen sannolikt förväntar sig - eller snarare hoppas - att sådana skador
inte finns på den aktuella fastigheten. Enligt tilläggsregeln skall därför prövas
om säljarens vetskap om köparens fårväntntngar innebär att risken för att de
inte uppfylls skall bäras av säljaren. Svaret är i allmänhet nej. Först när säljaren
känner tillfårekomsten av skador och således vet att köparens förväntningar inte
stämmer med verkligheten, finns det normalt grund för att låta säljaren bära
risken för att köparens obefogade förväntningar inte uppfylls.

När en förväntning skyddas redan enligt huvudregeln finns det ingen
anledning att därutöver pröva om den skyddas även enligt andra regler."
Endast när huvudregeln inte skyddar en förväntning fmns det således
anledning att pröva om säljaren känner till köparens obefogade förvänt
ning och i förekommande fall om säljarens vetskap därom skall medföra
att köparens förväntning skyddas. Det finns därför anledning att motsats
vis dra slutsatsen att köparens förväntningar inte åtnjuter skydd enligt
huvudregeln när säljarens vetskap i praxis eller annorstädes anges som
skäl för att risken för att köparens förväntning inte stämmer med verklig
heten skall ligga på säljaren.s

Förhållandet mellan huvudregeln och tilläggsregeln är inte statiskt.
Om Lookofskys antagande är riktigt att bedömningen enligt huvudregeln
i fler fall än tidigare innebär att risken ligger på säljaren," så innebär det
samtidigt att utrymmet för en tillämpning av tilläggsregeln har minskat i
takt med att behovet har minskat av att tillmäta säljarens vetskap bety-

4 Se Håstad i JT 1992-93 s. 608, Hultmark, Upplysningsplikt s. 32, Hagstrem, Fragmenter II s. 23
och Kräger s. 192.

s Se kap. 1.7.1. När köparen, såsom synes vara fallet i Rt 1995 s. 1460 (Temco), endast har grun
dat sin talan på ogiltighetsregler, kan någon sådan slutsats emellertid inte dras. Tvärtom talar
omständigheterna som refereras i målet för att köparen skulle ha haft framgång även enligt
huvudregeln.

6 Se Lookofsky s. 57: "Caveat venditor is the CISG rule."
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delse. Ett tydligt exempel på hur förhållandet mellan reglerna har föränd
rats, är den lagändring som innebär att åtskilliga villkor vid köp av fast
egendom inte längre behöver vara intagna i köpehandlingen för att köpa
rens förväntningar i anledning av dem skall åtnjuta skydd enligt huvudre
geln. De flesta rättsfall där säljarens vetskap har varit avgörande för
utgången rör således köp av fast egendom och härrör från tiden före 1972,
när samtliga villkor omfattades av formkravet i l kap. 2 § GJB. Det finns
emellertid även exempel från såväl köp av fast egendom enligt jordabal
ken i dess nuvarande lydelse som från köp av lös egendom på att säljarens
vetskap har haft självständig betydelse vid felbedömningen.

12.1 Säljarens onda tro

Som kommer att utvecklas i kap. 13.4.3.4 är det inte ändamålsenligt att
all säljarens vetskap om köparens förväntningar skall medföra att risken
för att en förväntning är felaktig läggs på säljaren. Tvärtom är det många
gånger önskvärt att en köpare trots sälj arens vetskap skall stå risken för
att hans förväntning inte uppfylls. I konsekvens härmed finns det för till
lämpningen av tilläggsregeln två kategorier vetskap hos en säljare - dels
vetskap som verkar riskförändrande, dels sådan som inte gör det. I vart
fall såvitt avser rättsfakta är det därmed utan betydelse om säljaren anses
ha handlat i strid mot 30 § AvtL, mot 33 § AvtL eller om han ändå står
risken på grund av sin vetskap. I samtliga fall är riskförändringen ett fak
tum. För att säljarens vetskap skall tillmätas betydelse krävs att den har
funnits vid avtalstillfållet, eller åtminstone i direkt anslutning till det. 7 Det
finns ingen anledning att skilja mellan mer eller mindre kvalificerade
situationer, så länge rättsföljden inte påverkas. I det följande kommer
därför ingen åtskillnad att göras mellan olika grader av riskförändrande
vetskap, så länge graden inte påverkar riskfördelningen. Säljarens risk
förändrande vetskap benämns i enlighet härmed säljarens onda tro.
Begreppet säljarens vetskap avser därmed endast en beskrivning av ett
faktiskt förhållande.

7 Se 39 § AvtL och Falkanger s. 326 tf.
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När köparen lyckasvisa att säljarenhar vetskap som i och för sig bör klassifice
ras somond tro enligtovan,ankommerdetpå säljaren attvisa att vetskapenändå
inte skall verka riskförändrande. Säljarenshuvudsakligamöjlighethärvidlag är
att visa att han hade informeratköparenom de aktuellaomständigheterna," eller
att köparen ändå hade motsvarandevetskap."

12.2 Särskilt om reklamation och preskription

Enligt 33 § KöpL får köparen åberopa att en vara är felaktig trots att han
inte har reklamerat i tid enligt 32 § KöpL, när säljaren har handlat grovt
vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Som exempel på när säljaren
handlar i strid mot tro och heder nämner RambergIHerre att han kan "ha
känt till felet före köpet och likväl ingått köpavtalet i förhoppning om att
köparen inte skulle märka felet före tvåårstidens utgång". 10 Enligt art. 40
CISG får säljaren inte åberopa att köparen har reklamerat för sent, när
"the lack of conformity relates to facts of which he knew or could not
have been unaware and which he did not disclose to the buyer". Tilläggs
regeln syftar till att fastställa om ett avtalsföremål är felaktigt eller inte.
De resonemang som förs här bör emellertid i stor utsträckning kunna fylla
en funktion när 33 § KöpL och art. 40 CISG skall tillämpas. l l I praktiken
innebär det att tillämpningen av huvudregeln i dessa situationer inte
begränsas av köplagstiftningens preskriptionsregler.

8 Jfr um1986 s. 81 H (Kloakavgift).
9 Jfr NO (F) 1960 s. 357: Säljaren aven personautomobil som användes for yrkestrafik kände till

att hans trafiktillstånd inte fick överlåtas. Utöver själva försäljningen av bilen innebar avtalet att
säljaren skulle avstå till förmån för köparen från sin rätt att bedriva trafik med bilen. Köparens
ansökan om trafiktillstånd avslogs. Hans talan mot säljaren ogillades eftersom han "vid köpets
avslutande varit medveten om att avståendet från trafiktillstånd till formån for köparen icke i
och för sig berättigade köparen till utövande av trafik" (s. 358). Köparen kunde ha villkorat
köpet, men gjorde inte det. Han fick därför själv stå risken för att hans förväntning om att få tra
fiktillstånd inte uppfylldes. Jfr NJA 1937 s. 113 (Övertagande av trafikrättigheter) och därtill
Håstad s. 134 f.

10 Ramberg/Herre s. 400. Se även Ramberg, Swedish Sales Law s. 17.
II Jfr NO (F) 1969 s. 347 (Garvämne), där 33 § AvtL tillämpades på ett sätt som helt torde mot

svara det sätt på vilket 33 § KöpL i dag skall användas.

311





13. Kontraktsbrott och ogiltighet

Tillämpningen av tilläggsregeln innebär att säljarens vetskap tillmäts
betydelse i kvalificerade situationer. Köplagstiftningen ger ingen norm
för hur bedömningen skall göras när säljarens onda tro skall skiljas från
hans övriga vetskap. Normen för när säljarens vetskap verkar riskföränd
rande får därför sökas i den allmänna avtalsrätten. Där finns normen att
en rättshandling inte får åberopas om det skulle strida mot tro och heder
att åberopa den, om man har vetskap om omständigheterna vid dess till
komst. Normen finns i 33 § AvtL 1 som är en ogiltighetsregel. NJA 1981
s. 894 är ett exempel på när normen i 33 § AvtL har använts för att avgöra
om ett avtalsföremål är felaktigt eller inte.

Vid tiden för fastighetsköpet förelåg ett beslut om ändring av stadsplanen, inne
bärande att en rondell skulle flyttas närmare fastigheten. Avståndet mellan fas
tighetens gräns och rondellen skulle minska från 20 till 3 meter. Enligt köparen
innebar det att fastigheten var behäftad med ett fel "liggande i gränsen mellan
faktiskt fel och rådighetsfel"," De omyndiga säljarna företräddes vid köpet av
sin far. I HD åberopades 4 kap. 19 § JB. 3 HD konstaterade att fadern kände till
beslutet, att han aktivt hade verkat för att det inte skulle fattas och att han vid
avtalstillfållet måste ha förstått att beslutet kunde vara av väsentlig betydelse för
köparen. Trots det hade han bagatelliserat frågan och endast nämnt att vägen
skulle breddas. Hans onda tro och den därav föranledda tystnaden medförde att
köparen tillerkändes ett prisavdrag. Enligt domskälen innebar säljarnas faders
onda tro att säljarna varken kunde invända att köparen inte hade undersökt fas-

l Se Hagstrem, Fragmenter II s. 26.
2 NJA 1981 s. 894 (s. 894).
3 Anledningen till detta torde ha varit att ett beslut med sådant innehåll om ändring i stadsplanen

inte berörde fastigheten på det sätt som avses i 4 kap. 18 § JB, jfr kap. 9.2.1.
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tigheten tillräckligt noggrant eller göra gällande en i kontraktet intagen friskriv
ningsklausul.

I NJA 1981 s. 894 beaktade Högsta domstolen säljarnas faders onda tro
direkt inom ramen för jordabalkens felregler i stället för att först konsta
tera att det inte förelåg något fel i fastigheten och därefter applicera 33 §
AvtL. Köparen hade emellertid uttryckligen åberopat jordabalkens fel
regler och inte gjort gällande att säljarna förtigit förhållandet i svikligt
syfte." Såväl angivandet att fadern måste ha förstått' att förhållandena var
av betydelse för köparen som att han inte kunde invända att köparen inte
hade undersökt fastigheten tillräckligt noggrant" arityder emellertid att
HD tillämpade normen i 33 § AvtL för att avgöra hur riskfördelningen
skulle göras: En part får inte på ett ohederligt' sätt utnyttja sin motparts
ovetskap om faktiska förhållanden. Av rättsfallet framgår att det varit av
stor betydelse för säljarnas fader att rondellen inte flyttades närmare fas
tigheten. Mot bakgrund härav ansågs han ha insett att flyttningen kunde
vara av stor betydelse även för andra och därför böra ha agerat därefter.

I och med att säljarens onda tro tillmäts betydelse enligt såväl köprätts
liga regler som enligt avtals lagens ogiltighetsregler måste frågan ställas
hur reglerna om kontraktsbrott förhåller sig till reglerna om ogiltighet.
Den undersökning som redovisas i detta och följande kapitel omfattar
ogiltighetsgrunderna svek och förklaringsmisstag. Undersökningen visar
att en tillämpning av ogiltighetsreglerna på en ogiltighetsgrund inte alltid
leder till ogiltighet - om med ogiltighet förstås att avtalet inte finns eller
att det skall gå åter. Resultatet aven tillämpning av bestämmelserna om
ogiltighetsgrunderna svek och förklaringsmisstag är i stället att rättshand
lingar modifieras." Ibland är resultatet av tillämpningen att hela rättshand
lingen går åter, medan den andra gånger endast jämkas.

Innan undersökningen av ogiltighet redovisas skall dock redogöras för
en del typsituationer där tilläggsregeln är - eller var - tillämplig. Det är
dels fråga om köp av fast egendom under 1734 års jordabalk, dels om vissa

4 Se NJA 1981 s. 894 (s. 894).
s Se NJA 1981 s. 894 (s. 896).
6 Se NJA 1981 s. 894 (s. 897). Jfr förbudet mot att åberopa rättshandlingen i 33 § AvtL.
7 Se vidare om normen i 33 § AvtL i kap. 13.4.3.4.
8 Se även Kihlman i Rättsvetenskapliga studier tillägnade minnet av Knut Rodhe s. 197 tf.
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s.k. immaterialrättsliga fel, om s.k. rådighetsfel i lös egendom och om vad
som här benämns icke-fel. Icke-felen är inte någon ny felkategori. Tvärtom
omfattar beteckningen sådant som inte åtnjuter skydd enligt huvudregeln
och som således in dubio inte är fel. Termen - och särskilt dess senare led
- är vald enbart för att markera likheten i riskfördelning med i första hand
de s.k. feltyperna immaterialrättsligt fel" och rådighetsfel i lös egendom.
Ingendera kategorin skyddas enligt huvudregeln. I konsekvens härmed
borde de berörda s.k. immaterialrättsliga felen och de s.k. rådighetsfelen
i lös egendom lika litet som icke-felen egentligen benämnas fel. 10

13.1 Riskfördelningen i 1734 års jordabalk

Vår nuvarande jordabalk trädde i kraft den l januari 1972. Den var resul
tatet av ett mångårigt reformarbete. I I Före 1972 innehöll jordabalken inga
regler som uttryckligen behandlade här diskuterade frågor. Formkravet
innebar emellertid att säljarens uttalanden och uppträdande i princip sak
nade rättslig relevans. Med den terminologi som finns i den moderna köp
lagstiftningen innebar därför l kap. 2 § l st. GJB att köparen med fog
endast kunde förvänta sig att fastigheten motsvarade vad som framgick
av de skrivna köpehandlingama.f Skyddet enligt huvudregeln av köpa
rens förväntningar om fastighetens beskaffenhet var därmed avsevärt mer
begränsat än vad det är idag."

Det stränga formkravet innebar komplikationer varje gång säljaren
hade gjort muntliga uttalanden som grundade en förväntning hos köparen
s0":l skulle ha varit befogad om formkravet inte hade funnits." I vart fall
efter införandet av avtalslagen stod två juridiska intressen mot varandra.

9 När fråga är om immateriella rättigheter synes det vara skillnad mellan bedömningen enligt köp-
lagen och enligt CISG, se kap. 9.1.1.

10 Jfr Hellner i Festskrift till Jan Ramberg s. 224.
II Se prop. 1970:20 B l s. l tf. och SOU 1947:38 s. 35 ff.
12 l kap. 2 § l st. GJB finns i lagtextbilagan.
13 Felbedömningen enligt 1734 års jordabalk har behandlats av Vahlen s. 273 tf. och i Fastighets

köp s. 168 tf.
14 I åtskilliga av de fall där risken låg på köparen eftersom han inte kunde visa att säljaren var i ond

tro skulle risken i stället ha legat på säljaren om den nuvarande jordabalkens felregler hade till
lämpats.
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Å ena sidan var det naturligt att upprätthålla jordabalkens formkrav så
länge som det var en del av lagen. A andra sidan var det naturligt att inte
tillåta en part att agera i strid mot de normer som följde av den allmänna
avtalslagen. I princip var det emellertid omöjligt att förena de båda intres
sena, eftersom ett av dem fick vika för det andra varje gång de ställdes
mot varandra.

Rättsfallen från tiden före 1972 behandlar i stor utsträckning andra
sorters avvikelser från köparens förväntningar än dem som har prövats
enligt 1970 års jordabalk. Avvikelserna i de tidigare fallen är i stor
utsträckning mätbara, medan de senare fallen i allmänhet rör mer vaga
avvikelser från köparens förväntningar, såsom fuktskador, rötskador och
felaktiga installationer. Åtskilliga fall från äldre rätt behandlar således en
avvikelse från vad säljaren har uppgivit om fastighetens areal eller om de
intäkter som kan förväntas som hyra, medan fall om avvikelser beträf
fande fastighetens byggnads fysiska beskaffenhet är sällsynta. I juridiskt
hänseende är det ingen principiell skillnad mellan villkor vilkas objekt är
lätta respektive svåra att mäta. I praktiken synes emellertid formkravet ha
inneburit att köpare sällan ansåg det vara någon ide att tvista om en fas
tighets byggnads fysiska skick. IS Eftersom kontraktets skrivna villkor var
det enda som kunde bibringa köparen befogade förväntningar enligt
l kap. 2 § l st. GJB, krävdes en omväg över avtalslagens ogiltighetsregler
för att köparens förväntningar skulle kunna skyddas trots att de inte hade
stöd i det skrivna kontraktets villkor och således inte åtnjöt skydd enligt
huvudregeln.

I NJA 1956 s. 623 hade säljaren före köpet visat fastighetens gränser för köpa
ren. Det sålunda visade området var emellertid större än fastighetens egentliga
omfattning. Med hänvisning till formkravet och till att säljaren inte hade visats
vara i ond tro ogillade HD köparens krav på köpets återgång.

15 Se dock de tidigare behandlade NJA 1961 s. 137 (Husbock) och NJA 1949 s. 640 (Byggnader
utanför fastighet). Jfr även ND (F) 1972 s. 617: En jordlott som skulle avstyckas såldes med ett
nybyggt bostadshus. Huset hade inte byggts i enlighet med allmänt tillämpat och godtaget bygg
nadssätt. Särskilt grunden var dålig, vilket inte lång tid efter köpet ledde till skador i sockeln, i
bastuväggen och i tvättstugans golv. Därtill var elledningarna felaktigt monterade. Det ansågs
strida mot tro och heder av säljarna - som kände till hur byggnaden hade uppförts - att åberopa
köparnas rättshandling. Vid tiden för domen gällde forfarande 1734 års jordabalk i Finland. Ska
dorna skulle i dag sannolikt enligt 2 kap. 17 § l st. (5) FJB ha bedömts vara s.k. kvalitetsfel.
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Trots att säljaren hade lämnat positivt oriktiga uppgifter tillmättes de
ingen betydelse eftersom de inte hade lämnats i den föreskrivna formen.
Köparens förväntningar var därför inte befogade och skyddades således
inte enligt huvudregeln. Uppgifterna skulle dock uppenbarligen ha beak
tats om köparen lyckats visa att säljaren hade vetat att de var oriktiga.

I åtskilliga fall har fastighetens yta angivits ännu tydligare än genom
att visa dess utbredning. Säljarens uppgifter om ytan har inte varit av
betydelse om de inte har intagits i köpehandlingarna eller säljaren har
kunnat visas vara i ond tro.

I NJA 1951 s. 277 såldes på auktion några fastigheter som hade utannonserats i
ortspressen. I annonsen uppgavs fastigheterna vara 97 tunnland, varav 64 tunn
land prima åker. Annonsen hade lästs upp inför auktionen. Fastigheten var emel
lertid endast 86 tunnland, varav 53 var åker. Köparen yrkade "ersättning för den
mistade åkerarealen efter 700 kr per tnld med 7 700 kr". 16 Som grund angavs att
säljarna svikligen eller eljest av grov vårdslöshet uppgivit att fastigheternas
areal var 11 tunnland större än vad den verkligen var. HD angav att någon utfäs
telse inte kunde inläggas i köpehandlingen, trots att den hänvisade till annonsen.
Eftersom det inte hade visats att säljarna svikligen misslett köparen ansågs ingen
rätt till skadestånd eller prisavdrag föreligga. 17

Trots att formkravet kunde sägas vara nödtorftigt uppfyllt ansågs det inte
vara tillräckligt. Köparens återstående möjlighet var därför att med hjälp
av ogiltighetsreglerna uppnå motsvarande resultat. Liksom i många
andra fall lyckades köparen emellertid inte visa att säljaren hade varit i
ond tro. Det förekom emellertid också att köpare lyckades bevisa att
säljare hade varit i ond trO. 18 Ibland var skillnaden mellan den lämnade

16 NJA 1951 s. 277 (s. 279). Av referatet framgår varken utropssumman eller det slutliga priset för
fastigheten. Beräkningen av skadestånd synes emellertid ha gjorts helt i enlighet med den norm
som numera är lagfäst i 38 § KöpL för prisavdrag vid fel i lös egendom.

17 Se även NJA 1914 s. 206 (25 tunnland), NJA 1916 s. 481 (Minst 60 tunnland), NJA 1918 s. 375
(Arealuppgift i annons), NJA 1921 s. 232 (Borsna säteri), NJA 1922 s. 615 (Trudvang) (jfr dock
minoriteten i HD), NJA 1934 s. 365 (Åbyggnader utanför fastigheten), där den sena reklamatio
nen möjligen hade betydelse ror utgången och NJA 1937 s. 151 (Arealutfästelsei).

18 Se t.ex. NO (F) 1971 s. 4, där säljaren hade varit medveten om att hans felaktiga uppgifter om
vattenståndets växlingar varit ägnade att påverka köparens vilja att ingå avtal. Med tillämpning
av 33 § AvtL tilläts därför köparen rygga avtalet. Se även ND (F) 1969 s. 345 (Ödemarksskifte),
i vilket säljarna hade ägt den sålda fastigheten så länge att de "bort känna till den sålda lägen
hetsdelens faktiska areal" (s. 346). Köparnas talan om prisavdrag bifölls.
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uppgiften och verkligheten så stor att någon ytterligare bevisning inte
verkar ha behövts.

I NJA 1924 s. 454 såldes en fastighet som enligt uppgifter från säljarna bl.a.
omfattade 70 tunnland skog. Uppgiften togs inte in i köpehandlingen. Fastighe
tens skogsareal var dock högst 13 tunnland. HD fastställde H.R:ns utslag i vilket
köpet förklarades skola gå åter, eftersom det "på grund av omständigheterna i
målet ... måste antagas, att [säljarna] vid köpetillfållet känt till att den då läm
nade uppgiften ej vore överensstämmande med verkliga förhållandet". 19

De rättsfall i vilka avtal slagens ogiltighetsregler har åberopats för att kor
rigera den stelbenta rättstillämpning som var en naturlig konsekvens av
formkravet i 1 kap. 2 § 1 st. GJB behandlade naturligtvis inte endast de
sålda fastigheternas areal, även om sådana fall var i majoritet. Ogiltig
hetsreglerna har bl.a. tillämpats - även här många gånger med resultatet
att rättshandlingen har bestått på grund av att ond tro inte har kunnat
bevisas - i fråga. om uppgifter om intäkter," nyttjanderättsbelastningar"
och myndighetsförelägganden.22

13.2 "Rådighetsfel", "immaterialrättsliga fel" och "icke-fel"

Från senare tid märks framför allt två typsituationer i vilka tilläggsregeln
är tillämplig: Dels har avvikelsen från köparens förväntningar ibland
ansetts inte vara omfattad av felbegreppet,23 dels har avvikelsen ibland
visserligen ansetts vara omfattad av felbegreppet, men köparen trots detta
in dubio ansetts skola stå risken. Den senare kategorin består framför allt
av s.k. immaterialrättsliga fel när de skall bedömas enligt CISG och av
s.k. rådighetsfel när de belastar lös egendom. Säljaren står enligt CISG
risken för avvikelser från köparens förväntningar om avtalsföremålets

19 NJA 1924 s. 454 (s. 454). Se även minoriteten i NJA 1922 s. 615 (Trudvang).
~ Se NJA 1949 s. 91 (Hyresavkastning), NJA 1951 s. 716 (Förutsättningar fOr grundhyra) och

möjligen NJA 1934 s. 117 (Vindsrum).
21 Se NJA 1918 s. 131 (Avverkningsrätts-fel) och NJA 1944 s. 349 (Servitut).
22 Se NJA 1947 s. 680 (Skyddsrum och oljee/dningsaggregat).
23 Se Ramberg/Herre s. 257 och NJA 1997 s. 149 (Hyresfastighet), där endast TR:n tillämpade till

läggsregeln. NJA 1997 s. 149 refereras vid n. 35. Se även TR:ns dom i NJA 1981 s. 894
(Rondell).
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immaterialrättsliga beskaffenhet endast när han kände till avvikelsen vid
avtalsslutet." Vid s.k. rådighetsfel står säljaren risken endast om han
"uttryckligen utfåst det eller genom sitt uppträdande gett köparen direkt
anledning anta att ingen inskränkning i rådigheten fanns"." Formule
ringen liknar den som användes i NJA 1997 s. 149 (Hyresfastighet), där
HD, efter att ha konstaterat att den inkorrekta taxeringen inte var en
avvikelse som omfattades av felbegreppet, uttalade att säljarna "varken i
köpekontraktet eller på annat sätt lämnat någon utfästelse beträffande tax
eringen av fastigheten vid tidpunkten för köpet"." Trots att riskfördel
ningen i de båda situationerna är påfallande likartad anses de immaterial
rättsliga inskränkningarna och rådighetsinskränkningar i och för sig
omfattas av felbegreppet, medan HD:s domskäl i NJA 1997 s. 149 inne
bär att den inkorrekta taxeringen kan benämnas icke-fel.

En säljare anses dessutom "i princip ... ansvara för rådighetsfel, om
han känt till inskränkningen men underlåtit att upplysa köparen om
den"." Detsamma torde gälla för icke-felen. Säljarna i NJA 1997 s. 149
skulle säkerligen ha fått stå risken för den felaktiga taxeringen om de hade
känt till de korrekta förhållandena. 28 Avart. 42 CISG framgår att risken
för avvikelser från köparens förväntningar i immaterialrättsligt hänse
ende skall fördelas på enahanda sätt.

I NJA 1991 s. 808 hade en rörelse för handel med konfektyrer, frukt och glass
överlåtits. Före köpet frågade köparna om det fanns tillstånd från miljö- och
hälsoskyddsnämnden att bedriva rörelsen i lokalen. Säljarna svarade ja, men
uppgav inte att tillståndet endast var tillfälligt och att nämnden tidigare hade fram
fört anmärkningar mot lokalen. Avtalet innehöll bl.a. villkoret att köpet skulle
gå åter om inte vederbörliga myndigheter senast på tillträdesdagen medgav

24 Se art. 42 CISG. Se härtill Runesson i Festskrift till Gunnar Karnell s. 641 tf. Köparen har bevis
bördan för att säljaren kände till eller borde ha känt till den immaterialrättsliga belastningen, se
UNILEX D.1995-7.1.

25 NJA 1991 s. 808 (Godisaffiir) (s. 815). Jfr dock Hellner i Festskrift till Jan Ramberg s. 209 ff.,
som anser att rådighetsfel inte är en egen felkategori utan att de skall bedömas efter samma nor
mer som gäller för faktiska fel.

26 NJA 1997 s. 149 (s. 153).
27 NJA 1991 s. 808 (s. 815). Jfr Kräger s. 224.
28 Jfr TR:ns domskäl på s. 150 och föredragandens domskäl på 152 f.
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köparna rätt att bedriva rörelsen tlokalen. 29 Efter att ha konstaterat att köprätts
liga grundsatser skulle tillämpas angav HD att "säljaren ansvarar för att godset
inte är behäftat med rådighets inskränkningar ifall han uttryckligen utfäst det
eller genom sitt uppträdande gett köparen direkt anledning anta att ingen
inskränkning i rådigheten fanns"." HD angav vidare att säljarnas uppgift att det
fanns tillstånd inte var en utfästelse eftersom uppgiften "lämnades innan par
terna ingått i verkliga avtalsförhandlingar".31 HD konstaterade därefter att
säljarna kände till såväl att köparna hade för avsikt att fortsätta att driva rörelsen
som att tillståndet härför endast var tillfälligt samt att avtalsobjektet i rådighets
hänseende därför var sämre än köparna förutsatte. "Under sådana omständighe
ter får det anses ha ålegat [säljarna] att tydligt klargöra för [köparna] hur saken
låg till.,,32

Av domskälen framgår att avtalsföremålet var felaktigt eftersom säljarna
inte upplyste köparna om frånvaron av ett permanent tillstånd. Motsatsvis
bör slutsatsen kunna dras att köpare av rörelser in dubio inte kan förvänta
sig att erforderliga tillstånd finns, åtminstone inte när köparens löfte är
villkorat av att "vederbörliga myndigheter senast på tillträdesdagen
[medger] köparna rätt att bedriva rörelsen i den aktuella butikslokalen't"

Förhållandena var likartade i NJA 1936 s. 737. Den kaferörelse som såldes hade
haft utskänkningstillstånd för pilsnerdricka till kl. 11 e.m. Från ca två månader
före köpet hade tillståndet ändrats så att utskänkning inte fick ske efter kl. 9.30
e.m., vilket påverkade omsättningen negativt. Köparens rättshandling byggde
på uppgifter om omsättningen som härrörde från tiden före ändringen. Säljaren

29 Jfr den liknande konstruktionen i UfR 1983 s. 63 H. Kontraktet innehöll bI.a. villkoret att köpa
ren inom viss tid skulle få tillstånd som möjliggjorde för honom att driva den köpta grillbaren
"i almindeligt omfang". Uttrycket ansågs innefatta rätten att sälja sprit. Köparen fick utan egen
förskyllan inget tillstånd, varför han hade rätt att frånträda avtalet.

30 NJA 1991 s. 808 (s. 815).
31 Ibid.
32 Ibid. Jfr även ND (F) 1970 s. 125: Den sålda kiosken för varmkorvförsäljning var uppställd på

en hyrd plats. Hyreskontraktet hade emellertid sagts upp av markägaren, vilket säljaren inte upp
lyste den ovetande köparen om. Med tillämpning av 33 § AvtL tilläts köparen träda tillbaka från
avtalet. Köparen synes inte ha åberopat köprättsliga regler - vilket redan det borde ha lett till
avtalets återgång - utan endast avtalslagens ogiltighetsregler.

33 NJA 1991 s. 808 (s. 809). Villkoret talar för att risken för den aktuella rådighetsinskränkningen
- trots säljarnas vetskap om de faktiska omständigheterna - i stället borde ha burits av köparna,
eftersom parterna i avtalet särskilt hade behandlat frågan om tillstånd och säljarna därför knap
past kan sägas ha varit i ond tro, se kap. 5.3.4.
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kände till ändringen, medan köparen var ovetande därom. Enligt HD ålåg det
säljaren att lämna köparen "upplysning om den uppkomna försämringen, vilken
hon måste hava insett icke vara av tillfällig natur". 34

Även i NJA 1936 s. 737 anger domskälen således att säljarens vetskap var
av avgörande betydelse för utgången. Motsatsvis bör slutsatsen kunna
dras att en köpare visserligen skall kunna förvänta sig att av säljaren läm
nade uppgifter om omsättning är riktiga. Köparen kan emellertid inte med
fog förvänta sig att det utskänkningstillstånd som legat till grund för den
uppgivna omsättningen kvarstår oförändrat vid tillträdet.

I NJA 1997 s. 149 var den sålda fastigheten taxerad som hyresfastighet trots att
den rätteligen borde ha varit taxerad som småhusenhet. Taxeringen som hyres
fastighet medförde möjligheter att dra av kostnaderna för den renovering som
byggnaderna på fastigheten var i behov av. Efter köpet gjordes taxeringen om
och fastigheten taxerades som småhusenhet. HD lade risken för den felaktiga
taxeringen på köparna med följande motivering: "Även om ... också andra än
fysiska brister kan utgöra en avvikelse i den mening som avses i 4 kap. 19 § JB
måste en avvikelse för att omfattas av lagrummet dock hänföra sig till fastighe
ten som sådan och härigenom påverka möjligheten att faktiskt eller rättsligt
utnyttja denna. Att en fastighet har taxerats felaktigt kan inte sägas vara en brist
som berör fastigheten på angivet sätt och kan därför inte anses som en avvikelse
i den mening som avses i lagrummet."35

In dubio är varken de s.k. immaterialrättsliga fel som skall bedömas enligt
CISG eller de s.k. rådighetsfelen i lös egendom fel enligt huvudregeln. In
dubio är inte heller icke-felen fel enligt huvudregeln. För att förvänt
ningar inom dessa kategorier skall skyddas, krävs därför antingen att det
följer direkt av avtalet att risken i det enskilda fallet ligger på säljaren 
vilket ger skydd redan enligt huvudregeln - eller att en tillämpning av till-

34 NJA 1936 s. 737 (s. 741). Fallet har - med stöd i HD:s domskäl- ansetts innebära att säljaren
har en upplysningsplikt, se RambergIHerre s. 255 f. och Hultmark, Upplysningsplikt s. 36 f.
Säljarens "upplysningsplikt" berodde emellertid på att hon var i ond tro. Enligt Håstad (s. 133)
ansågs avtalet vara ogiltigt. Jfr det liknande UiR 1978 s. 48 H, som dock inte gällde rådighets
inskränkande beslut. Säljaren hade lämnat korrekta uppgifter om tidigare års omsättning, men
inte talat om att omsättningen hade minskat med ca 30 % under tiden mellan den senaste läm
nade uppgiften och köpet. Köparen tilläts häva köpet och tillerkändes skadestånd.

35 NJA 1997 s. 149 (s. 153). Jfr NJA 1988 s. 3 (Beräkning av prisavdrag).
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läggsregeln ger det resultatet. I det senare fallet är säljarens onda tro
avgörande för riskfördelningen. Eftersom behandlingen av kategorierna
är identisk finns det ingen anledning att skilja icke-felen från de s.k.
immaterialrättsliga felen enligt CISG eller från de s.k. rådighetsfelen i lös
egendom.

Som har framhållits tidigare" är frågeställningen om en omständighet
omfattas av felbegreppet eller inte en onödig och i princip betydelselös
komplikation. Alla köparens förväntningar omfattas i och för sig av fel
begreppet, om man därmed menar att de över huvud taget kan bli föremål
för prövning. Det som är intressant är om risken för att köparens förvänt
ningar inte motsvaras av verkligheten skall ligga på säljaren eller på
köparen. I och med att alla köparens förväntningar kan vara föremål för
prövning är de ovan beskrivna typsituationerna utan principiellt intresse.
Varje köparens förväntning som inte åtnjuter skydd enligt huvudregeln
kan i princip skyddas i det enskilda fallet enligt tilläggsregeln, om dess
rekvisit är uppfyllda. Varje slags förväntning är därtill i och för sig sådan
att den i princip kan åtnjuta skydd redan enligt huvudregeln.

Mot bakgrund av rättspraxis" har slutsatsen dragits att säljaren har en
upplysningsplikt avseende rådighetsfel." Även i övrigt antas att säljaren
har en upplysningsplikt.39 Detta är emellertid att spänna kärran framför
hästen. Även om HD i några fall har formulerat domskäl på det sättet, så
är det inte den uteblivna upplysningen som ligger till grund för riskfördel
ningen. Säljaren kan genom upplysningenjOra över risken till köparen
för att dennes förväntning inte stämmer med verkligheten. Upplysningen
är endast en konsekvens av att risken för den omständighet som upplys
ningen skall avse in dubio ligger på säljaren.

36 Se kap. 1.2.
37 Se utöver här behandlade fall NJA 1928 s. 47 (Utedass), NJA 1935 s. 57 {Hotellrörelse} och

NJA 1961 s. 330 {Frukt- och konfektyraffären Lyktan}.
38 Se Ramberg i Hellner/Ramberg s. 170. Jfr Martinsson s. 450 ff.
39 Se HAstadi JT 1992-93 s. 607 tf. och Hultmark, Upplysningsplikt, särskilt s. 32 tf. Jfr Ramberg

s. 63 f.
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13.3 Friskrivningar och säljarens uppmaning att undersöka
avtalsföremålet

Enligt 19 § l st. 2 p. KöpL är en generell friskrivning inte verksam när
"säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant
väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som
han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med
att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha
inverkat på köpet". En generell friskrivning är således inte verksam
beträffande omständigheter om vilka säljaren är i ond tro. Den säljare som
vill att köparen skall stå risken för något som i och för sig omfattas av
säljarens onda tro måste därför uttrycka sig tydligare och mer precist ange
vad han inte vill ansvara för. Det är därefter köparens sak att agera utifrån
den information som har givits.

I VfR 1973 s. 413 H fick säljaren står risken - t.o.m. gentemot köparens köpare
- för att han inte tillräckligt tydligt hade givit köparen upplysning om att fastig
heten behövde pålas för att kunna bebyggas, när han visste att så var fallet, trots
att avtalet innehöll följande klausul: "Seelger indestår ikke for, at ejendommen
kan bebygges uden ekstrafundering eller pilotering.v" Mot bakgrund av säljaren
faktiska vetskap, kan det antas att klausulen var ett försök att på ett lagom
(o)tydligt sätt söka skapa dokumentation om att köparen hade blivit upplyst om
de faktiska förhållandena, trots att så inte var fallet."

Tillämpningsområdet för 19 § l st. 2 p. KöpL är förhållandevis begränsat.
För att säljarens vetskap skall var relevant krävs att avtalsföremålet skulle
anses sakna fel för den händelse säljaren inte var i ond tro. Bestämmelsen
är därför endast direkt tillämplig på sådant som skulle ha omfattats av
säljarens risk om någon friskrivning inte funnits, men som genom fri-

40 UfR 1973 s. 413 H (s. 414).
41 Jfr dock UfR 1971 s. 429 H, där säljaren hade köpt en fastighet 1963 med villkoret att brunnen

kunde sina under torra somrar. När han själv sålde fastigheten 1969 garanterade han i stället att
det inte hade saknats vatten i brunnen sedan 1963. Sommaren 1969 var torr och brunnen sinade.
Trots säljarens vetskap om att brunnen kunde sina, fick köparen står risken för sin förväntning
att brunnen skulle ge vatten varje sommar.
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skrivningen i stället skulle ha kommit att omfattas av köparens risk om
säljaren hade varit i god trO.42

Även i 20 § 2 st. KöpL anges att den riskförändring som följer av att
säljaren uppmanar köparen att undersöka avtalsföremålet begränsas av
säljarens onda tro. Precis som en friskrivningsklausul är uppmaningen att
undersöka avtalsföremålet ägnad att sänka köparens generella förvänt
ningar. I lagtexten anges detta som att köparen inte får såsom fel åberopa
vad han borde ha märkt vid undersökningen. Även i detta fall är bestäm
melsens tillämpningsområde begränsat. En köpare har alltid anledning att
undersöka ett avtalsföremål såvitt avser allt som omfattas av hans risk
sfår. En uppmaning från säljaren att undersöka avtalsföremålet förändrar
riskfördelningen så att en större del än eljest av köparens förväntningar är
obefogade. Den undersökning som köparen enligt stadgandet har att
utföra omfattar ökningen av hans risksfår. Här liksom eljest är köparens
undersökning en konsekvens av att han står risken för att avtalsföremålet
visar sig inte svara mot hans obefogade förväntningar. Liksom i övriga
situationer där säljaren är medveten om köparens obefogade förvänt
ningar skall enligt tilläggsregeln prövas om säljarens vetskap medför att
han står risken för avvikelser från dessa. Av 20 § 2 st. KöpL följer att så
är fallet när säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Det strider i all
mänhet mot tro och heder att uppmana köparen att undersöka avtalsföre
målet i hopp om att köparen inte skall upptäcka något som säljaren skulle
ha stått risken för om uppmaningen att undersöka inte hade givits.

Såväl 19 § l st. 2 p. som 20 § 2 st. KöpL förtydligar tilläggsregeln. När
köparens förväntningar inte skyddas enligt huvudregeln står köparen in
dubio risken för att de inte uppfylls. När säljaren känner till köparens för
väntningar, skall enligt tilläggsregeln prövas om han skall stå risken för
att de inte uppfylls. När säljaren vid avtalstillfållet vet att de inte kommer
att uppfyllas, bär han enligt förevarande stadganden i allmänhet risken
därför.

42 Se härtillMartinssons. 436 ff. och Håstadi JT 1992-93s. 607 ff. Jfr ViR 1974s. 475 H (Kontors
takhöjd).
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13.4 Ogiltighet

Eftersom identiska rättsfakta kan behandlas såväl enligt reglerna om kon
traktsbrott som enligt ogiltighetsreglerna, måste ställning tas till om det
ena regelsystemet skall tillämpas framför det andra eller om de båda
regelsystemen kompletterar varandra, så att det ena i stället ger det andra
innehåll. 43 När tilläggsregeln tillämpas inom köprätten innebär det att ett
avtalsföremål är felaktigt när säljaren är i ond tro om köparens förvänt
ningar. Den övergripande problemställning som behandlas i det följande
är om en tillämpning av avtalslagens regler om svek och om förklarings
misstag ger en annan riskfördelning än den köprättsliga tilläggsregeln vid
tillämpning på en identisk situation. Problemet kan koncentreras till frå
gan: Vad är ogiltighet? Inledningsvis kommer att beröras gränsdrag
ningen mellan starka och svaga ogiltighetsgrunder, liksom mellan nulli
teter och angripligheter. Den inledande genomgången syftar till att skilja
ut den kategori ogiltighetsgrunder som är av primär betydelse för fram
ställningen - de svaga angriplighetsgrunderna svek och förklaringsmiss
tag.

13.4.1 Starka och svaga ogiltighetsgrunder

I framställningar om ogiltighet brukar åtskillnad göras mellan starka och
svaga ogiltighetsgrunder." De starka kännetecknas av att de kan göras
gällande även gentemot en godtroende motpart, medan de svaga förutsät
ter att motparten är i ond tro. I avtalslagen är det i 28 § beskrivna s.k. rån
tvånget av det förra slaget. Även s.k. nulliteter är regelmässigt av denna
karaktär, eftersom de inte syftar till att skydda en part mot en annan, utan
i första hand skyddar andra intressen.

Svek och de flesta andra angriplighetsgrunder är emellertid s.k. svaga
ogiltighetsgrunder. De kan följaktligen göras gällande endast gentemot
en ondtroende motpart. Här behandlas betydelsen av säljarens vetskap.
Enär denna saknar betydelse när fråga är om starka ogiltighetsgrunder
saknas det anledning att här behandla dem. Anledning saknas därmed

43 Se härtill Krokeide s. 143 ff.
44 Se Adlercreutz I s. 223, Ussing s. 123 ff. och Lassen, Nullitet og Anfregtelighed s. 240 ff.
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också att här vidare beröra åtskillnaden mellan starka och svaga ogiltig
hetsgrunder.

13.4.2 Nulliteter

Inom ramen för vad som kallas ogiltighet har man sedan länge skilt
mellan två kategorier av ogiltighetsgrunder: nulliteter och angriplighe
ter." Medan nulliteterna skall beaktas ex officio aven domstol, kräver
angripligheterna för att ogiltigheten skall aktiveras att part angriper den
ifrågavarande rättshandlingen - företrädesvis genom att yrka att den skall
förklaras ogiltig.

Nulliteterna kännetecknas av att parterna inte disponerar över dem.
Den rationella anledningen till detta är åtminstone numera att nullitets
reglerna i vart fall delvis skyddar något annat än parternas omedelbara
intressen. Formkravet för köp av fast egendom, som brukar motiveras
bl.a. med behovet av inskrivning och det därmed sammanhängande skyd
det för tredje man,46 innebär således att ett muntligt "avtal" om köp av fast
egendom är en nullitet och därmed inte något avtal.47 Andra exempel på

45 Se t.ex. Lassen, Nullitet og Anfeegtelighed s. 181 med vidare hänvisningar till Savigny, System
des heutigen römischen Rechts IV §§ 202 och 203, liksom till Windscheid, Lehrbuch des
Pandektenrechts §§ 70, 82 och 83. I BGB görs åtskillnad mellan Anfechtbarkeit (119-124 §§)
och Nichtigkeit (125-129 §§). I romersk rätt synes nulliteterna havarit juridiskt ogiltiga, medan
angripligheterna i och för sig var formellt giltiga, men ändå i praktiken ogiltiga på grund av pre
torernas exceptiones, se Lassen, Nullitet och Anfsegtelighed s. 187 f. Ämnet har i svensk rätt
behandlats redan av såväl Nehrman (s. 370 ff.) som Schrevelius (I s. 169 ff.). Se även Adler
creutz i Festskrift till Anders Agell s. 7 och Karlgren i Festskrift till Henry Ussing s. 247 ff.

46 Se SOU 1947:38 s. 144 ff., Westerlind s. 237 ff. och Victorin s. 12. Inte heller bör man under
skatta statens intresse av att veta när stämpelskatt skall erläggas och vem som i övrigt skall
beskattas for fastighetsinnehavet, jfr NJA 1998 s. 462 (prisjusteringsklausu/).

47 Se 4 kap. 1 § JB. Jfr SOU 1947:38 s. 148 f. och SundelI s. 95 ff., liksom NJA 1987 s. 167 (Fel
aktigt angiven köpeskilling), i vilket nulliteten fick långtgående obligationsrättsliga verkningar.
I målet var inte fråga om avtalets återgång, utan ogiltigheten var endast en invändning mot
säljarens krav på betalning. I fallets förlängning kan den delvis fiskalt motiverade (se prop.
1970:20 Bis. 150) nulliteten möjligen ha tätt än mer långtgående obligationsrättsliga verk
ningar. På grund av formkravet kunde säljaren inte kräva ut köpeskilling for fast egendom i den
del som den översteg vad som hade angivits i köpehandlingarna. Jfr även ND (F) 1981 s.459
(Svart köpeskilling), där det ansågs strida mot tro och heder att köparen åberopade avtalet enligt
dess lydelse i en motsvarande situation. I ND (F) 1971 s. 4 ålades säljaren - som hade hemlig
hållit information om vattenståndets skiftningar - att betala tillbaka inte bara den i köpehand
lingarna upptagna köpeskillingen, utan även den del som köparna hade betalat "svart".
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nullitetsgrunder är omyndighet," att rättshandlingar står i strid mot
offentliga förbud," och att rättshandlingars innehåll i övrigt strider mot
lag eller goda seder. so Eftersom parterna inte disponerar över nulliteterna,
kan de inte heller "läka" dem genom att efterge vissa rättigheter eller
genom nya rättshandlingar, så länge de nya rättshandlingarna inte till
kommer på ett sätt som godkänts av lagstiftaren.SI Det är i dessa fall i stäl
let fråga om nya rättshandlingar som skall uppfylla det syfte som de
gamla inte förmådde uppfylla.52

I NJA 1998 s. 462 hade en bostadsrätt sålts för 2560000 kr. Köpeskillingen var
enligt en i avtalet intagen prisjusteringsklausul preliminär och skulle "justeras
uppåt eller nedåt i förhållande till säljarens totala anskaffningskostnad/kvm
inklusive renoveringskostnader för hela fastighetens lägenhetsyta".53 Avtalet
förklarades vara ogiltigt eftersom beräkningsgrunderna för det slutliga priset var
för obestämda för att svara mot formkravet att priset skall anges. I det av HD
gillade betänkandet hänvisades till förarbetenas motivering för formkravet att
det "var av stor vikt för precisering av avtalsvillkoren och skapade ordning och
reda i rättsförhållandena" .54 Kravet på skriftlighet angavs också vara viktigt "för
att tillgodose kontrollaspektema i ett system med evig realisationsvinstbeskatt
ning"." Formkravet motiverades således bl.a. av fiskala hänsyn."

48 Se 9 kap. 1 § FB och Adlercreutz i Festskrift till Anders Agell s. 15.
49 Se t.ex. 7 och 35 §§ konkurrenslagen (1993:20) och NJA 1997 s. 93 (NäringsjOrbud) samt

Kleineman i JT 1997-98 s. 808 tf.
so Se Adlercreutz I s. 275 tf. Se också NJA 1992 s. 299 (Brattebergs SågverkAB i konkurs), i vilket

HD uttalade (s. 303) att "en särskild överenskommelse, som direkt syftar till att skatt skall
undandras genom oriktig uppgift till skattemyndigheten, får anses civilrättsligt ogiltig enligt all
männa rättsgrundsatser". Jfr även NJA 1997 s. 93 (NäringsjOrbud).

SI Jfr dock NJA 1951 s. 468 (KonkJudent godkännande?), särskilt JustR Walins votum och därtill
Vahlen, Avtal s. 86 f. Jfr om romersk rätt Lassen, Nullitet och Anfeegtelighed s. 191 f.

S2 Se Montgomery s. 662 f. Jfr Schrevelius I s. 172 f. Ett fastighetsköp som inte uppfyller form
kraven i 4 kap. 1 § JB kan således hjälpas genom en ny rättshandling, vilken uppfyller dessa
krav. På enahanda sätt kan en rättshandling som företagits aven omyndig person ratihaberas när
personen har blivit myndig och därigenom hjälpas till giltighet, i vart fall till sitt innehåll, se
9 kap. 1 § FB. Jfr Kötz s. 102.

S3 NJA 1998 s. 462 (s. 463).
S4 NJA 1998 s. 462 (s. 465).
ss Ibid.
S6 Se även NJA 1987 s. 167 (Felaktigt angiven köpeskilling), där det med hänvisning till motivut

talanden angavs att "det stränga formkravet när det gäller uppgift om köpeskillingen har till
syfte att hindra vilseledande av tredje man eller myndighet" (s. 172).
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Enligt Karlgren har "ogiltigheten ... nullitets natur, när ifrågavarande
rätts ärende överhuvud icke frambringar de åsyftade rättsverkningarna.
Någon särskild reaktion mot rättsärendet, under åberopande av det fel
som förelupit, är således icke betingelse för den rättsliga effektens utebli
vande. Förekommer emellertid sådan reaktion, kan den härröra icke blott
från den ene eller andre kontrahenten utan i princip även från utomstå
ende, från vilken tredje man som helst. Ogiltigheten måste av domstolen
beaktas ex officio. Den är definitiv och ohjälplig.'?" Nulliteter kallades av
Stang för absoluta ogiltigheter.58 Eftersom de skall beaktas ex officio av
en domstol motsvarar de helt en språklig tolkning av begreppetogiltig
het. 59

Tillämpningen av ogiltighetsregler av nullitets karaktär resulterar
liksom all annan regeltillämpning i en riskfördelning mellan parter. Om
ett avtal om köp av fast egendom är behäftat med formfel, så står köparen
risken för att fastigheten ökar i värde efter "köpet", medan säljaren står
risken för att värdet minskar. Vardera parten kan lösa ut motpartens risk
genom att åberopa ogiltigheten och därigenom återställa den ursprungliga
balansen mellan parterna. Risken fördelas i dessa fall helt slumpmässigt,
utan anknytning till parternas mellanhavanden. I stället för att vara en
naturlig del av parternas avtal är riskfördelningens resultat en nödvändig
konsekvens av att andra värden har överordnats parternas avtalsfrihet.

13.4.2.1 Gränsdragningen mellan nullitet och angriplighet

Gränsdragningen mellan nullitet och angriplighet härrör från romersk
rätt. Den var logisk inom ramen för det systemet, men framstår nu åtmins
tone delvis som en frukt av ett outvecklat och primitivt rättssystem. Enligt
jus civile kunde således köp ursprungligen ske endast i viss form, manci
patio." Köp som inte uppfyllde formkraven var därför nulliteter. Köp

57 Karlgren i Festskrift till Henry Ussing s. 248. Som angivits ovan är många nulliteter i och för
sig inte ohjälpliga, utan endast ohjälpliga i den aktuella formen eller under de aktuella omstän
digheterna.

ss Se Stang s. 432. Jfr Ussing s. 237 och Adlercreutz I s. 223.
59 Jfr kap. 1.4.2.
60 Se Lundstedt s. 10, Ussing s. 100 f., Stang s. 403 f. och Anners s. 69. Så småningom kunde köp

ske formlöst enligt jus gentium, medan jus civile - som förbehölls romerska medborgare - fort
farande krävde mancipatio.
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som uppfyllde fonnkraven men som berodde på tvång eller svek var där
emot giltiga." Behovet av att korrigera avtalsförhållandena i dylika situa
tioner gav upphov till den pretoriska exceptio doli.62 Att en rättshandling
kunde vara giltig (enligt jus civile) men ändå ogiltig (på grund av preto
rernas exceptio doli) gav samma resultat i det enskilda fallet som om jus
civile hade förändrats och tillåtit invändningar om t.ex. svek. Den
använda metoden innebar emellertid att rätten (jus civile) inte ändrades,
utan bara att den i det enskilda fallet inte kunde hävdas.f En liknande syn
på rätten - att lagen är given en gång för alla och att den inte kan ändras
-ledde senare till framväxten av equity i anglosaxisk rätt."

Särskilt Lassen har kritiserat uppdelningen och kallat den bakomlig
gande teorin för ett ondartat dogmatiskt missfoster." framför allt därför
att den inte är logisk och inte synes kunna inordnas i ett enhetligt system.
Det problem som Lassen identifierade och kritiserade synes mer än något
annat bero på att så många skilda företeelser och intressekonflikter har
samlats under begreppet ogiltighet och att det gemensamma begreppet
leder till antagandet att rättsföljderna därmed också måste vara gemen
samma.

Det är emellertid uppenbart att det är skillnad mellan regeln om form
krav i 4 kap. 1 § JB, som åtminstone delvis skyddar andra än parterna,
ogiltighetsregeln i 7 § konkurrenslagen (1993:20), som motverkar parter
nas omedelbara intressen och endast skyddar andra än parterna, och
avtalslagens ogiltighetsregler, som skyddar en löftesgivare mot otillbör
lig påverkan av hans rättshandling. Ogiltighetsreglernas skilda syften
talar för att dekan leda till olika rättsföljder beroende av den enskilda
regelns ändamål.

Eftersom gränsdragningen mellan nullitet och angriplighet i praktiken
är en fråga om huruvida ogiltighetsgrunden behöver åberopas eller inte,
framstår gränsdragningen som processrättsligt snarare än civilrättsligt

61 Se Lundstedt s. 43 och Stang i TfR 1930 s. 52.
62 Se Lundstedt s. 42 tf.
63 Se Lassen, Nullitet och Anfeegtelighed s. 188.
64 Se ZweigertlKötz s. 187 tf. och David/Brierley s. 324 tf. Jfr även Hjerner s. 8 f., särskilt n. 2.
6S Lassen, Nullitet och Anfeegtelighed s. 244. Uppsatsen syftar till att visa att uppdelningen inte

kan göras och beror på en missuppfattning av romersk rätt. Jfr även Karlgren i Festskrift till
Henry Ussing s. 247, liksom Adlercreutz i Festskrift till Anders Agell s. 8.
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betingad. Gränsdragningen bör dänned också vara tämligen enkel. Om en
ogiltighetsregel syftar till att skydda andras intressen än processparternas,
så bör regeln beaktas ex officio. Om regeln däremot syftar till att skydda
en av parterna i processen mot motparten, så bör den inte beaktas om den
inte åberopas.66

Gränsen mellan nullitet och angriplighet har emellertid betydelse
också för bedömningen av vilka hänsyn som är relevanta vid regeltill
lämpningen. När fråga är om nullitet skyddas annat än parternas omedel
bara intressen. Tillämpningen skall därför i princip ske utan hänsyn till
sådana intressen. När fråga är om angriplighet är det tvärt om. Reglerna
skyddar inget annat än parternas intressen, eftersom de i så fall skulle ha
kunnat åberopas även av andra eller beaktas ex officio aven domstol.
Tillämpningen av angriplighetsregler skall därför ske utan hänsyn till
andra intressen än parternas.

I det följande kommer nulliteterna att lämnas utanför framställningen
eftersom de inte har att göra med relationen mellan avtalsparterna, utan
tjänar andra syften. Fortsättningsvis kommer endast att behandlas svaga
ogiltighetsgrunder av angriplighets karaktär.

13.4.3 Angripligheter

En ogiltighetsregel av angriplighets karaktär kännetecknas av att den
syftar till att skydda en av parterna i en tvist mot motparten. I sin egen
skap av angriplighet syftar den aldrig till att skydda någon annan, även
om det kan vara en nyttig bieffekt. Stang talade därför om relativa ogil
tigheter." Lassen använde i stället ordet anfeegtelighed." Karlgren har
beträffande gränsdragningen mellan nullitet och angriplighet uttalat att
man aldrig "lärer ... komma ifrån att det föreligger en fundamental olik
het mellan dels en ogiltighet, som är svävande, villkorlig till sin natur, och
dels annan, mera definitiv och obetingad ogiltighet'Y" Reglerna om

66 Jfr Hov s. 196.
67 Stang s. 437. Jfr Schrevelius I s. 170 och Adlercreutz I s. 223.
68 Lassen s. 71 ff. och i Nullitet och Anfeegtelighed, Jfr Ussing s. 237 f.
69 Karlgren i Festskrift till Henry Ussing s. 249. Begreppet angriplighet har även använts av Adler

creutz I s. 222 f.
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angriplighet är i stor utsträckning uttryck för den lojalitet som parter i
avtalsförhållanden anses böra visa varandra."

Här behandlas riskfördelningen vid avvikelser från köpares förvänt
ningar om avtalsföremåls beskaffenhet. Den ogiltighetsgrund som i första
hand är aktuell i sådana situationer är svek, men även förklaringsmisstag
kommer i fråga. Det som sägs i det följande har emellertid samma princi
piella giltighet även för övriga angriplighetsgrunder.

En allmän uppfattning är att ett svek medför att avtalet är ogiltigt."
Uppfattningen har inte stöd vare sig i avtalslagen eller i dess förarbeten.
Inte heller den ledande doktrinen från tiden för avtalslagens tillkomst ger
uppfattningen stöd. Enligt avtalslagens ogiltighetsregler är den spring
ande punkten i stället att en rättshandling - här köparens löfte att köpa på
vissa villkor - är ogiltig om den har framkallats genom svek från motpar
tens sida, liksom när sveket härrör från någon annan än motparten om
denna är i ond tro.

13.4.3.1 Tidenfåre 1915

För att förstå avtal sIagens ogiltighetsregler och den missuppfattning om
deras funktion som synes ha uppkommit är det nödvändigt att söka sig
tillbaka i tiden till 1900-talets början. Det var då osäkert om löftesteorin
eller kontraktsteorin härskade i Sverige. Enligt Winroth var kontrakts
teorin gällande rätt i Sverige vid sekelskiftet.f Det synes i vart fall ha
varit osäkert om redan löften band avgivaren eller om bundenhet uppkom
först genom avtalet. 73 Även om förekomsten av ensidiga rättshandlingar
erkändes, såsom testamente, borgen och löpande förbindelser," så var det

70 Jfr från skilda områden Ramberg/Hultmark s. 98 f., Ramberg i Hellner/Ramberg s. 18 och
s. 277, Hultmark, Upplysningsplikt s. 7, Vinding Kruse, Kebsretten s. 108 f. och Kriiger, Kon
traktsrett s. 530. Se även art. 1.7 UNIDROIT Principles och art. 1:201 Principles of European
Contract Law.

71 Se GrönforsIDotevall s. 178, Adlercreutz I s. 224, Ramberg/Hultmark s. 165, Gomard, Obliga
tionsret I s. 131 och Hov s. 179.

72 Winroth, Kompendium s. 127. Kompendiet innehåller anteckningar efter ett kollegium hållet av
Winroth. Han synes inte själv hamedverkat vid dess produktion, varför uppfattningen kan här
röra från en ouppmärksam lärjunges missuppfattning av föreläsarens utsaga.

73 Se Stang s. 179 n. 15, Förslag 1914 s. 116 f. (NJA II 1915 s. 232 f.) och NLB 1895 s. 27 ff.
74 Se Winroth, Kompendium s. 126.
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naturligt att tala om avtals ogiltighet snarare än rättshandlingars ogiltig
het, eftersom ett oförbindande anbuds eventuella ogiltighet var av föga
intresse. Enligt Björling var således rättsföljden av svek att avtalet var
ogiltigt:

"Om den ene partens oriktiga föreställning framkallats afden andre genom svek,
får den bedragne slippa ifrån det aftal, till hvilket han sålunda förledts. Säljaren,
som narrat köparen i fråga om godsets värde eller utsikterna att kunna afyttra
det, kan naturligtvis icke begära, att köpet, som endast genom hans svek kommit
till stånd, skall bli bestäende.t'"

Om rättsläget beträffande ogiltighetens objekt var oklart i Sverige, så var
det desto klarare i Norge och Danmark. Där var löftesteorin erkänd som
gällande rätt." Lassen och Stang talade därför om Lefters Ugyldighedf
respektive viljeserklceringers ugyldighet." I Finland däremot synes kon
traktsteorin ha varit gällande rätt. 79

Enligt löftesteorin är ett avtal sammansatt av två rättshandlingar." I
konsekvens dänned ansåg Stang att det är oriktigt att betrakta avtalet som
en rättshandling, eftersom det innebär att anbudet och accepten inte kan
vara rättshandlingar: "Er kontrakten en retshandel, kan ikke retshandlen
defineres som en viljeserkleering. - - - Begrepet tosidig retshandel beteg
ner i virkeligheten et tilbakefald fra lefteteorien til kontraktsteorien."!'
Uppfattningen är logisk att avtalet inte kan vara en rättshandling enligt
löftesteorin. Enligt denna är parterna bundna redan av sina respektive löf
ten. Det finns därmed ingen anledning att den bundenheten skall ersättas
aven annan bundenhet med identiskt innehåll. Stangs uppfattning inne
bär att avtalet i stället är en sammanfattning av parternas var för sig bin
dande rättshandlingar. Sammanfattningen fyller också funktionen att
markera att tidigare löften inte längre är bindande.82

75 Björling, l uppl. s. 103.
76 Se Lassen, l uppl. s. 29 och Stang s. 179.
n Se Lassen, l uppl. Rubriken till § 13.
78 Se Stang s. 430.
79 Se Wrede s. 17. Jfr dock finländska Lagberedningens publikationer 1925 nr 2 s. 15.
*> Se Förslag 1914 s. 116 (NJA II 1915 s. 233).
81 Stang s. 191 f.
82 Jfr 5 § AvtL.
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13.4.3.2 Avtalslagen 1915

I avtalslagen fastslogs emellertid att såväl anbud och accepter som avtal
är rättshandlingar." För svenskt vidkommande innebar det att det inte
längre var korrekt att tala endast om avtals ogiltighet, eftersom avtalet
bara är en av de rättshandlingar som kan träffas av ogiltighet. 84 Av såväl
lagtexten som av lagmotiven framgår att rättshandlingar kan träffas av
ogiltighet. Endast i den sannolikt sällsynta situationen att båda parterna
blir lurade kan i egentlig mening ett avtal framkallas genom svek. När
svekregeln tillämpas är det i stället regelmässigt så att avtalets förekomst
eller innehåll har påverkats av att den ena parten har lurats att avge en
rättshandling med visst innehåll. Trots att rättsläget hade förändrats 
eller möjligen bara klarlagts - beskrev Björling rättsföljden av svek på
samma sätt som före avtalslagens tillkomst: avtalet var ogiltigt." Lika
litet som nutida författare hade han stöd i avtalslagen för antagandet att
det just var avtalet som var ogiltigt, snarare än att en av parternas rätts
handlingar var ogiltig.

13.4.3.3 Angreppsobjektet

Företeelsen angriplighet förutsätter att det finns ett objekt för angreppet.
Avtalslagens betoning av den enskilda rättshandlingen rimmar illa med
den spridda uppfattningen att avtalet är ogiltighetens objekt. Här skall
därför först utredas vad det är som angrips med hjälp av reglerna om ogil
tighet. Därefter kommer angreppets resultat att analyseras.

Avtalslagens upphovsmän ansåg uppenbarligen att ogiltighetsreglerna
gav en möjlighet att angripa den egna rättshandlingen, snarare än avtalet.
Att en rättshandling är ogiltig innebär således enligt Lassen att den "ikke

83 Att Stangs uppfattning att avtalet inte kunde vara en rättshandling hade avvisats framgår av
avtalslagens rubrik. Uppfattningen synes däremot ha präglat den norska avtalslagens rubrik.
Lagens namn är "Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserkleeringer,"

84 Petrazyckis antagande (s. 165), att "in morality obligation or duty appears as a state of being
unilaterally bound, while in law it appears as a state ofbeing bilaterally bound", är således inte
korrekt för svenskt vidkommande.

8S Se Björling, 3 upp1.s. 114. Den enda skillnaden mot citatet in. 75 är att ett kommatecken saknas.
Björling torde ha haft ett inte obetydligt inflytande över framtida juristgenerationers syn på juri
diska spörsmål.
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[kan] binde Leftegiveren til Opfyldelse af Leftet efter dets umiddelbare
Indhold eller til at tilsvare Opfyldelsesinteressen. Binder Loftet Leftegi
veren blot i en af disse Retninger, kaldes det gyldigt. Binder det harn ikke
i nogen af disse Retninger, kaldes det ugyldigt, og det, selvom det for
pligter Leftegiveren til at yde den negative Kontraktsintresse.?" Stangs
uppfattning är i sak identisk med Lassens: "Kan en retshandel ikke for
langes opfyldt efter sit indhold, men skyldneren pligter at erstatte den
positive kontraktsinteresse, siges retshandlen at veere gyldig. Skal skyld
neren derimot bare betale den negative kontraktsinteresse, siger man, at
viljeserkleeringen er ugyldig"." Enligt Lassen och Stang medförde såle
des en säljares svek att köparen inte var bunden av sitt löftes omedelbara
innehåll och att köparen inte heller var tvungen att utge ersättning till
säljaren enligt det positiva kontraktsintresset om köparen inte uppfyllde
sitt löftes omedelbara innehåll. Köparen kunde däremot vara tvungen att
utge ersättning enligt det negativa kontraktsintresset.88

Det har veterligen aldrig inträffat att en lurad part har tvingats utge ersättning till
den som har lurat. Den tänkbara grunden för ett sådant krav skulle vara att den
lurade hade varit culpös genom att låta sig luras och att han därigenom hade
orsakat motparten skada. Mer sannolikt - men fortfarande tämligen osannolikt
- är att ogiltighetsgrunden förklaringsmisstag kan tänkas resultera i att löftesgi
varen - som kunde ha uttryckt sig bättre - skall ersätta motpartens negativa kon
traktsintresse om motparten är i god tro trots att han borde ha varit i ond tro.
Även en part som åberopar och har framgång med förutsättnings läran såvitt
avser angreppet mot den egna rättshandlingen kan tvingas utge ersättning till
motparten, eftersom han hade kunnat undersöka förutsättningarna innan han
avgav sitt löfte och det i enstaka fall kan anses vara culpöst att inte företa en
sådan undersökning. När Stang och Lassen angav att löftesgivaren kunde bli
skyldig att utge ersättning enligt det negativa kontraktsintresset är det sannolikt
att de därmed mer strävade efter teoretisk fullständighet än att de gjorde en prog-

86 Lassen s. 71 f. Se även från nyare dansk doktrin Gomard s. 26: "Aftalelovens regler om ugyl
dighed angår den enkelte viljeserkleering, d.v.s. i lovens kontraktmodeI tilbuddet eller accepten,
ikke aftalen i sin helhed" och Andersen, Grundleeggende aftaleret s. 285: " ... hvornår en indgået
aftale - eller rettere sagt: de lefter, der har frembragt den - kan miste sin gyldighed".

1fT Stang s. 430. Se även Woxholth s. 291 f. Från nyare norsk praxis visar Rt 1999 s. 210 detsamma
(s. 212): "Etter avtaleloven § 30 annet ledd annet alternativ er en viljeserklrering ikke bindende
for den part som har avgitt den, dersom den annen part svikaktig har fortiet omstendigheter som
kan antas å ha hatt betydning for viljeserkleeringen."

88 Se även Woxholth s. 285 f.

334



13.4 Ogiltighet

nos om det praktiska rätts livet. En löftesgivares risk att behöva utge skadestånd
när hans rättshandling är ogiltig på här behandlade grunder skall inte överdrivas.

Möjligheten att angripa den egna rättshandlingen är av intresse i forsta
hand när man inte vill uppfylla motpartens anspråk enligt rättshandling
ens omedelbara innehåll. Uppfattningen att den egna rättshandlingen är
ogiltighetsreglernas angreppsobjekt är logisk mot bakgrund av avtalsla
gens synsätt att ett avtal består av två rättshandlingar. Ogiltighetsreglerna
är därmed genomgående i forsta hand skyddsregler och kan som sådana
inte frambringa någon annan effekt än att löftesgivaren - här köparen 
helt eller delvis befrias från bundenhet vid sin rättshandling. Syftet med
angriplighet som ogiltighetsgrund är inte attförbjuda att en rättshandling
uppfylls, utan att/rita den som har avgivit viljeförklaringen från skyldig
heten att uppfylla den." Av detta har slutsatsen dragits att en rättshand
ling endast kan angripas av den som har företagit den under påverkan av
en ogiltighetsgrund." Att ogiltighetsgrunden endast kan angripas av löf
tesgivaren framgår även av ordvalet i 3 kap. avtalslagen, där rättshand
lingarna i fråga genomgående sägs icke vara gällande mot löftesgivaren.

Av avtalslagens konstruktion med två rättshandlingar följer som en
nödvändig konsekvens att säljarens löfte normalt är giltigt även om köpa
rens är ogiltigt. För att den giltigheten skall ha någon funktion krävs att
köparen kan fordra leverans i enlighet med säljarens löfte, eller ha rätt till
uppfyllelsesurrogat i form av skadestånd beräknat enligt det positiva kon
traktsintresset, d.v.s. innefattande utebliven vinst. 91 Om så inte vore fallet
skulle även säljarens rättshandling vara ogiltig, trots att den inte har fram
kallats på något otillbörligt sätt.92

Säljarens rättshandlings giltighet innebär att den lurade köparen syn-

&9 Se Stang s. 438, Vahlen, Avtal s. 79 f. och Lassen s. 76.
90 Se Stang s. 441 f., Lassen s. 72 ff., Lassen, Nullitet og Anfregtelighed s. 189, Ussing s. 252 f.,

Gomard s. 142, Karlgren i Festskrift till Henry Ussing s. 249, Adlercreutz I s. 223 och Utkast
1914 s. 66. Se även Winroth, Kompendium s. 134, som dock talar om hävning av avtal på grund
av ogiltighet.

91 Uppfattningen att hela avtalet träffas av ogiltighet leder i stället till att skadestånd skall utgå
enligt utomobligatoriska regler, huvudsakligen på grund av brott, men även culpa in contra
hendo, se Ramberg/Hultmark s. 165.

92 Jfr vid n. 87 ff. Säljarens möjlighet att i här behandlade fall angripa sin egen rättshandling
behandlas i kap. 14.5.
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barligen ges möjlighet att kräva att säljaren presterar enligt sitt löfte utan
att köparen är skyldig att ge ut något vederlag, eftersom köparens rätts
handling är ogiltig. Även om den allmänpreventiva effekten torde vara
avsevärd kan det inte vara en riktig lösning. Lösningen ligger i stället i
definitionen av ogiltighet.

13.4.3.4 Rätts/akta och riskjördelning

Innan begreppet ogiltighet undersöks närmare behandlas de rättsfakta
som i första hand är av betydelse för skyddet av köparens förväntningar
enligt tilläggsregeln. De rättsregler som i första hand kommer i fråga är
avtalslagens regler om svek och om förklaringsmisstag.

13.4.3.4.1 Svek

När en säljare lämnar felaktiga uppgifter ligger uppgifterna till grund för
köparens förväntningar. Den sorts svek som innebär att säljaren medve
tet lämnar sådana uppgifter hanteras därmed i allmänhet redan enligt
huvudregeln. Även förnuftiga köpare skall kunna förlita sig på uppgifter
från en motpart så länge som omständigheterna i det enskilda fallet inte
talar däremot. Endast i de undantagsfall där t.ex. formkrav medför att
huvudregeln inte kan tillämpas, är det därför av intresse att undersöka
om uppgifterna lämnades i ond tro. Den vanligaste situation i vilken
avtalslagens ogiltighetsregler kan komplettera köplagstiftningens felreg
ler är därför den där säljaren är medveten om att köparens förväntning
inte stöds av hans rättshandling och inte upplyser köparen därom. Det är
i första hand denna situation som här avses när svek diskuteras. På ett
principiellt plan saknas det emellertid anledning att skilja det svikliga
förtigandet från ett mer aktivt svek, där en part medvetet lämnar oriktiga
uppgifter.

Riskfördelningen enligt avtalslagens ogiltighetsregler uttrycks i 33 §
AvtL där det anges att omständigheterna vid rättshandlingens tillkomst
inte får ha varit sådana, att det skulle strida mot tro och heder att med vet
skap om dem åberopa rättshandlingen. Av lagmotiven framgår att grän
sen går mellan ett "lovligt utnyttjande aven affårsskicklighet, som är
överlägsen medkontrahentens, och ett mot tro och heder stridande hand-
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lingssätt"." Härav kan slutsatsen dras att det i och för sig inte strider mot
tro och heder att inte upplysa en tilltänkt medkontrahent om allt vad man
känner till. En längre gående slutsats än så kan emellertid inte dras. Moti
ven ger som exempel på tillämpningen av 33 § AvtL att "den ena kontra
henten väl icke kan övertygas om att hava genom svikligt förfarande
framkallat en rättshandling men på ett ohederligt sätt begagnat sig av den
handlandes obekantskap med vissa faktiska fdrhållandenr." Ur motiven
kan hämtas även. exemplet med styrelseledamoten i ett konkursmässigt
bolag, vilken skyndar sig att sälja sina aktier innan bolagets dåliga eko
nomi har blivit känd för utomstående." Den bärande tanken i stadgandet
synes vara att det handlande som utlöser ogiltigheten inte behöver vara
brottsligt, men likväl skall kunna betecknas som ohederligt."

Enligt Stang är 33 § AvtL en kodifiering av den lära om synbara vilje
fel somhanhadelanserat i "OmVildfarelse" 1897.97 Stangs läraharvarit
omstridd och kritiserad, inte minst på grund av att den inte ger några klara
riktlinjer för hur gränsen mellan giltighet och ogiltighet skall dras." Den
antagna risken för en sammanblandning mellan rätt och moral synes ha
varit avgörande för kritiken." Till Stangs försvar bör sägas att det inte
torde vara lättare att skilja mellan svek enligt 30 § AvtL och handlande
av samma slag som inte omfattas av stadgandet än mellan handlande i
enlighet med och i strid mot tro och heder.l'" Gränsdragningen skall
enligt Stang göras i enlighet med "livets almindelige opfatning" eller
"den almindelige opfatning i handel og vandel". 101 Den rådande uppfatt
ningen om vad som är moraliskt och tillåtet i affärer skall vara avgörande.
Han föreslår ett slags hypotetiskt prov: "Vilde det veere heederlig eller

93 Förslag 1914 s. 134 (NJA II 1915 s. 262).
94 Ibid. Min kursivering.
95 Förslag 1914 s. 134 f. (NJA II 1915 s. 262). Jfr även finländska Lagberedningens publikationer

1925 nr2 s. 64 f. och Utkast 1914 s. 74.
96 Ordet ohederligt upprepas på åtskilliga ställen i motiven för att beskriva vilket beteende som

träffas av ogiltighetsregeln, se särskilt Förslag 1914 s. 134 (NJA II 1915 s. 262). Se även NO
(F) 1995 s. 562 (Skenavtal) (s. 564): "Vid tillämpningen av [33 § AvtL] skall beaktas syftet med
hela lagen, d.v.s. strävan att skydda en rättshandlandes fria viljebildning."

97 Se Stang i TfR 1930 s. 130.
98 Stang redogör själv tör kritiken i TiR 1930 s. 116 ff.
99 Jfr Hagerup i TiR 1912 s. 198.
100 Jfr finländska Lagberedningens publikationer 1925 nr 2 s. 65.
101 Stang i TfR 1930 s. 116. Se även Ussing s. 170 ff.
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semmelig av adressaten, om han uten videre behandIet erkleeringen som
gyldig og forlangte, at den skulde efterleves? Maa man svare nei til det,
er erkleeringen ugyldig overfor ham.,,102 Enligt Stang skall domstolarna
tilllämpa förhållandevis stränga krav för vad som är i enlighet med tro och
heder och därigenom driva utvecklingen mot ett alltmer moraliskt affårs
liv:03

Stangs uppfattning att 33 § AvtL skulle ha ett stort tillämpningsom
råde har kritiserats av Karlgren, som vill begränsa tillämpningen av 33 §
AvtL till ett minimum. Han avvisar hänvisningen till en allmän samhäl
lelig moraluppfattning som den norm enligt vilken stadgandet skall till
lämpas.'?' Enligt Karlgren har stadgandet två huvudsakliga tillämpnings
områden. Dels skall det omfatta sådana slags beteenden som beskrivs i de
övriga ogiltighetsreglerna, men som inte uppfyller dessas kvalitetsnor
mer, IOS dels skall det tillämpas när rättshandlingar har kommit till "under
inflytande aven icke fullt normal sinnesförfattning't.!" Karlgren före
språkar främst ett krav på kvalificerad omoral för att ogiltighet skall
inträda. 107

Stangs!" och Ussings'?" uppfattning att utvecklingen under lång tid
har gått mot en allt strängare affärsmoral - och att ogiltighet enligt 33 §
AvtL därmed kan följa i alltfler situationer - bekräftas av Hellner. l lo Man
kan emellertid ifrågasätta vari förändringen egentligen ligger. Utveck
lingen synes sammanfalla med den inom köprätten, där en köpare i dag
anses kunna ställa betydligt högre krav än i äldre tider på en varas beskaf
fenhet. III Avtalssituationerna i dag är ofta betydligt mer komplicerade än

102 Stang s. 461.
103 Se Stang i TiR 1930 s. 81 ff. och s. 130 n. 116. Även Ussing (s. 172) synes anse att domstolarna

skall driva utvecklingen och inte vara "altfor eengstelige for at skeerpe Kravene til Aabenhed og
Heederlighed (Loyalitet) under Kontraktsforhandlingerne".

104 Se Karlgren i SvJT 1933 s. 225 och s. 229 ff., särskilt s. 235.
IOS Se Karlgren i SvJT 1933 s. 237 ff. Karlgrens uppfattning synes således ha varit att bestämmel

serna i 28-31 §§ AvtL egentligen var överflödiga, eftersom de helt täcks av 33 § AvtL. Karlgren
skulle dock sannolikt ha fornekat att det var hans uppfattning, se a.a. passim.

106 Karlgren i SvJT 1933 s. 243.
t07 Se Karlgren i SvJT 1933 s. 236.
108 Se Stang s. 461.
109 Se Ussing s. 172.
110 Se Hellner i TiR 1987 s. 313 ff.
lit Jfr Lookofsky s. 57 och BernsteinlLookofsky s. 59.
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vad de var tidigare, när en säljare och en köpare möttes på torget och
säljaren hade varan tillgänglig för köparen att inspektera. De varor som
var föremål för avtal var dessutom i allmänhet sådana att de före köpet
kunde undersökas på plats på ett någorlunda enkelt sätt. Det är därför
möjligt att det är den mer komplicerade situationen kring avtalsslutet sna
rare än en förändrad samhällsmoral som ställer högre krav på öppenhet.

Det är vanskligt att i abstrakta termer ange hur gränsen skall dras mellan hand
lande i strid mot tro och heder å ena sidan och tillåtet handlande å den andra.
33 § AvtL syftar huvudsakligen till att tillhandahålla en nödutgång för löftesgi
vare som på ett ohemult sätt har drabbats av motpartens ohederliga agerande.
Trots sin brist på konkret innehåll och fasta ramar för rättstillämpningen, synes
den hederlighetsnorm som framgår av lagens motiv vara den beskrivning som
bäst motsvarar stadgandets tillämpningsområde. Med betoningen av hederlighet
i stället för moral uppnås något av den kvalifikation som Karlgren efterlyste. 112

Normen måste dock vara flexibel i beroende av vad som uppfattas som hederligt
vid tiden för avtalets ingående och i det aktuella avtalsförhållandet, i förekom
mande fall mot bakgrund av den norm som gäller i den aktuella branschen.'!'

13.4.3.4.2 Information och kostnad

Avtalslagens svekregel syftar till att skydda mot otillbörligt beteende från
motparten, vilket får till följd att löftesgivarens förväntningar inte har
stöd av hans rättshandling. Den praktiska konsekvensen för motparten är
att han i situationer där regeln är tillämplig har anledning att vinnlägga sig
om att löftesgivaren vet vad hans löfte innebär och vad han har fog för att
förvänta sig i anledning av det. Det vore emellertid olyckligt om reglerna
aldrig tillät en person att utnyttja sin överlägsna kunskap. Mest påtagligt
är detta beträffande de upplysningar som en part kan anses vara skyldig
att ge den andra. 114

Rättskälleläran kan inte tillhandahålla en tankemodell för att avgöra
om ett förtigande är ohederligt eller inte i det enskilda fallet. Den rätts
dogmatiska analysen av gränsdragningen mellan ett svikligt och ett tillå-

112 Se vid n. 107.
113 Jfr BGB § 242 enligt vilken normen "Treu und Glauben" skall bestämmas "mit Riicksicht auf

die Verkehrssitte".
114 Jfr 30 § 2 st. AvtL.
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tet förtigande av omständigheter stannar därför ofta vid konstaterandet att
förtigandet inte får vara ohederligt. Underlag för riskfördelningen enligt
33 § AvtL kan däremot sökas genom att med stöd av ekonomisk teori
prissätta information och låta informationskostnaden styra riskfördel
ningen. Antag att en part alltid vore tvungen att upplysa motparten om allt
som han kände till om avtalsföremålet och om annat som kunde vara av
intresse för motparten. En sådan regel skulle i värsta fall medföra att alla
efter bästa förmåga höll sig så okunniga som möjligt, eftersom deras vet
skap om faktiska förhållanden skulle innebära en fördel för deras motpar
ter i stället för dem själva. Regeln skulle därigenom motverka samlande
av kunskap och således - åtminstone om man anser att kunskap i sig är av
godo - vara en dålig regel.

Det har därför föreslagits att endast sådan information måste meddelas
motparten som typiskt sett inte är ett resultat av att just den informationen
söks, liksom sådan information som i och för sig är resultat av att just den
informationen är eftersökt, men där skyldigheten att upplysa inte kan
antas ha påverkat viljan att söka efter den. Information som har sökts för
att användas på marknaden behöver däremot inte utan vederlag lämnas
till en motpart.11s I vart fall för kommersiella förhållanden synes det vara
ändamålsenligt att fråga sig varför säljaren har viss information och
varför köparen inte har den, innan man bestämmer om köparen skall till
låtas åberopa säljarens vetskap som ett självständigt moment vid en fel
bedömning.

Det exempel som har använts i motiven till 33 § AvtL kan tjäna som
illustration till den här angivna, ekonomiskt betingade, gränsdragningen
mellan hederligt och ohederligt. Antag att en aktieägare vet att hans aktier
kommer att bli värdelösa inom en snar framtid och att han därför säljer
dem till en köpare, som inte har motsvarande vetskap. Om säljarens vet
skap grundar sig på att han aktivt har studerat bolagets räkenskaper och
därvid har kunnat konstatera att bolaget är konkursmässigt, så kan hans
åberopande av köparens rättshandling svårligen sägas strida mot tro och
heder, åtminstone om räkenskaperna varit tillgängliga även för köpa
ren. 116 Om säljaren däremot har fått informationen om bolagets förestå-

lIS Se Kronman s. 9 och s. 25, liksom Posner s. 122 ff.
116 Se Wilhelmsen s. 114 och Andersen, Grundleeggende aftaleret s. 307 och s. 314.
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ende konkurs på grund av att han sitter i bolagets styrelse, så har han inte
gjort särskilda investeringar för att få vetskap om aktiernas värde. Hans
överlägsna vetskap har dänned inte samma skyddsvärde som när den har
eftersökts. 117

I ND (F) 1985 s. 289 var förhållandet det omvända. Aktier i ett bolag hade köpts
för 120 mark per aktie. En företrädare för aktieköparen satt i bolagets styrelse
och hade därför vid avtalstillfället information om att ett anbud hade lämnats på
köp av hela bolaget för 750 mark per aktie, information som säljarna inte hade.
Högsta domstolen resonerade inte uttryckligen om hur köparen hade erhållit
informationen eller om informationen hade kostat något, utan konstaterade
endast att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om omständighe
terna åberopa rättshandlingen. Den information som var aktuell i fallet kunde
emellertid svårligen ha erhållits på annat sätt än genom att inneha en position
som berättigat till informationen. Utgången i målet borde ha blivit en annan om
det i stället hade varit fråga om att köparen bättre än säljaren hade bedömt bola
gets marknadsvärde. Kännedom om ett förestående uppköp kan inte erhållas
genom analys av bolagets ställning. Analysen kan endast visa att ett uppköp till
en kurs som överstiger den för tillfället aktuella är mer eller mindre sannolikt. 118

På enahanda sätt förhåller det sig när vetskapen har erhållits genom en
slump eller när den har sökts för ett annat ändamål än för det förestående
avtalet. Antag att säljaren aven fastighet med ett gammat hus vet att huset
har fukt- eller mögelskador. Som framgår av kap. 8.1.2, står köparen
enligt huvudregeln risken för sådana skador, eftersom en förnuftig köpare
inte förväntar sig att ett gammalt hus är fritt från dem. Hur skall säljarens
vetskap om skadorna hanteras? Vetskapen är normalt inte en funktion av
att säljaren aktivt har sökt informationen för att ha en bättre position på
fastighetsmarknaden. Den är i stället antingen en slumpmässig följd av att
säljaren under en tid har bott i husetl 19eller ett resultat aven undersökning
som säljaren har gjort av det hus som han bor i snarare än av det hus som
han skall sälja. Vetskapen har dänned sökts för andra ändamål än för

117 Enligt Hagstram (Fragmenter II s. 31) bör frågan ställas om det krävs "seerskilt dyktighet" för
att erhålla nödvändig kunskap.

118 Jfr Hov s. 244 f.
119 Jfr dock NJA 1988 s. 363, där säljarna just på grund av att de hade bott i huset när mögelangrep

pet Pågick, undan för undan hade vant sig vid mögellukten, vilken köparna enligt säljarna däre
mot genast borde ha känt.
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avtalet. En säljares sålunda vunna vetskap kan därför tillåtas påverka risk
fördelningen i avtalet utan att det påverkar hans vilja att undersöka fas
tigheten i sin roll som ägare.!"

Om kostnaden för information skall vara avgörande för om en köpares
i och för sig obefogade förväntning skall skyddas, så innebär det att för
väntningarna skyddas när säljaren har varit medveten om dem eller deras
objekt och om den informationen har varit gratis för säljareni hans roll
som säljare. Köparens förväntningar skyddas däremot inte när säljarens
vetskap är ett resultat av att han inför avtalet har sökt information. Infor
mationen är då inte gratis, utan säljaren har investerat tid och pengar eller
ansträngning i att erhålla den. Det fmns ingen anledning för rättsord
ningen att låta sådan information inverka i riskfördelningen, eftersom det
skulle tvinga säljaren att ge bort information till köparen som säljaren inte
har fått gratis.

I NJA 1933 s. 253 såldes en fastighet i befintligt skick med en byggnad som
säljaren hade uppfört utan bygglov. Säljaren hade således vetskap om att
bygglov saknades, utan att vetskapen var resultat av någon investering från hans
sida. HD nämnde inte ens 33 § AvtL och angav inte heller något annat skäl till
att köparens förväntning att byggnaden var uppförd med bygglov skulle vara
skyddad. Domstolen angav endast att det hade ålegat säljaren att upplysa köpa
ren om att byggnaden hade uppförts utan bygglov . Enligt då gällande jordabalk
skyddades endast sådana förväntningar som stöddes av skriftliga villkor i köpe
kontraktet. Domslutet hade därmed inte stöd av den köprättsliga regleringen."!
Det är därför sannolikt att HD tillämpade den norm som följer av 33 § AvtL.
Eftersom han hade handlat ohederligt lades risken på säljaren för att köparens i
och för sig obefogade förväntning inte uppfylldes.

En tänkbar, ekonomiskt betingad lösningsmodell för här behandlade
situationer är att ställa säljarens kostnad för vetskapen mot den kostnad
som köparen skulle ha för att erhålla motsvarande vetskap utan säljarens
medverkan. I exemplet hade säljaren erhållit sin vetskap utan att det

120 Jfr även Rt 1919 s. 494: Ett rederi hade en enda båt. En aktieägare fick kännedom om att båten
hade blivit torpederad. Han skyndade sig att sälja sina aktier till en köpare som inte hade mot
svarande vetskap. Köparen behövde inte stå vid sitt löfte. Enligt Hov (s. 257) skulle tvisten ha
bedömts enligt 33 § NAvtL om lagen hade varit i kraft när rättshandlingen företogs.

121 I dag skulle fastigheten däremot ha varit felaktig redan enligt huvudregeln, se 10 kap. 25 § PBL.
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direkt hade orsakat honom någon kostnad. Köparens möjlighet att erhålla
motsvarande information är förknippad med kostnader i form av tid,
ansträngning eller pengar. Atminstone i situationer där säljarens vetskap
har varit gratis - i hans roll som säljare - och där det kommer att innebära
kostnader för köparen att erhålla motsvarande vetskap, finns det liten
anledning att inte lägga risken på säljaren för att köparens förväntningar
inte uppfylls.F'

13.4.3.4.3 Förklaringsmisstag

Den här antydda betydelsen av kostnaden för anskaffning av information
kan förklara varför avtals lagens regel om förklaringsmisstag till skillnad
från dess svekregel inte innehåller någon uttalad hederlighetsgräns. Det
är aldrig någon kostnad direkt förknippad med att förstå att löftesgivaren
har uttryckt sig på ett sätt som inte speglar hans avsikt. Till skillnad från
när information inte meddelas löftesgivaren finns det därmed aldrig
anledning att inte lägga risken för misstaget på mottagaren av rättshand
lingen, när han har vetskap om detsamma.

I avtalslagen regleras förklaringsmisstagen i 32 § l st. Stadgandets
första led syftar till att fastställa det objektiva förklaringsinnehållet uti
från rättshandlingens uttryck. 123 När en köpares förklarings innehåll inte
speglar hans förväntning har han enligt huvudregeln inte fog för förvänt
ningen eftersom en förnuftig köpare i motsvarande situation inte skulle ha
förväntat sig att få den uppfylld. Prövningen enligt tilläggsregeln innebär
att köparens förväntningar skyddas när säljaren har kännedom om förkla
ringsmisstaget. 124

Från praxis kan NJA 1921 s. 511 illustrera tillämpningen av 32 § 1 st. AvtL och
samtidigt visa sambandet mellan reglerna om ogiltighet och felreglerna. Avtalet
avsåg "prima holländsk torrmjölk"; ett uttryck som säljaren ansåg innebära att
mjölkpulvret skulle ha en fetthalt som inte överskred 1,9 %, medan fetthalten
enligt köparens uppfattning skulle vara åtminstone 15 %. Enär mjölkpulver med

122 Enligt Ramberg, Swedish Sales Law s. 17 skall ofta "the seller's failure to disclose to the buyer
a non-conformity ofwhich he was aware ... constitute such a blameworthy behaviour as referred
to in 33 § [KöpL]". Rekvisiten i 33 § KöpL är snarlika dem i 33 § AvtL.

123 Se Vahlen,Avtal s. 29 f. och 41 tf.
124 Jfr även art. 8 (1) CISG.
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så hög fetthalt benämndes sötmjölkspulver eller söt torrmjölk i den allmänna
handeln 12S hade köparens förväntning inte stöd av rättshandlingens omedelbara
innehåll. 126 Köparens felaktiga uppfattning om beskrivningen avavtalsobjektet
gavs inte företräde framför säljarens riktiga, eftersom säljaren inte hade insett
köparens misstag.

Riskfördelningen gjordes således med hjälp av 32 § l st. AvtL. Uttrycket
"prima holländsk torrmjölk" gav inte stöd åt köparens förväntning att
pulvret skulle ha en hög fetthalt eftersom förnuftiga köpare inte skulle ha
förväntat sig att den skulle innehålla mer fett än vad den gjorde. Varan var
därmed inte felaktig enligt huvudregeln. Säljaren hade inte heller varit
medveten om köparens förväntning. Torrmjölken var därför inte heller
felaktig enligt tilläggsregeln.

Även NJA 1957 s. 69 kan illustrera tillämpningen av 32 § l st. AvtL. I målet
gjorde köparen 127 gällande att avtalsföremålet inte var av den omfattning som
han förväntade sig på grund av avtalet. Enligt detta hade han köpt "stormfåld
skog på fåbodskifte" och fråga var vad som i avtalet omfattades av beteckningen
fåbodskifte. Enligt köparen omfattade beteckningen utöver skiftet betecknat
"litt. Ga" - vilket ostridigt omfattades av avtalet - även området "Käftas
backar". Köpet hade föregåtts av förhandlingar mellan säljaren och två andra
personer. Förhandlingarna hade endast rört området betecknat "litt. Ga", Under
förhandlingarna kom köparen och erbjöd ett bättre pris ände andra varefter avtal
slöts. Mot bakgrund av de tidigare förhandlingarna beskrev köparen sin förvänt
ning på ett inadekvat sätt. Prövningen enligt huvudregeln resulterade därför i att
han hade köpt och fått "stormfåld skog på fåbodskifte" betecknat "litt. Ga", Vid
prövningen enligt tilläggsregeln ansågs säljaren inte ha insett att köparen för
väntade sig mer än vad en förnuftig köpare i motsvarade situation skulle ha för
väntat sig. Avtalsföremålet var därför inte felaktigt.

125 Jfr härtill Rt 1920 s. 890, där köparens uppfattning var riktig att "damptran" inte kunde fram
ställas av valspäck, utan endast av torsklever.

126 HD tog däremot inte uttryckligen ställning till om avtalets beskrivning av sitt objekt var den rik
tiga eller om begreppet torrmjölk kunde avse pulver med t.ex. minst 10 % fetthalt.

127 I målet användes inte köprättslig terminologi. Inte heller gjordes några hänvisningar till köp la
gen. Målet rörde upplåtelse aven nyttjanderätt, jfr 7 kap. 3 § JB. Högsta domstolens grundläg
gande resonemang är emellertid detsamma som det skulle ha varit om virket i stället hade köpts
i tron att det var allt virke som hade funnits på båda skiftena i stället för endast på det ena, jfr
43 § 2 st. KöpL.
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13.4.3.5 Rättsföljder och riskfördelning

Detta kapitel har hittills behandlat förutsättningarna för att säljarens vet
skap skall få effekten att den riskfördelning som görs enligt huvudregeln
förändras, så att säljaren står en större del av risken. En stor del av fram
ställningen har behandlat avtalslagens ogiltighetsregler, eftersom de reg
lerar betydelsen av parts vetskap. Ogiltighetsreglerna anses i första hand
leda till att avtalet är ogiltigt om de i reglerna angivna grunderna förelig
ger. Uppfattningen är oriktig. Enligt avtalslagens ogiltighetsregler kan i
stället i första hand den egna rättshandlingen angripas.

13.4.3.5.1 Ogiltigheten träffar rättshandlingens innehåll

Uppfattningen att ogiltighet innebär att avtalet är ogiltigt bygger på två
missuppfattningar. Den praktiska skillnaden mellan alternativen att avta
let är ogiltigt och att ogiltigheten endast berör den egna rättshandlingen
är av begränsat intresse om rättsföljden alltid är total ogiltighet. Det spelar
ingen roll att motpartens rättshandling fortfarande är giltig om man inte
kan åberopa den gentemot honom utan att utge det vederlag som följer av
den egna rättshandlingen.!" Riskfördelningen med hänsyn till säljarens
onda tro är därför avhängig av den rättsliga effekten av ett svek eller ett
förklaringsmisstag.

En ogiltighetsgrunds effekt är inte med nödvändighet total ogiltighet.
Ogiltigheten kan också vara partiell. En säljares svek kan därmed inne
bära att köparens rättshandling är giltig med ett annat innehåll än det
ursprungliga. Den åtminstone i Sverige härskande uppfattningen att ogil
tighet endast kan drabba hela rättshandlingen har visserligen stöd i lag
texten, enligt vilken ogiltighet inträder när en rättshandling har framkal
lats genom otillbörlig påverkan.F' Det finns emellertid inget stöd i lag
motiven eller i den samtida doktrinen för att stadgandet skall läsas e cont
rario. Tvärtom finns det åtskilligt stöd för att de principer som det
uttrycker skall- och har skolat sedan 1916, när lagen trädde i kraft - till-

128 Märk dock att möjligheten finns att i det senare fallet kräva att motparten uppfyller sitt fortfa
rande giltiga löfte i den alternativa formen skadestånd, beräknat enligt det positiva kontrakts
intresset, jfr Lassen s. 71 och Stang s. 430.

129 Se 30 § AvtL.
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lämpas även när en rättshandling inte har framkallats, men väl påverkats
aven ogiltighetsgrund.

Enligt lagmotiven har avtalslagens tredje kapitel "till uppgift att reg
lera verkningarna av vissa omständigheter, vilka hava till följd, att en
rättshandling icke blir gällande efter sitt innehåll". 130 Det särskilda angi
vandet att rättshandlingen inte blir gällande efter sitt innehåll fyller ingen
funktion om avsikten var att ange att den inte blir gällande alls, eftersom
den då inte kan ha något innehåll.

Det är obligationsrättsligt omotiverat att hela rättshandlingen skall vara ogiltig
när den är sprungen ur ett viljefel som kan korrigeras med mindre ingripande
medel. Särskilt tydligt blir detta när fråga är om kreditocker, eftersom ingen av
parterna normalt är betjänt av att hela låntagarens rättshandling ogiltigförklaras.
I en sådan situation torde hela rättshandlingens ogiltighet i själva verket mot
verka bestämmelsens syfte att skydda låntagaren mot otillbörligt utnyttjande, 131

eftersom han trots allt i allmänhet lånade på grund av att han behövde pengarna.
En skyldighet att omedelbart betala tillbaka det lånade beloppet skulle därför i
många fall innebära att låntagaren tvingades finna sig i att - den i och för sig
ogiltiga - rättshandlingen bestod med oförändrat innehåll.!"

De norska motiven till avtalslagen är tydligare än de svenska om innebör
den av begreppet ogiltighet. De behandlar uttryckligen ogiltighetsgrun
dernas rättsföljder.

"Man har som det vil sees, ikke opstillet nogen almindelig regel om, hvad det
vii sige at en viljeserklrering blir ugyldig. Hverken med hensyn til ugyldighets
grundens indflydelse parterne imellem - om erkleeringen altid blir helt ugyldig
eller ogsaa kan bli bare delvis ugyldig - eller med hensyn til dens indflydelse
overfor senere erhververe, er man gaat ind paa dette spersrnaal,

I den ferste henseende skal man bemerke: Ugyldighetsgrunden kan snart ha
inficert hele erkleeringen og snart bare en del av den. I ferste tilfeelde blir selv
falgelig hele erkleeringen ugyldig. I sidste tilfeeldeblir bare en del av den ugyl-

130 Förslag 1914 s. 115 f. (NJA II 1915 s. 232). Se också Stang s. 430, Lassen s. 71 f. och s. 135,
samt Nullitet og Anfeegtelighed s. 213, liksom Förslag 1914 s. 121 (NJA II 1915 s. 236): "Även
de i de föregående paragraferna [med vilket torde avses 28-33 §§, min kommentar] omnämnda
ogiltighetsgrunderna kunna under särskilda förhållanden föranleda därtill att en rättshandling
blir endast delvis ogiltig." Från senare tid kan nämnas Krokeide s. 138 och Adlercreutz Is. 221.

r3r Se Stang s. 438 och Lassen s. 76.
132 Se härtill Håstad, Reform s. 250.
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dig, hvis det under de foreliggende forhold er mulig at dele den i to; lar dette sig
ikke gjere, maa den bli ugyldig i sin helhet."!"

Även i doktrinen ges åtskilligt stöd för att en rättshandling kan vara delvis
ogiltig. Enligt Lassen var effekten aven ogiltighetsgrund att ett löfte inte
kunde göras gällande enligt sitt omedelbara innehållP" Det finns ingen
anledning att formulera sig så, om man inte vill uttrycka att ogiltigheten
fortfarande kan innebära att löftet kan göras gällande enligt sitt medel
bara innehåll, d.v.s. med ett annat innehåll än vad som framgår direkt ur
rättshandlingens uttryck.

Stang anger vidare att "ugyldigheten kan veere fuldsteendig eller delvis
(parti el)" .13S Om ogiltigheten bara träffar en del av förklaringen är det
endast den delen som blir ogiltig. Det exempel som Stang ger talar för att
hans uppfattning byggde på att rättshandlingen i fråga var delbar, så att
det faktiskt gick att skilja ut den del som hade påverkats av ogiltig
hetsgrunden. Exemplet ger vid handen att ett skuldebrev lydande på
1 000 kr, av vilka 400 kr beror på ett ockerlån och 600 kr är en rest aven
tidigare köpeskilling, endast skulle vara ogiltigt såvitt avser de 400 kro
norna.

Stang använder också exemplet att säljaren aven vara har rosat den på
ett otillbörligt och osant sätt och att det är möjligt att köparen därvidhar låtit
sig luras att köpa varan, men också att han bara har lurats att betala mer för
den än vad han eljest skulle ha gjort. "I disse tilfeelde faar domstolene se
at skille ut det, som er upaavirket av ugyldighetsgrunden og la det staa."136

Stangs resonemang om priset för varan rimmar dåligt med hans före
gående resonemang om ockerlån, eftersom priset för lånet normalt är den
ränta som skall utges. Det torde i allmänhet inte vara förekomsten av lånet
som påverkats av ogiltighetsgrunden, utan endast det betingade veder
laget, eller snarare endast en del av det. Om ogiltigheten i enlighet med
Stangs resonemang om köpeskilling endast skall träffa det som har påver-

133 Utkast 1914 s. 65. Se även Stang s. 442 f.
134 Se vid n. 86. Se även Stang vid n. 87.
13S Stang s. 442.
136 Stang s. 443. I BGB § 139 - som Stang hänvisar till- uppställs en presumtion ror att hela vilje

förklaringen skall vara ogiltig. "Den förer imidlertid i retsanvendelsen til litet heldige resulta
ter."
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kats av ogiltighetsgrunden, medan resten skall bestå, så borde ogiltighe
ten endast träffa den del av det betingade vederlaget som är av ocker
karaktär. Effekten av ogiltigheten skulle därmed bli att räntevillkoret
jämkades till en mer marknadsmässig nivå.

Även avtalslagens övriga upphovsmän ansåg uppenbarligen att lagens
ogiltighetsgrunderkunde medföra såväl total som partiell ogiltighet.137 Det
är därför knappast riktigt att som GrönforslDotevall säga att ogiltigheten
''harnågot fyrkantigt över sig: inträder ogiltighet, får man ingenting; inträ
der den inte, blirhela avtalet gällande. Det blir aldrignågon mellanlösning,
ty valetgäller allt eller intet."138 Enligt GrönforslDotevall fick avtalslagen
först i och med 1976 års ändringar i 36 §139 en bestämmelse som "uttryck
ligen helt öppnade möjligheten till alla mellanlösningar'V'"

Det är sant att det tidigare inte funnits någon allmänt syftande lagregel som
uttryckligen givit möjlighet till jämkning, vilket synes vara vad Grönfors/Dote
vall menar med mellanlösning. Möjligheten att jämka en rättshandling har emel
lertid funnits som ett alternativ alltsedan avtalslagens tillkomst. Det innebär att
36 § AvtL i sina senaste lydelser liksom de tidigare jämkningsreglerna i stora
stycken endast har varit en re-kodifiering av gällande rätt."! I vart fall gäller
detta för omständigheter vid avtalets ingående. För jämkning på grund av
"senare inträffade förhållanden", som inte omnämns i 28-33 §§ AvtL fanns det
dock tidigare inget allmänt direkt lagstöd. 142

137 Se Lassen s. 135 och AlmenlEklundINordström s. 104. Jfr det näst intill identiska uttalandet i
Förslag 1914 s. 121 (NJA II 1915 s. 236).

138 GrönforslDotevall s. 178. Jfr SOU 1974:83 s. 112 f. På s. 113 framgår klart uppfattningen att
ogiltighet endast kunde vara total: "Ett markant drag i det nuvarande svenska systemet av ogil
tighets- och jämkningsregler är att bestämmelser enligt vilka omständigheterna vid tillkomsten
av ett avtal skall beaktas uteslutande föreskriver ogiltighet såsom rättsföljd och således inte
medger att avtalet förblir giltigt med jämkat innehåll."

139 SFS 1976: 185.
140 GrönforslDotevall s. 178.
141 Jfr SOU 1974:83 s. 113.
142 Det torde visserligen vara allmänt erkänt att senare inträffade förhållanden i och för sig kan och

har kunnat påverka tillämpningen av ett avtal, se art. 6.2.1-3 UNIDROIT Principles och
art. 6:111 Principles of European Contract Law. Från rättspraxis kan NJA 1918 s. 20 (Spann
mål) och NJA 1923 s. 20 (papp) vilka behandlar s.k. ekonomisk force majeure, liksom NJA
1946 s. 679 (Järnvägsbiljettpris) och Rt 1995 s. 674 (Festeavgift) nämnas. I svensk rätt har frå
gan senast behandlats av Runesson, särskilt s. 167 ff. Betydelsen av sådana förhållanden ligger
dock i allt väsentligt utanför framställningens ämne. I SOU 1974:83 (s. 32) nämns särskilt att
33 § AvtL endast tar sikte på omständigheterna vid avtalets ingående.
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Avtalslagens ogiltighetsregler har således redan från början varitjämk
ningsregler. Ogiltighetskatalogens uppräkning av rättsfakta som kunde
leda till jämkning markerade en avsevärd begränsning i förhållande till
36 § AvtL i dess nuvarande lydelse av de situationer där jämkning kunde
komma i fråga. En minst lika viktig begränsning var att ett rättsfaktum
måste ha förelegat vid avtalstillfället för att kunna beaktas. Det var
därmed möjligt för den som kunde komma att drabbas av jämkning att
förutse rättsföljden redan när han avgav sitt löfte.!"

13.4.3.5.2 Svek

Ogiltighetsgrunden svek innebär att ett löfte vars innehåll har påverkats
genom svikligt förledande kan göras gällande enligt sitt medelbara inne
håll. Det medelbara innehållet fastställs genom att rättshandlingen ges det
innehåll som den skulle ha haft om något svek inte hade förekommit. 144

Avtalslagens svekregelleder därmed till att en parts löfte kan vara delvis
ogiltigt, men i övrigt stå fast.

Ett exempel från Augdahl kan tjäna som illustration.!" En person (A) är i behov
av pengar och erbjuder därför en annan person (B) att köpa aktier av visst slag
av A. Aktiekursen är 80 kr. B lyckas emellertid lura i A att aktierna endast är
värda 60 kr, vilket också blir köpeskillingen. När A uppdagar att han har blivit
lurad åberopar han B:s svek.

Ogiltigheten - jämkningen - innebär att avtalet rensas från effekterna av
sveket. A trodde att han sålde aktierna för deras marknadsvärde. Han
hade sannolikt fog för sin förväntning att marknadsvärdet var 60 kr redan
på grund av att B uttalade att så var fallet. Svekets effekt bör därför vara
att avtalet jämkas så att priset bestäms till 80 kr i stället för 60 kr. Rätts
följden bör inte kunna vara avtalets återgång, eftersom sveket inte påver-

143 Se vidare om 36 § AvtL i kap. 13.4.4.1.
144 På enahanda sätt bör andra angriplighetsgrunder, såsom tvång och ocker, resultera i att den för

tvång eller ocker utsattes rättshandling rensas från effekterna av ogiltighetsgrunden. Om löftes
givaren i och för sig ville avge ett löfte även utan sådan påverkan och tvånget eller ockret endast
gav löftet ett annat innehåll än vad som eljest skulle ha varit fallet, så bör rättshandlingens ogil
tighet innebära att den står kvar men med ändrat innehåll.

145 Se Augdahl i TfR 1921 s. 110 f.
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kade viljan att sälja utan endast det pris for vilket A var villig att sälja.
Augdahl är dock av motsatt uppfattning eftersom B - om aktien hade
stigit i värde efter avtalet skulle "heste en heist ufortjent gevinst av den
bedragerske retshandel, saafremt der alene skulde kunne gjeres gjeel
dende en differensklage mot ham".146

Augdahls lösning på problemet innebär att A efter bästa formåga bör
undvika att skaffa sig kunskap om marknadsvärdet av aktierna. Om
värdet ökar efter avtalet ställs han i en bättre position när han har hållit sig
ovetande och låtit sig luras av B än om han hade haft kunskap, eftersom
han i och for sig ville sälja och skulle ha sålt for 80 kr om han hade haft
korrekt information.

Exemplet kan varieras så att det anpassas till framställningens tema:
skyddet for köparens förväntningar, Antag att köparen har misstagit sig
beträffande marknadsvärdet och tror att det är 80 kr per aktie när det i själva
verket är 60 kr. Misstaget kan antingen vara framkallat av säljaren eller
bestå i att köparen utan direkt påverkan från säljaren har misstagit sig.

När säljaren har lurat köparen genom att påstå att aktierna är värda
80 kr ligger det nära till hands att med svekregeln justera avtalet så att
köparen - som uppenbarligen var villig att köpa till marknadspris - beta
lar marknadspris for aktierna. Köparens rättshandling har därmed givits
det innehåll som den skulle ha haft om säljaren inte hade ljugit. Om köpa
ren däremot inte skulle ha varit villig att köpa till marknadspris om detta
hade varit 60 kr, utan värdet 80 kr var en forutsättning for att han alls
skulle vilja ingå avtal, så bör hela köparens rättshandling anses for ogiltig.
Precis som fallet är med hävning, innebär en total ogiltighet att köparen
inte längre kan kräva leverans av säljaren. Köparen är därmed hänvisad
till att kräva skadestånd. Skadeståndet skall beräknas enligt det positiva
kontraktsintresset eftersom säljarens rättshandling fortfarande är giltig.

Augdahls lösning innebär att ett svek i efterhand tillåts påverka avtalet
mer än vad det gjorde när avtalet ingicks. Riskfordelningen mellan par
terna görs därmed utifrån omständigheter som inte är relevanta för parter
nas relation. Vid ett prisfall innebär således Augdahls lösning att den
köpare som låter sig luras får en bonus som en mindre lättlurad köpare
inte får, eftersom han tillåts rygga avtalet och därmed ges möjligheten att

146 Augdahl i TiR 1921 s. 111.
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genom en ny rättshandling köpa en likadan vara till ett lägre pris än vad
han var villig att betala. Köparen får bonusen utan att ha varit förtjänt av
den. Han har endast haft turen att bli lurad. Det kan inte vara en riktig
lösning. Riskfördelningen skall i stället göras så att köparens rättshand
ling - löftet att betala 80 kr per aktie - korrigeras såvitt avser effekten av
sveket. Säljarens giltiga rättshandling - löftet att leverera aktier av viss
sort och mängd - står kvar oförändrad.

Resultatet av svekregelns tillämpning blir detsamma även när sveket
består i att säljaren är medveten om att köparens rättshandling inte speglar
hans förväntning och säljaren inte tar köparen ur hans villfarelse. När
säljarens tystnad kan klassificeras som svek skall köparens rättshandling
korrigeras så att den ges det innehåll som den skulle ha haft om säljaren
hade tagit köparen ur villfarelsen. När så inte är fallet bär köparen själv
risken för sitt misstag.

Sveket kännetecknas av att löftesgivaren avger ett löfte som stämmer
överens med hans vilja. Han har emellertid antingen förbisett något som
motparten känner till, eller avgivit sitt löfte i förlitan på uppgifter lämnade
av motparten. För att svekregeln skall aktiveras krävs att rättshandlingen
inte speglar löftesgivarens förväntningar på ett sätt som ger dem skydd
enligt huvudregeln. Möjligheten att angripa en del av den egna rättshand
lingen innebär att resten av rättshandlingen består tillsammans med mot
partens rättshandling. Svekregelns tillämpning innebär att riskfördel
ningen mellan avtalsparterna enligt huvudregeln modifieras med beak
tande av säljarens onda tro, så att en del förväntningar som köparen hyser
skyddas trots att de inte skyddas enligt huvudregeln.

13.4.3.5.3 Förk1aringsmisstag

Till skillnad från reglerna i 28-31 §§ och 33 § AvtL anger lagens 32 §
l st. särskilt att löftesgivaren inte är bunden av rättshandlingens innehåll
när motparten är i ond tro. Trots placeringen under rubriken "Om rätts
handlingars ogiltighet", har den därför alltid ansetts innebära att rätts
handlingen består, men att dess innehåll modifieras med hänsyn till miss
tagskontrahentens avsikt. 147 Det föreligger emellertid ingen principiell

147 Se GrönforslDotevall s. 199.
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skillnad mellan tillämpningen av 32 § 1 st. och övriga ogiltighetsregler i
avtalslagen, eftersom även de kan leda till att rättshandlingen består men
dess innehåll jämkas.

13.4.4 Vad är ogiltighet?

Ett framgångsrikt angrepp mot en rättshandling innebär att dess innehåll
förändras. Förändringen kan antingen medföra att rättshandlingen fortsät
ter att binda löftesgivaren, men med ett annat innehåll än sitt synbara,
eller innebära att löftesgivaren inte längre är bunden vid sin rättshandling.
Den förra kategorin, när rättshandlingen endast är delvis giltig, benämns
här "partiell ogiltighet",148 medan den senare benämns "total ogiltighet".
Det är ingen principiell skillnad mellan de två. Skillnaden ligger endast i
graden av påverkan som ogiltighetsgrunden har haft på löftesgivarens
rättshandling. Eftersom motpartens rättshandling fortfarande är giltig, får
en total ogiltighet samma effekt som om avtalet hävs: Motparten, som
fortfarande är bunden vid sin rättshandling, kan inte utan motprestation
tvingas leverera i enlighet med sin rättshandlings omedelbara innehåll.
Han kan däremot tvingas utge ersättning enligt det positiva kontrakts
intresset. När löftesgivarens rättshandling endast är partiellt ogiltig, är
den däremot med nödvändighet giltig i den kvarvarande delen. Eftersom
köparens rättshandlings objekt definitionsmässigt är en summa pengar,
får den partiella ogiltigheten här samma effekt som ett prisavdrag.

Ogiltighetsgrundema svek och förklaringsmisstag skiljer sig åt i sin
utformning eftersom de är tänkta att användas i skilda situationer. Regeln
om förklaringsmisstag syftar till att korrigera en rättshandling så att den
blir sådan som den var avsedd att vara. Regeln om svek syftar i stället till
att komplettera eller reducera en rättshandling, så att den blir sådan som
den skulle ha varit ogiltighetsgrunden förutan. Det fmns däremot inga
principiella skillnader mellan dem. De syftar båda till att ge rättshand
lingar ett korrekt innehåll, d.v.s. det innehåll som de skulle ha haft om
ingen ogiltighetsgrund hade påverkat dem.!" När ogiltighetsgrunden har
framkallat rättshandlingen, d.v.s. när denna över huvud tagit inte skulle

148 Jfr Stang s. 442.
149 Jfr ND (F) 1995 s. 562 (Skenavtal).
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ha företagits om ogiltighetsgrunden inte hade varit för handen, är det
"korrekta innehållet" naturligtvis att rättshandlingen inte har företagits.
Den ogiltighet som svek och förklaringsmisstag kan resultera i är därmed
inte någon rättsföljd i den snävare betydelsen påföljd. Ogiltigheten är i
stället ett verktyg för att fastställa den enskilda rättshandlingens inne
håll. ISO Den här behandlade ogiltigheten innebär därmed att en köpares
förväntningar skyddas i det enskilda fallet trots att de inte åtnjuter skydd
enligt huvudregeln.

Antag att en köpare har blivit lurad dels att köpa en båt för mer än vad den är
värd, dels dessutom att köpa en bil. Såväl båten som bilen visar sig avvika från
köparens förväntningar, men deras beskrivning i avtalet är sådan att köparens
förväntningar inte kan sägas vara befogade. Båten skulle han ha köpt även utan
sveket, men för ett annat pris. Bilen däremot, skulle han inte ha köpt, ens på
andra villkor, om han inte hade blivit lurad. I det förra fallet har säljarens svek
inte framkallat köparens rättshandling, utan endast påverkat dess innehåll.
Köparens rättshandling - löftet att betala en viss summa pengar - skall därför
endast modifieras i förhållande till hur den påverkades av sveket, medan sälja
rens rättshandling - löftet att leverera den i avtalet bestämda båten - står kvar
oförändrad. 151 Resultatet blir att köparen betalar en mindre summa än den
ursprungligen utlovade - d.v.s. ett prisavdrag. Vid bilköpet var rättshandlingen
däremot framkallad av sveket, så att den över huvud taget inte skulle ha företa
gits sveket förutan. Köparen kan därför rygga hela rättshandlingen.

Begreppet ogiltighet har ingen enhetlig innebörd. I de här behandlade
situationerna medför en rättshandlings ogiltighet ibland att den består
med ett modifierat innehåll. Trots ogiltigheten är rättshandlingen därmed
fortfarande giltig. Begreppet ogiltighet är därför inte adekvat. Angriplig
het är däremot en term som på ett korrekt sätt beskriver de här behandlade
reglerna. En rättshandling kan angripas och om angreppet är framgångs
rikt, så ändras rättshandlingens innehåll till att ge en riktig bild av rätts
handlingen sådan den skulle ha varit om orsaken till angreppet aldrig
hade förelegat.

ISO Jfr Kriiger s. 236.
ISI Säljaren bör även där det är möjligt kunna avhjälpa felet eller företa omleverans, så att avtals

objektet därefter svarar mot köparens vederlag, se kap. 14.2.3.
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13.4.4.1 Ogiltighet och 36 § AvtL

Enligt 36 § AvtL kan jämkning ske om ett avtalsvillkor är oskäligt bl.a.
med hänsyn till omständigheterna vid avtalets tillkomst. Svek är typiskt
sett en sådan omständighet som kan göra ett villkor oskäligt och därmed
medföra att det jämkas. Förekomsten av jämkningsregler som i stor
utsträckning täcker samma situationer som ogiltighet enligt avtalslagens
övriga ogiltighetsregler föranleder åtskilliga frågor. Den mest iögonen
fallande av dessa är naturligtvis om det är någon skillnad mellan ogiltig
het och jämkning. Som angivits tidigare innebär en partiell ogiltighet att
rättshandlingen jämkas, d.v.s. fortsätter att vara gällande men med ett
delvis annat innehåll. I så måtto är det ingen skillnad mellan jämkning
och partiell ogiltighet. 152 När en rättshandling "i sin helhet lämnas utan
avseende" enligt 36 § AvtL innebär det att rättsföljden är densamma som
vid total ogiltighet. Med hjälp av 36 § AvtL kan man således uppnå
samma rättsföljder som med hjälp av övriga ogiltighetsregler.

En annan fråga i anledning av 36 § AvtL är om förutsättningarna för
dess tillämpning och de rättsfakta som krävs skiljer sig från dem som
leder till ogiltighet. Enligt lagtexten kan i första hand ett avtalsvillkor
jämkas om villkoret är oskäligt. 153

I SOU 1974:83 diskuteras inte närmare frågan vad som avses med vill
kor. Det framgår emellertid att det som prövas är avtalets innehåll snarare
än omständigheterna vid dess tillkomst. 154 Den diskussion som förs i lag
motiven talar för att uttrycket "villkor" tänktes innefatta allt som ger rätts
handlingen innehåll.

På s. 49 redogörs således för diskussionen i motiven till 1953 års ändringar i
avbetalningsköpIagen (1915:219) om huruvida köparens prestation - avtalets
vederlag - omfattas av uttrycket "villkor",155 till vilken fråga departementsche
fen uttalade att han inte kunde tillstyrka att det i lagtexten gjordes undantag för
det avtalade vederlaget.!" Även i motiven till lagen (1967:531) om tryggande

152 Se t.ex. af Hällström s. 65.
153 Jfr Ramberg i Festskrift till Sveriges Advokatsamfund s. 510 f.
154 Detta blir särskilt tydligt vid jämförelsen med 33 § respektive 36-38 §§ AvtL, se SOU 1974:83

s.32.
155 Dessa motiv hänvisade i sin tur till motiven till tidigare lagstiftning och behandlingen av frågan

i denna, se prop. 1953:3 s. 54 f. (NJA II 1953 s. 300).
156 Se prop. 1953:3 s. 54 f. (NJA II 1953 s. 300).
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av pensionsutfåstelser m.m. sägs lagrådet ha konstaterat att "8 § skuldebrevsla
gen och dess motsvarighet i annan lagstiftning uttrycker en rättsgrundsats av
mera allmän giltighet, vilken inte är inskränkt till något visst slag av avtalsvill
kor"."? I prop. 1975/76:81 anger departementschefen klart att bl.a. priset för en
vara är ett sådant villkor som 36 § AvtL kan tillämpas på.!"

Även om ogiltighetsreglerna hänfor sig till förhållandena vid avtalets
ingående, så är den for löftesgivaren ogynnsamma effekten en nödvändig
forutsättning for att de skall aktiveras. Om någon blir "tvingad" eller
"lurad" att företa en rättshandling som han ändå skulle ha företagit på
samma villkor, så har han i realiteten inte blivit tvingad eller lurad, efter
som motpartens agerande inte har påverkat hans vilja att ingå avtal på de
aktuella villkorenF" Det är därfor forst när det föreligger kausalitet
mellan motpartens agerande och rättshandlingens innehåll som en till
lämpning av ogiltighetsreglerna i avtalslagen kan komma i fråga.':" En
ogiltighetsgrund kan inte åberopas utan att den som åberopar den samti
digt påstår att den har påverkat rättshandlingen så att dennas innehåll har
blivit oskäligt. 161

Det är möjligen tänkbart att en omständighet endast resulterar i oskälighet i
största allmänhet utan att påverka något villkor. Det är inte obligationsrättsligt
befogat att behandla identiska rättsfakta olika i beroende av om de resulterar i
ett oskäligt villkor eller inte, så länge graden av oskälighet är densamma. En
ogiltighetsgrund som tör med sig att en rättshandling blir oskälig, så att jämk
ning enligt 36 § AvtL skulle ske om ett villkor påverkades, bör därför alltid där

157 SOU 1974:83 s. 51.
158 Prop. 1975/76:81 s. 137 f. Se även prop. 1988/89:76 s. 152 och NJA 1996 s. 663 (Prisjämk

ning?).
159 Jfr dock Kriigers antagande i anslutning till 18 § KöpL, se kap. 5.2.4 vid n. 180.
160 Se Vahlen, Avtal s. 89, Lehrberg i SvJT 1987 s. 429, Woxholth s. 318 och Andersen, Gnmd

Ieeggende aftaleret s. 304. Se även Rt 1998 s. 1510, där part i mål om svampangrepp på fast
egendom hade underlåtit att upplysa om en tidigare rötskada. Eftersom fråga var om olika slags
angrepp ansågs underlåtenheten sakna betydelse.

161 Den skillnad som hade kunnat förekomma genom att 36 § 1 st. AvtL endast behandlar avtals
villkor undanröjs effektivt av stadgandets 3 st., som skulle ha varit onödigt om 1 st. i stället hade
behandlat det språkligt något mer otympliga "villkor i rättshandlingar".
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så är möjligt'" kunna resultera i att rättshandlingen består, men med modifierat
innehåll.

Åtskillnaden mellan jämkning - som utgår från avtalets innehåll - och
ogiltighet - som utgår från förhållandena vid rättshandlingens tillkomst 
är således endast en fråga om juridisk smak och därmed i princip onödig.
Avtalslagens ogiltighetsregler är endast exempel på när 36 § AvtL kan
tillämpas. 163När fråga är om betydelsen av säljarens vetskap om köparens
misstag, finns det emellertid ingen anledning att låta 36 § AvtL innebära
att riskfördelningen görs utifrån en annan norm än den som beskrivs i
kap. 13.4.3.4. Tvärtom är det så att 36 § AvtL upprepar vad som har gällt
alltsedan 1916, när avtalslagen trädde i kraft. Den huvudsakliga betydel
sen hos 36 § AvtL är därför att den på rättsfaktasidan har vidgat förutsätt
ningarna för ogiltighet, så att fler rättsfakta än tidigare nu kan leda till att
en rättshandlings innehåll modifieras eller till att den faller bort. Dessa
ytterligare rättsfakta - i första hand senare inträffade förhållanden och
omständigheterna i övrigt - är utan betydelse för den här behandlade
frågan om skyddet av köparens förväntningar.

162 Det kan i och för sig möjligen tänkas situationer där omständigheterna är sådana att jämkning
inte är möjlig. I en sådan situation måste resultatet av operationen bli att avtalet består med oför
ändrat innehåll, så länge effekten inte är av väsentlig betydelse, se kap. 14.3.

163 Se härtill prop. 1975/76:81 s. 115 f. och LU 1975/76:21 s. 16. Jfr dock Hov s. 175.
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En forutsättning for att en rättshandling skall kunna vara delvis ogiltig är
att den över huvud taget kan delas. Enligt Stang är "der ingen anden utvei
end at la det hele bli ugyldig [när det är] umulig att foreta nogen saadan
deling".' Lassen uttalar sig särskilt om svek: "Vedrerer Svigen kun et
enkelt Punkt i Retshandelen er den gyldig for Restens Vedkommende,
dersom denne Rest kan udsondres't.' I svensk rätt har Vahlen berört
samma problemställning: "Om en förklaring kan uppdelas i flera själv
ständiga led, t.ex. då ett köpeanbud gäller flera olika varuslag, bör efter
omständigheterna kunna prövas, huruvida anbudet, om relevant förkla
ringsmisstag föreligger beträffande ett led, i övrigt är bindande."?

Det finns således åtskilligt stöd för att partiell ogiltighet är möjlig
endast när rättshandlingen är sådan att den kan delas. Det är naturligtvis
också fullkomligt logiskt att en odelbar rättshandling inte kan var delvis
ogiltig. Det fmns därmed anledning att närmare undersöka vad som är
rättshandlingars objekt och om dessa är delbara eller inte. Den förändring
av synen på rättshandlingars objekt som har skett under 1900-talet illust
reras bäst genom en kronologisk redogörelse för förhållandet mellan de
köprättsliga påföljderna prisavdrag och hävning.

I Stang s. 443.
2 Lassen s. 135.
3 Vahlen, Avtal s. 88 f.
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14.1 Prisavdragets utveckling - hävningsrättens avveckling

14.1.1 Tiden före 1905 års köplag

I 1734 års lag fanns endast påföljderna hävning och skadestånd när en
såld vara var felaktig." När varan var felaktig hade köparen därför endast
att välja mellan att behålla den och betala fullt pris eller att återlämna den
och få pengarna tillbaka, såvida säljaren inte var i ond tro vid avtalstill
fållet.sNär så var fallet kunde köparen kräva skadestånd motsvarande vår
tids prisavdrag." Någon mellanlösning - i första hand i form av prisavdrag
- gavs däremot inte när säljaren var i god tro.'

1895 års lagberedning föreslog att möjligheten till prisavdrag skulle
införas i köplagen, till gagn både för köpare och säljare.8 Lagberedningen
ansåg att köparen skulle ges denna valmöjlighet, eftersom det ofta kunde
leda till obillighet om så inte skedde. Hävning var nämligen inget rea
listiskt alternativ när köparen inte kunde undvara den köpta varan. Köpa
ren stod då utan varje praktisk möjlighet att göra felet gällande mot sälj
aren, såvida denne inte var i ond tro. Även för säljaren ansåg beredningen
att det många gånger skulle vara mer fördelaktigt att slippa få tillbaka
varan och i stället endast behöva vidkännas ett prisavdrag." Trots att för
slaget innehöll begränsningen att hävning inte fick förekomma om felet

4 1 kap. 4 § HB löd: ''Nu säljer man then vahra, som sedan finnes hafva fel, varder säljaren lagliga
tilvunnen, at hafva thet fel vetat och ej uppenbarat; tage sitt åter, och gifve ut värdet; gälde ock
allan skada, och böte tijo daler. Finnes i sielfva vahran förborgadt fel, så att hvarken kiöparen
eller säljaren thet förut varse blifvit; gånge thet kiöp åter, och tage hvar sitt igen. Är kiöpet skedt
med thet förord, at kiöparen skal godset behålla, ehvad thet är bättre eller sämre; stånde kiöpet
fast. Tå häst kiöpes, hafve kiöparen frestetid try dygn." Jfr Sisula-Tulokas s. 18.

s Se NLB 1895 s. 59.
6 Se Schrevelius II s. 416 och NLB 1895 s. 59. Enligt Almen (s. 583 f.) fanns det emellertid inget

stöd i praxis för en sådan uppfattning. Godenhielm (s. 55) redogör dock för svensk praxis från
tiden före 1905 års köplag i vilken köparen har tillerkänts prisavdrag. Påföljden skadestånd
kunde naturligtvis täcka även andra skador än dem som numera kompenseras genom prisavdrag.
Jfr om romersk rätt Zimmermann s. 322 ff.

7 Se Godenhielm s. 45.
8 Se NLB 1895 s. 59, där det också anges att möjligheten till prisavdrag var allmänt erkänd i

utländsk lagstiftning. Se även Motiv 1903 s. 103, Almen s. 582, liksom afHällström s. 64. Såväl
förslaget till ny civillag 1826 som det delvis reviderade förslaget 1838 stämde i fråga om påfölj
der för fel i allt väsentligt överens med 1734 års lag, se 1 kap. 23 § HB i respektive förslag.

9 Se NLB 1895 s. 59.
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var ringa och inte kunde antas medföra särskild olägenhet för köparen,10

synes det i första hand ha kommit till i köparens intresse. Il När förslaget
remissbehandlades avstyrkte Högsta domstolen möjligheten till prisav
drag eftersom den ansågs vara främmande för svensk rättsuppfattning"
och "stundom kunna på ett kännbart sätt förnärma säljarens befogade
anspråk att själf få bestämma priset på sin vara". 13

HD:s remissvar ger uttryck för uppfattningen att rättshandlingar inte
kan delas. De får antingen godtas sådana som de har uttryckts eller också
förkastas i sin helhet. Mot bakgrund av HD:s yttrande är Grönfors/Dote
valls tidigare berörda beskrivning av ogiltighet en utmärkt beskrivning av
rättsläget vid kontraktsbrott i slutet av 1800-talet: "[Påföljderna vid kon
traktsbrott] har något fyrkantigt över sig: inträder [påföljd] får man ing
enting, inträder den inte blir hela avtalet gällande. Det blir aldrig någon
mellanlösning, ty valet gäller allt eller intet.,,14

14.1.2 1905 års köplag

I 1903 års motiv till 1905 års köplag tillmättes Högsta domstolens erin
ringar ingen avgörande betydelse utan förslaget innehöll en rätt för köpa
ren att kräva prisavdrag. Förslaget gick emellertid ett steg längre än NLB
1895 och tog dessutom en helt annan utgångspunkt än den som HD hade
haft. Prisavdrag skulle kunna göras så snart varan var felaktig. Hävnings
rätten däremot, ansågs böra begränsas eftersom den "om den gjordes lika

10 Se NLB 1895 40 § och s. 60.
II Se NLB 1895 s. 59.
12 Jfr dock Nehrman s. 272: "Til at förekomma ... olägenheter, är det högst nödigt, at thet, som

säljas skal, noga warder beskrifwit. Ty om thet sedermehra befinnes at thet ey är så godt, som
thet slaget plägar wara: kan Kiöparen fordra afslag eller rifwa kiöpet."

13 Motiv 1903 s. 103. Kritiken har en del gemensamt med den kritik som har framförts mot att
domstolarna genom 36 § AvtL på alltför lösa grunder tillåts skriva om parternas avtal, se Kar
nell s. 63 ff., Kleineman i JT 1989-90 s. 103 tf. och Ramberg i Festskrift till Sveriges Advokat
samfund s. 503 tf. För en ingående studie av 36 § AvtL se Wilhelmsen i TiR 1995 s. l tf.
Kritiken mot 36 § AvtL synes dock huvudsakligen vara riktad mot det stora utrymmet för sköns
mässiga bedömningar och endast i mindre grad mot förekomsten av jämkningsmöj ligheten som
sådan, se Kleineman, a.a., som på s. 108 konstaterar att möjligheten att "en parts förpliktelse kan
jämkas vid ändrade förhållanden är ett av avtalsrättens klassiska ämnen". Se även Runesson
s. 377 tf.

14 Se kap. 13.4.5.1 vid n. 138 och Grönfors/Dotevall s. 178.
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ovillkorlig, kunna till förfång för säljaren missbrukas"." Förslaget inne
bar därför att köparens hävningsrätt skulle vara utesluten när felet var att
anse som ringa," men att "jämväl i sådant fall häfningsrätt naturligtvis
[borde] äga rum om säljaren förfarit svikligt". 17

Accepterandet av prisavdraget som påföljd var en revolution i synen
på avtalet och dess föremål. 18 Från att avtalet hade ansetts vara odelbart
och hävning därför betraktats som den enda naturliga påföljden vid kon
traktsbrott," medan ett prisavdrag ansågs vara ett ingrepp i parternas rätt
att bestämma över sin prestation," gjorde man helt om och lät prisavdra
get vara den primära påföljden, medan hävningsrätten var villkorad av att
felet inte var ringa. Från att ha varit en transaktion där en viss summa
pengar byttes mot en viss vara, blev köpet dänned ett utbyte av värde mot
värde. Perspektivbytet innebar att avtalet inte behövde gå åter på grund
av ett kontraktsbrott, så länge avtalsbalansen kunde återupprättas. Avtalet
var inte längre odelbart.

Den beskrivna perspektivförskjutningen genomfördes inte konsekvent
i 1905 års köp lag. Om så hade skett, så skulle denna inte ha innehållit

15 Motiv 1903 s. 104. Betoningen av säljarens intressen var således tydligare än vad som varit fal
let i NLB 1895.

16 Kravet för hävning att felet kunde antas medföra särskild olägenhet för köparen upptogs inte i
det nya förslaget. På s. 105 anges att man vid prövning av felets betydenhet inte endast kunde
utgå från objektiva synpunkter. Det indikerar att beredningen ansåg det vara onödigt att i lag
texten särskilt ange att man vid prövningen huruvida felet var ringa skulle ta hänsyn till dess
betydelse för köparen. Jfr härtill den nuvarande lydelsen i 39 § KöpL och art. 25 eISG.

17 Motiv 1903 s. 104.
18 Almen (s. 584) betecknade det som "en bland de mera väsentliga nyheter, som 1905 års lag med

fört". Se även Winroth s. 248 f. n. 268.
19 Det fanns i och för sig även en rätt till skadestånd. Skadeståndet var i vart fall i och med 1905

års köplag (jfr NLB 1895 s. 59 och Godenhielm s. 55) och är fortfarande i princip oberoende av
om någon annan påföljd görs gällande. Enligt 1905 års köplag kunde köparen erhålla prisavdrag
eller häva köpet och dessutom erhålla skadestånd. Skadeståndspåföljden kan därför sägas vara
parallell till övriga påföljder i det köprättsliga systemet. Den skiljer sig därigenom från övriga
påföljder, eftersom det är omöjligt att vid en given tidpunkt kombinera påföljderna avhjälpande,
omleverans, prisavdrag och hävning. Var och en av dessa påföljder omöjliggör en samtidig till
lämpning av någon av de andra för samma avvikelse från köparens förväntningar. Se härtill
Olsen s. 52. En annan sak är att köparen om ett avhjälpande inte lyckas helt kan vara berättigad
till ett prisavdrag som svarar mot det återståendefelet, eller ha rätt att häva om felet även efter
avhjälpandet är av väsentlig betydelse.

20 En annan sak är naturligtvis att parterna själva - genom ett nytt avtal- kunde åstadkomma pris
avdragets verkningar. Jfr även vid n. 58.
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uppdelningen mellan species- och genusköp, eftersom ett värde alltid är
av genuskaraktär.21

Ur ett obligationsrättsligt perspektiv torde uppfattningen att culpa var en forut
sättning for skadestånd vid köp av bestämt gods medan skadeståndsansvaret vid
leveransavtal var strikt, ha varit det mest avgörande skälet till att 1905 års
köplag gjorde åtskillnad mellan olika typer av varor. Utan uppdelningen skulle
säljaren annars - när den sålda varan forstördes av våda - kunna komma i situa
tionen att han blev skadeståndsskyldig utan möjlighet att i efterhand reparera
skadan genom att införskaffa en ny vara for leverans till köparen. Eftersom en
säljare aktivt kunde undvika att ljuga eller att utfästa egenskaper som inte fanns,
var det inte på samma sätt synd om den säljare som blev skadeståndsskyldig på
någon av dessa grunder." Almen nämner även reglerna om äganderättens över
gång och om riskövergång bland dem där skillnader förelåg mellan genus och
species."

Att den förändrade synen på avtalsobjektet inte genomfördes konsekvent
i 1905 års köplag hindrar inte att en analys i efterhand ger vid handen att
effekten av regeln om prisavdrag är att avtalsföremålet reducerades från
att ha varit ett visst objekt till att vara ett visst värde beskrivet på ett sär
skilt sätt. Ett prisavdrag skall beräknas så att "förhållandet mellan det
nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten
för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt
skick".24 Bestämmelsens praktiska innebörd är att den som köper en bil
för 5 000 kr i själva verket byter 5 000 kr pengar mot 5 000 kr bil av när
mare angivet slag. Om bilen är felaktig och köparen tillerkänns ett pris
avdrag om 500 kr, så innebär det att köparens prestation jämkas så att den
svarar mot det som säljaren levererade - 4 500 kr bil. Avtalsbalansen har

21 Jfr Godenhielm s. 45.
22 Se 42 § 2 st. och 43 § 2 st. 1905 års köp lag.
23 Se Almen s. 61.
24 38 § KöpL. Jfr 42 och 43 §§ 1905 års köplag.
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återupprättats. Parterna har bytt ett visst värde - 4 500 kr pengar - mot ett
lika stort värde - 4 500 kr bil."

Den förändring som möjligheten till prisavdrag medförde är påtaglig.
Från en förhållandevis rigorös attityd till avtalet, där "allt eller intet" var
ledstjärnan ställdes i stället det utbyte av värde som manifesteras i avtalet
i fokus. Genom påföljden prisavdrag betonas parternas ekonomiska mel
lanhavanden och köparens förväntningar, medan säljarens beteende i
princip saknar betydelse. I konsekvens härmed skall endast sådana
hänsyn tas som är betingade av parternas inbördes relation och avtalets
funktion som ett ekonomiskt verktyg. Den nya påföljden innebar att
avtalsföremålet förändrades från att ha varit en viss vara till att vara ett
visst värde som klätts i varans dräkt.

14.1.3 Jordabalken

Prisavdraget vid fel i fast egendom infördes som påföljd genom 1970 års
jordabalk. Köparens krav på värdekorrigering behövde därmed inte
längre förklädas till skadestånd, såsom hade varit fallet under 1734 års
jordabalks tid.26 Den utveckling som kom för lös egendom redan genom
1905 års köplag hade låtit vänta på sig för fast egendom till 1972.

Felreglerna i jordabalken hänvisar regelmässigt till 4 kap. 12 § JB,
som i sin ursprungliga lydelse från 1970 var uppbyggd efter 1905 års köp
lags mönster. Prisavdrag var den genomgående påföljden, medan häv
ning förutsatte att felet inte var ringa eller att säljaren hade förfarit svik
ligt. När hävningsrekvisiten i köplagen ändrades 1990 gjordes en motsva
rande ändring i jordabalken."

2S Jfr det tidigare behandlade NJA 1996 s. 598, där avtalet innebar att parterna bytte bilar. Den ena
bilen hade värderats till 110 000 kr och den andra till 92 000 kr, varför 18 000 kr erlades i mel
lanskillnad. Den part som fick den mer värdefulla bilen hävde sedermera avtalet och krävde att
motparten skulle utge bilens värde 110 000 kr mot återfående av bilen. Motparten invände aldrig
att det som krävdes inte var det som hade givits ut. Högsta domstolen biföll yrkandet. Jfr även
Um. 1993 s. 669 H (Massey Ferguson-traktor). Parterna hade bytt traktorer och en av dem
krävde prisavdrag. Enligt Hejesteret (s. 678) var det förhållande att avtalet hade varit en bytes
affär inget hinder för köparen att "krreve et forholdsmeessigt afslag i form af et pengebeleb, der
svarer til den forringelse aftraktorens veerdi, mangelen har medfart".

26 Se t.ex. NJA 1914 s. 206 (25 tunnland), NJA 1916 s. 481 (Minst 60 tunnland) och NJA 1951
s. 277 (11 tunnland). Jfr ND (F) 1969 s. 345 (Ödemarksskifte).

27 Se SFS 1990:936.
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14.1.4 Särskilt om Finland

Utvecklingen i Finland är speciell eftersom det länge var osäkert om fin
ländsk rätt erkände den rätt till prisavdrag som 1905-1907 hade införts i
Sveriges, Danmarks och Norges köplagar." Den diskussion som har förts
i Finland under 1900-talet har därför haft delvis andra utgångspunkter än
den som har förts i övriga nordiska länder. Den bakomliggande verklig
heten och dess reella behov har emellertid i allt väsentligt varit densamma
såvitt avser här diskuterade frågor. De problem som diskuterades och de
argument som användes i den finländska diskussionen ger därför sanno
likt en någorlunda rättvisande bild av de diskussioner som fördes kring
förra sekelskiftet i övriga Norden. Den finländska diskussionen kan dess
utom ge en bild av den underliggande rättsutvecklingen i övriga länder,
eftersom den har såväl tidsmässiga som materiella kopplingar till jämk
ningsreglemas införande. Diskussionen, som återges på skilda ställen i
JFT 1935,29 utmynnade i en omröstning, i vilken 21 av Juridiska Fören
ingens i Finland medlemmar röstade för förekomst av rättsföljden prisav
drag, medan 13 medlemmar röstade emot. 30

Det argument som framför allt anfördes mot ett erkännande av prisav
draget som påföljd var att lagtexten - l kap. 4 § HB - inte nämnde något
om prisavdrag. Jasidans huvudargument synes ha varit omsättningens
krav på större flexibilitet," men stöd söktes även i analogier från närlig
gande rättsområden." Även när prisavdraget hade etablerats som påföljd
vid köp av lös egendom var det länge ovisst om påföljden kunde användas
inom andra områden. Inte förrän omkring 1980 synes prisavdraget ha

28 Se af Hällström (s. 209), som, beträffande behovet aven regel om prisavdrag i Finland, anför
att principen att domaren kan jämka avtalade prestationer och låta avtalet i övrigt bestå, år 1934
hade brutit igenom även i finländsk rätt. "Och detta jämkningsförfarande har företräde framom
hävande av hela rättshandlingen. Och det vore märkvärdigt, om denna segrande grundsats skulle
kunna utestängas från köprätten, där den behöves mest." Jfr härtill såvitt avser köp av lös egen
dom Sisula-Tulokas s. 13.

29 Se JFr 1935 s. 41 ff., s. 107 ff., s. 187 ff. och s. 208 ff.
30 En sammanfattande genomgång av diskussionen finns i Sisula-Tulokas s. 18 ff.
31 Se särskilt af Hällström s. 61 ff.
32 Se a.a., särskilt s. 67 f.
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varit etablerat som en del av den allmänna obligationsrätten." Först 1983
synes det emellertid helt ha frikopplats från skadeståndet.34

I ND (F) 1983 s. 226 var motorn i den överlåtna båten skadad så att kylvattnet
läckte ut. Skadan hade uppkommit under vintern före överlåtelsen, genom att
det kylvatten som funnits kvar i motorn hade frusit och därigenom skadat
motorns kylanordning. Med hänvisning till 1 kap. 4 § HB 1734 års lag" under
kände underrätterna köparens yrkande om prisavdrag motsvarande kostnaderna
för att skaffa en ny motor, eftersom säljaren inte hade känt till skadan. Högsta
domstolen frångick emellertid lagens krav på vetskap för skadestånd och tiller
kände köparen det yrkade prisavdraget utan att ta ställning till om säljaren hade
varit medveten om skadan eller inte."

14.1.5 Actio quanti minoris

I praxis har frågan om rättshandlingars delbarhet undvikits genom att
frågan om partiell ogiltighet har hanterats som en fråga om skadestånd.
När fråga är om ogiltighet, har den skillnad mellan avtalsföremålets värde
i avtalsenligt och i felaktigt skick som prisavdraget skall korrigera i stället
korrigerats skadeståndsvägen.

NJA 1914 s. 206 kan tjäna som exempel ur praxis från tiden före avtalslagen.
Säljaren hade före köpet uppgivit fastighetens areal till 25 tunnland, medan den
i verkligheten endast var 15 tunnland. Köparen yrkade inte på köpets återgång

33 Se Sisula-Tulokas s. 13 f. Det är paradoxalt - eller möjligen symptomatiskt? - att ledande fin
ländska rättsvetenskapsmän numera synes vara mer positivt inställda till jämkning av rättshand
lingar enligt 36 § AvtL än deras kolleger i övriga Norden, se t.ex. TaxelI s. 65 som under
rubriken "Allmänna rättsprinciper" in/eder med "Skälighetsprincipen" (Jfr dock även TaxelI i
JFT 1998 s. 2 f., där skälighet inte nämns bland allmänna avtalsprinciper) samt Wilhelmsson
s. 46 f. och i Konsumentskyddet i Finland s. 183 f. Se även Wilhelmssons (Konsumentskyddet
i Finland s. 208 f.) hänvisning till Pöyhönen. Den tidigare rigida, negativa inställningen till en
domstols rätt att ingripa i parternas avtal synes ha bytts mot en forhållandevis positiv inställning
till en sådan rätt. Det är möjligt att finländska rättsvetenskapsmän har lättare att se likheterna
mellan prisavdrag och andra typer av jämkning än vad fallet är i övriga Norden, eftersom det i
Finland inte gick lika lång tid mellan införandet av prisavdrag och av andra jämkningsmöjlig
heter.

34 Jfr dock ND (F) 1973 s. 536 (prisminskningför /ägenhetsyta).
35 Se n. 4.
36 Fallet behandlas av Sisula-Tulokas s. 23 f.
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utan krävde skadestånd i form av prisavdrag." Enligt referatets rubrik var bl.a.
fråga om "en dylik talan [var] av beskaffenhet att kunna vinna avseende". Samt
liga justitieråd synes ha utgått från att svaret på frågan var ja, även om den inte
behandlades direkt. Av majoritetens domskäl framgår att formkravet för ett
sådant villkor inte var uppfyllt och att köparna inte hade visat att säljaren "före
köpet genom svikliga uppgifter misslett?" dem. "Vid sådant förhållande" 39 hade
köparen inte rätt till skadestånd för att fastighetens yta var mindre än vad sälja
ren i god tro hade uppgivit."

I NJA 1914 s. 206 godtogs således i och för sig möjligheten att tillerkänna
köparen ersättning för den skada som han hade lidit på grund av att fas
tigheten var mindre och därmed mindre värd än vad han hade förväntat
sig. Köparens actio quanti minoris," som formellt var ett krav på skade
stånd, innebar i praktiken att köparens rättshandling - löftet att leverera
en viss summa pengar - endast var delvis giltig och att köparen av den
anledningen inte skulle behöva betala mer än vad som motsvarade värdet
av säljarens prestation. Omvägen via skadestånd var därför en i princip
onödig konstruktion. Partiell ogiltighet innebär att löftesgivarens presta
tion reduceras genom att den rensas från påverkan av ogiltighetsgrunden.
Resultatet blir att den värdemässigt svarar mot motpartens prestation. När
löftesgivaren är köpare är det således i realiteten fråga om ett prisavdrag.

I hägnet av 1905 års köplag synes terminologin ha blivit en smula vack
lande. I rubriken till rättsfallet NJA 1916 s. 481 - som även det rörde bety
delsen av säljarens utsaga om fastighetens areal när utsagan inte gjorts i
föreskriven form - angavs således köparens krav avse "avdrag å köpeskil
lingen", en påföljd som inte hade stöd i 1734 års jordabalk. I den löpande

37 Se rättsfallets rubrik. Eftersom prisavdrag ännu inte fanns som självständig påföljd annat än for
köp av lös egendom kläddes det i skadeståndets dräkt. Den beräkning som gjordes var emellertid
densamma som i dag skall göras enligt t.ex. 38 § KÖpL.

38 NJA 1914 s. 206 (s. 208).
39 Ibid.

40 Se även NJA 1921 s. 232 (Borsna säteri), NJA 1928 s. 554 (Skogbrist), NJA 1951 s. 277
(11 tunnland) och NJA 1951 s. 716 (FörutsättningarfOr grundhyra).

41 Skadestånd syftande till att täcka den skada som köparen åsamkas genom att avtalsobjektet är
mindre värt änvad som avsetts och som i dag motsvaras av prisavdrag benämns här actio quanti
minoris for att markera såväl den formella skillnaden som den faktiska likheten i forhållande till
det vanliga prisavdraget. Om actio quanti minoris i romersk rätt se Zimmermann s. 322 ff.
Jfr även Rodhe s. 552 ff.
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texten yrkade dock köparen "åläggande for [säljaren] att i skadestånd till
[köparen] utgiva 1/5 av köpeskillingen"." H.R:n forpliktade säljaren att
utge skadestånd som huvudsakligen svarade mot ett prisavdrag. HovR:n
och HD ansåg det inte vara visat att säljaren varit i ond tro och ogillade
därfor köparens talan. Även i NJA 1916 s. 481 var domstolarna i och for
sig öppna for att den förmögenhetsminskning som köparen hade åsamkats
kunde korrigeras genom ett till skadestånd forklätt prisavdrag.

I NJA 1933 s. 383 var frågan bl.a. om köparen kunde få skadestånd motsvarande
ett värdebortfall på grund av att den sålda fastigheten inte omfattade ett 271 m2

stort område i dess omedelbara närhet. Området - som hade avsatts för väg -låg
innanför vad som med en häck och ett staket såg ut att utmärka fastighetens
gränser. På området stod en trappa vid huvudbyggnaden och ett till fastigheten
hörande garage, som var sammanbyggt med ett uthus som stod på fastigheten.
HovR:n hade tillerkänt köparen ersättning för hans utgifter. Med motiveringen
att köparen vid köpet förutsatte att området var en del av fastigheten och att
säljaren "måste antagas hava insett?" detta tillerkände HD köparen därutöver
ersättning för "den skada i övrigt, som tillskyndas [honom] därigenom att
[området] ej tillhör fastigheten" .44

De skador som köparen yrkade ersättning for, utöver dem som HovR:n
hade tillerkänt honom ersättning for, var forutom forlust av areal och vär
deminskning endast olägenhet på grund av att huvudbyggnaden stod
omedelbart invid en planerad väg samt olägenhet av ingångens förflytt
ning. Det utdömda skadeståndet ligger i och for sig inom det belopp som
yrkades som ersättning för dessa senare skador. HD:s domskäl innehåller
ingen precisering av vad som innefattades i det utdömda beloppet. Det
framstår emellertid som osannolikt att ersättningen i sin helhet avsåg
olägenheten och till ingen del den påvisbara värdeförlusten.

Skadeståndspåföljden har använts för att kompensera en köpare for att
hans rättshandling fick ett annat omedelbart innehåll än vad den skulle ha
haft om ingen ogiltighetsgrund hade förelegat. Resultatet är att ett mindre

42 NJA 1916 s. 481 (s. 481).
43 NJA 1933 s. 383 (s. 386).
44 Ibid. Se även NJA 1933 s. 253 (Bygg/ov), minoriteten i NJA 1934 s. 117 (Vindsrum), NJA 1935

s. 121 {Rivningsfåreläggande) och NJA 1936 s. 6 (Garage), där ond tro inte nämns i HD:s dom
skäl, men där det framgår indirekt av dessa att säljaren måste ha varit i ond tro.
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värde förs över från köparen till säljaren än vad som följer av köparens
rättshandlings omedelbara innehåll. Skadeståndspåföljden har således
använts för att ge köparens rättshandling det innehåll som den skulle ha
haft om säljaren inte hade lurats. Eftersom köparens rättshandlings inne
håll definitionsmässigt består aven summa pengar, är köparens actio
quanti minoris ett prisavdrag på grund av att hans rättshandling endast är
delvis giltig.

14.2 Varför skall rättshandlingar kunna delas?

Framställningen utgår från att obligationsrätten är ett eget system och att
problem som uppkommer i avtalsrelationer därför skall lösas utifrån
utgångspunkter som är relevanta för den aktuella situationen och med
bortseende från andra omständigheter. Utgångspunkten bygger på insik
ten att resultatet av ett obligationsrättsligt förhållande fördelas mellan
dess parter och att fördelningen är fullständig. Varje risk i anledning av
förhållandet måste bäras av antingen säljaren eller köparen. Om andra
omständigheter beaktas än sådana som har varit relevanta för parterna, så
kommer riskfördelningen att innehålla ett inte obetydligt slumpmoment:
Den köpare som har haft turen att bli lurad har en möjlighet att komma
ifrån hela avtalet när marknadspriset för varan faller. På motsvarande sätt
har den säljare som har haft turen att bli lurad en möjlighet att komma
ifrån hela avtalet om marknadspriset stiger. Detta är helt i sin ordning när
en löftesgivare inte skulle ha varit villig att över huvud taget avge något
löfte om han inte hade blivit lurad därtill. Det är däremot inte rationellt att
den löftesgivare som inte har lurats attföreta en rättshandling, utan som
endast har lurats att företa en rättshandling med ett visst innehåll, skall
kunna rygga hela rättshandlingen på grund av motpartens svek.

Som exempel på en regel vars effekt är obligationsrättslig utan att effekten har
egentligt stöd i parternas relation kan nämnas den j ämkningsregel som fanns i
9 kap. 6 § HB 1734 års lag. I sina väsentliga drag överfördes den sedan till ocker
lagen." Jämkningen bestod i att endast den betingade räntan föll bort, medan
avtalet var giltigt såvitt avsåg huvudstolen: "Ingen tage eller låte förskrifva sig

45 SFS 1901:36.Seävenprop.1901:40(NJAII 1901 nr4s.18).
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större Ränta än Sex för hundrade om året. Hvar som thet gör, eller tager Ränta
på Ränta hafve förbrutit hela Räntan och böte tionde delen afhufvudstolen åt de
fattige."

I och med att hela räntan föll bort var stadgandet huvudsakligen allmänpre
ventivt betingat, eftersom gäldenären tjänade och borgenären fOrlorade på att
räntan sattes högre än 6 % per år i avtalet. Bestämmelsens syfte var således inte
att korrigera en obalans i avtalet utan att förmå presumtiva borgenärer att inte
betinga sig högre ränta än den tillåtna. En obligationsrättsligt betingad regel
skulle i stället - given förutsättningen att 6 % ränta per år alltid var "rätt ränta"
- ha föreskrivit att avtalad ränta inte fick överstiga 6 % per år och att borgenären
därför aldrig hade rätt till högre ränta, utan fick nöja sig med de lagstadgade 6 %
oavsett vad avtalet sade. En sådan teknik med tvingande maximi- och minimi
regler används numera i konsumentlagstiftningen, men också i den därmed
besläktade lagstiftningen om nyttjanderätt till fast egendom, där det i 7 kap. S §
JB stadgas om längsta tillåtna tid för olika nyttjanderätter, se särskilt 7 kap.
S § 4 st. JB, liksom i den likaledes besläktade lagstiftningen om arbetsrätt och
om mellanmän."

När prisavdraget infördes i köplagstiftningen blev dess påföljdssystem
mer finstämt än vad det tidigare hade varit. De uteslutande alternativen
att häva avtalet eller att inte göra påföljd gällande hade varit onödigt
klumpiga i forhållande till parternas behov." Den nya påföljden innebar
att större möjligheter än tidigare gavs att bibehålla avtalet utan att detta
missgynnade någon av parterna. Mindre allvarliga kontraktsbrott kunde
åtgärdas genom att man med ett prisavdrag återskapade avtalets
ursprungliga värdebalansP Påföljden prisavdrag var ett stort steg i obli
gationsrättens utveckling. På rättsfaktasidan var 1905 års köplag inte lika

46 Jfr även transporträttens konstruktion med ett tvingande - men dispositivt begränsat - skade
ståndsansvar för transportörer, se Gorton s. 104 ff.

47 Här bortses från möjligheten till skadestånd som utöver själva kontraktsbrottet förutsatte att
säljaren hade "thet fel vetat och ej uppenbarat", se 1 kap. 4 § HB.

48 Jfr Rt 1998 s. 1510 (Ekte hussopp) (s. 1518): "Vesentlig er kontraktsbruddet hvis det har gitt
kjeperne en rimelig grunn for - etter at kjgpekontrakten er gjennomfert fra begge sider - å si
seg last fra kontrakten, slik at de gjensidige ytelser skal tilbakeferes, Ved helhetsvurderingen
må det etter min mening legges vekt på om et prisavslag, som alternativ til hevning, vii kunne
gjenopprette de ekonomiske konsekvensens av kontraktsbruddet og også gi en adekvat reaksjon
mot det kontraktsbruddet som foreligger." Uttalandet citeras i Rt 1999 s. 408 {Garagebrist}
(s. 421).
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utvecklad. Både 42 och 43 §§ stadgade således om en ovillkorlig häv
ningsrätt vid svek. Av 1903 års motiv framgår att "häfningsrätt naturligt
vis bör äga rum om säljaren förfarit svikligt"." Den hävningsrätt som
köparen tillerkändes trots att det aktuella felet endast var ringa innebar att
köparen i dessa situationer ibland gavs en rätt att straffa säljaren utan att
det var påkallat för att skydda köparens förväntningar. Regelns ratio var
offentligrättsligt allmänpreventivt snarare än obligationsrättsligt.

14.2.1 CISG

Efter prisavdragets införande 1905 dröjde det till 1987 innan nästa stora
steg togs i förhållandet mellan prisavdrag och hävning. Genom SFS
1987:822 gjordes art. 1-13 och 25-88 CISG till svensk lag. I köplagskon
ventionen är köparens hävningsrätt - åtminstone såvitt avser ordvalet
än mer begränsad än vad den var enligt 1905 års köplag. Köparens häv
ningsrätt enligt CISG förutsätter att avtalsbrottet är av väsentlig bety
delse," medan det enligt 42 § 1 st. och 43 § 1 st. 1905 års köplag räckte
att felet inte var ringa. Till skillnad från 1905 års köplag ger CISG inte
någon särskild hävningsrätt grundad på säljarens svek. Den obligations
rättsliga utveckling som tog ett steg när prisavdraget infördes i 1905 års
köplag tog i och med detta ytterligare ett stort steg. Det offentligrättsligt
betingade allmänpreventiva inslaget i obligationsrätten som den ovillkor
liga hävningsrätten vid svek hade inneburit försvann såvitt avsåg inter
nationella köp.

14.2.2 1990 års köplagstiftning

Utvecklingen fullföljdes i 1990 års köplagstiftning genom att förutsätt
ningarna för hävning förändrades på ett sätt som i sak torde stämma över
ens med CISG.51 Hävningsrätten inskränktes således till att endast stå till
buds när felet var av väsentlig betydelse. Den självständiga hävnings-

49 Motiv 1903 s. 104.
so Se art. 25 CISG.
51 Art. 49 CISG saknar visserligen kravet på att säljaren skall ha insett att avtalsbrottet var av

väsentlig betydelse för köparen, jfr 39 § KöpL. Rekvisitet ligger i stället inbakat i definitionen
av väsentlighetskravet i art. 25 CISG.
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grunden svek försvann ur köplagstiftningen utan att detta ens kommente
rades i motiven.52 Det som vid 1900-talets början hade varit en självklar
het förtjänade nu inte ens en kommentar. Svekrekvisitet kommenteras
emellertid i SOU 1976:66, där det anges att det "från saklig synpunkt
synes ... obefogat'f" att varje fel skall ge hävningsrätt redan på grund av
säljarens svek.

Effekten av att svek inte längre är hävningsgrund är att det obligations
rättsliga förhållandet har separerats från det straffrättsliga, där staten har
påföljdsmonopol. Köparen har inte längre möjlighet att straffa säljaren
om denne inte har betett sig riktigt. Köparen har endast rätt att erhålla det
som han förväntade sig av avtalsförhållandet.

14.2.3 Principen om minsta möjliga ingrepp

Under 1900-talet har påföljderna för kontraktsbrott förfinats. Deras mål
är att den som har drabbats av motpartens kontraktsbrott skall få vad han
förväntade sig av avtalet. De medel som används för att ge honom det får
emellertid inte vara onödigt grova. Prisavdragets framväxt har således
präglats av inställningen att en part inte skall få göra större ingrepp i avta
let än vad som är påkallat av omständigheterna.54 Denna inställning var
också en viktig anledning till den tudelning av felpåföljderna som fmns
i köplagen. Enligt 36 § KöpL är påföljderna avhjälpande och omleverans
överordnade prisavdraget och hävningen, så att säljaren har en rätt att
välja att avhjälpa ett fel eller företa omleverans, även när köparen kräver
prisavdrag eller häver avtalet. Säljarens rätt i detta hänseende består
enligt 36 § KöpL så länge avhjälpandet eller omleveransen kan utföras
utan att köparen drabbas av väsentlig olägenhet och utan att det föreligger
risk för att köparen inte får sina egna kostnader täckta av säljaren. Köpa
rens begäran om prisavdrag eller hävningsförklaring är således alltid vill-

52 Se särskilt prop. 1988/89:76 s. 39 tf.
53 SOU 1976:66 s. 149.
54 Se särskilt Motiv 1903 s. 104.
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korad av den rätt som 36 § KöpL ger säljaren." 1976 års köplags
utredning gjorde däremot ingen åtskillnad mellan köparens rätt till pris
avdrag och rätten att kräva avhjälpande."

Diskussionen i motiven om påföljderna avhjälpande och omleverans
påminner om den som fördes i 1895 års motiv i fråga om prisavdrag. Det
framhålls således att det ligger i både säljarens och köparens intresse att
avhjälpande kan komma till stånd.57 Påföljden har emellertid två helt
skilda sidor. Köparens möjlighet att kräva avhjälpande av ett fel torde i
stor utsträckning ha kunnat uppnås även före 1991 genom en begäran
därom, kombinerad med ett förtäckt eller uttalat hot om att andra för
säljaren mer ingripande påföljder eljest skulle användas. 58 Det enda reella
värdet med att införa en köparens rätt att kräva avhjälpande ligger därför
i att denna kan åberopas när säljaren är den ende som har kompetens att
avhjälpa felet och köparen absolut inte vill häva avtalet samtidigt som
kompensation i form av skadestånd av någon anledning inte är aktuell.

Påföljdens värde för säljaren är betydligt större. Eftersom en köpare i
allmänhet måste acceptera att säljaren avhjälper ett fel genom reparation,
ges säljaren en möjlighet att avgöra vilken påföljd han anser vara den för
honom mest fördelaktiga. Säljaren har således givits kontroll över att
effekterna av hans kontraktsbrott tär så liten negativ inverkan som möj
ligt. Det är dessutom sannolikt att avhjälpandet påverkar bedömningen av
om kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse eller inte, så att hävning inte
får ske om säljaren lyckas avhjälpa så mycket av ett fel att det inte skulle

ss Jfr ND (F) 1984 s. 449 (Bucklig bil).
S6 Se SOU 1976:66 s. 155 tf. och s. 303 tf. Jfr 38 och 40 §§ NLB 1895, där det gjordes betydligt

mindre åtskillnad mellan prisavdrag och hävning än vad som sedermera blev 1905 års köp lags
lösning.

S7 Se Prop. 1988/89:76 s. 36 ff. Jfr även Agen i SvJT 1991 s. 405, som framhåller att köparen
genom den nya köplagstiftningen/ått en ny påföljdsmöjlighet.

S8 Se om fast egendom även NJA 1927 s. 34 (Vatten/all) och NJA 1936 s. 18 (Inteckningar), i vilka
köparen fick nöja sig med att felet avhjälptes, trots att avhjälpandet skedde först efter talans
anhängiggörande i H.R:n. Se även Hagstram i TfR 1986 s. 64 ff.
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ha givit köparen hävningsrätt i utgångsläget." Säljarens rätt att i stället
företa omleverans fungerar på motsvarande sätt.

Även när köparen själv kan reparera avtalsföremålet och bringa det i avtalsenligt
skick kan hävningsrätten vara utesluten. I Om. 1993 s. 669 (Massey Ferguson
traktor) uttalade således Hejestoret att köparen "kunne foretage udbedring af
mangleme ved traktoren på sit eget veerksted. På denne baggrund findes mang
lerne, selvom de er omfattende, ikke at veere af en sådan betydning for [köpa
ren], at denne ber indremmes ret til at heeve" avtalet."

Relationen mellan avhjälpande och omleverans är uppbyggd efter samma
mönster som den mellan prisavdrag och hävning. Köparens rätt att kräva
den för säljaren typiskt sett mer betungande påföljden omleverans är
begränsad till kontraktsbrott som är av väsentlig betydelse."

I 70 § KöpL anges numera särskilt att part har att begränsa den skada
som den kontraktsbrytande parten kan bli skyldig att ersätta i form av ska
destånd.f Inte heller denna regel hade någon uttalad motsvarighet i 1905
års köplag.63 Även den s.k. undersöknings- och reklamationsplikt som
åvilar köparen enligt 31 och 32 §§ KöpL är motiverad av att så liten skada
som möjligt skall åsamkas motparten/" Bestämmelserna fanns inte i 1734
års lag utan infördes genom 1905 års köplag. 65

Det saknas anledning att inte tillämpa principen om minsta möjliga
ingrepp även när fråga är om ogiltighet. En ogiltighetsgrund skall inte till
låtas ge mer långtgående effekter än vad som är påkallat av dess

S9 Se RambergIHerre s. 413, Ramberg s. 148, Hagstram. Fragmenter I s. 123 och i TfR 1986
s. 70 f., Martinussen s. 126, liksom NJA 1927 s. 34 (Vattenfall), NJA 1936 s. 18 (Inteckningar),
Rt 1978 s. 1484 (Skev bakaxel), UNILEX 0.1995-14 (Hangar) och NO (F) 1981 s. 456 (Skogs
traktor). Jfr dock UfR 1986 s. 442 H (Ingen byggetiIladeise), där Hejesteret tillerkände köparen
hävningsrätt trots att säljaren erbjöd sig att stå för alla kostnader för att försätta fastigheten i
avtalsenligt skick. I domen nämns inte om den sannolika olägenhet som avhjälpandet skulle
innebära för köparen påverkade utgången.

60 VfR 1993s. 669 H (s. 678).
61 Även här krävs enligt 34 § 2 st. KöpL att säljaren insåg att kontraktsbrottet var av väsentlig bety

delse.
62 Jfr Herre s. 545 ff. och art. 77 CISG. Agell betecknar regeln om skadebegränsning som en all-

män princip, se SvJT 1991 s. 406 f.
63 Jfr dock SOU 1976:66 s. 161.
64 Se Nial i Minnesskrift ägnad 1734 års Lag s. 304 och Hultmark, Reklamation s. 27 ff.
6S Se Motiv 1903 s. 112 ff. och NLB 1895 s. 64.
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ursprungliga påverkan på den avgivna viljeförklaringen. Där det är möj
ligt, fmns det heller ingen anledning att inte tillåta säljaren att korrigera
sin rätthandlings objekt, så att det i efterhand bringas att uppfylla köpa
rens skyddade förväntningar.

Principen om minsta möjliga ingrepp innebär således att en ogiltig
hetsgrund inte i efterhand skall tillåtas påverka en rättshandling mer än
vad den gjorde när rättshandlingen avgavs. För att en rättshandling skall
vara totalt ogiltig, bör därför krävas att den inte skulle ha avgivits alls, om
inte löftesgivaren hade utsatts för obehörig påverkan. Principen bör där
till innebära att säljaren under de förutsättningar som anges i 36 § KöpL
har möjlighet att - där så kan ske66

- i efterhand se till att avtalsföremålet
bringas att motsvara köparens förväntningar. I första hand är det avhjäl
pande som kan komma i fråga, men även omleverans kan tänkas vara ett
sätt att uppfylla förväntningarna.

ND (F) 1972 s. 617 (Fuskbygge) kan tjäna som exempel. Säljarna kände till att
huset var byggt på ett sätt som stred mot allmänt tillämpat och godtaget bygg
nadssätt. Det stred därför mot tro och heder att de åberopade köparnas rättshand
ling. Säljarna borde emellertid ha kunnat vidmakthålla köparnas rätthandlings
giltighet genom att, inom de ramar som 36 § KöpL sätter, se till att fastigheten
kom att svara mot köparnas skyddade förväntningar. Om det hade lyckats - och
köparna således hade fått vad de förväntade sig - så skulle det inte längre ha
funnit någon anledning att helt eller delvis låta köparnas rättshandlings slutliga
utformning påverkas av säljarnas svek.

14.2.4 Jämkningsreglernas utveckling

Köprättens utveckling under 1900-talet präglas av den alltmer tilltagande
uppfattningen om avtalet som ett ekonomiskt instrument genom vilket
parterna reglerar sina mellanhavanden. Den ökade koncentrationen till
obligationsrättsliga aspekter - på de allmänpreventiva, straffrättsligt
belastade, skuldrelaterade aspekternas bekostnad - är påtaglig. Paradox
alt nog synes de jämkningsregler som har skapats under 1900-talet ha

66 Många gånger är en ogiltighetsgrunds objekt emellertid sådant att andra rättsföljder än prisav
drag eller hävning saknar praktik relevans. Det är t.ex. svårt att avhjälpa felet att en rondell flyt
tas närmare en fastighets gräns (jfr NJA 1981 s. 894) eller att aktiers marknadsvärde är lägre än
vad köparen förväntade sig.
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utvecklats i direkt motsatt riktning. De tidigajämkningsreglema betonade
den inbördes partsrelationen." Därigenom var de primärt obligations
rättsliga korrigeringsinstrument. Utvecklingen har därefter gått mot att
obligationsrättsligt ovidkommande aspekter har fått ökad betydelse. När
36 § AvtL ändrades 1976 gjordes det således med den uttalade ambitio
nen att föra en effektiv konsumentpolitik." vilket i och för sig inte behö
ver innebära att andra än obligationsrättsligt befogade hänsyn tas när en
tvist löses. Generalklausulutredningen anger särskilt att bedömningen
enligt 36 § AvtL skall göras utifrån andra utgångspunkter än enligt avtals
villkorslagama.69 Regeln innebär emellertid att även andra omständighe
ter än sådana som har påverkat parternas rättshandlingar skall beaktas.
Bland dessa märks naturligtvis särskilt rekvisitet senare inträffade för
hållandenl" När fråga är omjämkning - snarare än om en tillämpning av
avtalet - har en sådan lösning inget att göra med den av parterna valda
riskfördelningen, utan bygger helt på andra bevekelsegrunder.

14.3 I vilka fall skall rättshandlingar delas?

Förekomsten av partiell ogiltighet leder ovillkorligen till frågan hur man
skall skilja ut de fall där ogiltigheten endast är partiell från dem där hela
rättshandlingen kan angripas. Säljarens rättshandling är giltig även när
hela köparens rättshandling är ogiltig. Den kan emellertid inte krävas ut
utan vederlag. När köparens rättshandling är ogiltig i sin helhet återstår
därför endast rätten till skadestånd, som skall beräknas enligt det positiva
kontraktsintresset." Ett angrepp mot hela den egna rättshandlingen får
därmed samma praktiska konsekvenser som att avtalet hävs.

67 Se t.ex. de sedan 1976 upphävda 34 § försäkringsavtalslagen (1927:77), 8 § skuldebrevslagen
(1936:81) samt 8 kap. 27 § och 12 kap. 64 § JB.

68 Se SOU 1974:83 s. 25 och s. 29.
69 Se SOU 1974:83 s. 106. Jfr härtill kritiken mot 18 § KKL i kap. 5.1.3.
70 Se särskilt NJA 1989 s. 346 (Rörstrands Päls AB), där senare inträffade omständigheter på

s. 354 f. uttryckligen anges vara avgörande.
71 Se kap. 13 n. 128.
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Enligt Stang "beror [det] på almindelige Kontraktsregler, om Svigen
berettiger den besvegne til at fragå det hele Kontraktsforhold"." Väsent
lighetskravet för avtals återgång är en sådan allmän kontraktsregel.73

För svenskt vidkommande kan konstateras att väsentlighetsrekvisitet
var utan betydelse så länge någon annan påföljd än hävning inte ansågs
kunna förekomma. Så länge varje kontraktsbrott gav köparen en rätt att
häva avtalet" skulle det ha förvånat om en otillbörlig påverkan endast
skulle medföra att en rättshandling jämkades. Först i och med att man
accepterade prisavdraget som en självständig påföljd uppstod en teoretisk
grund för den här diskuterade partiella ogiltigheten. Den utveckling som
har skett beträffande påföljderna vid kontraktsbrott har emellertid inte fått
någon uttalad efterföljd för ogiltighet i vare sig lagstiftning eller doktrin."
Utvecklingen har i stället formats i de jämkningsregler som vuxit fram
under seklet och som 1976 samlades i 36 § AvtL. 76 Parallellt med denna
utveckling har dock frågan om väsentlighetskrav ibland berörts.
Bengtsson anger således att det ibland kan "förefalla otillfredsställande
att rubba de bestående förhållandena ... för en mera bagatellartad oärlig
hets skull"?" och drar slutsatsen att "övervägande skäl synas ... tala mot
att oredlighet generellt borde medföra hävningsrätt"."

14.3.1 Väsentlighetskravet för hävning

Enligt 39 § KöpL får köparen häva ett avtal när "avtalsbrottet är av
väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett
detta". Avart. 49 CISG framgår att en köpare får häva avtalet när sälja-

72 Stang, Vildfarelse s. 110.
73 Se Ramberg/Hultmark s. 43 och SOU 1974:83 s. 153 f., liksom art. 7.3.1 UNIDROIT Principles,

art. 9:301 (l) Principles of European Contract Law och Bengtsson s. 107. Bengtsson betecknar
emellertid på s. 617 väsentlighetsregeln som "en allmän rättsprincip av föga enhetligt slag".

74 Med nu använd terminologi kan detta naturligtvis också uttryckas så att varje kontraktsbrott
ansågs vara väsentligt.

75 Se dock Vahlen, Avtal s. 88 f.
76 36 § AvtL ändrades genom SFS 1976:185 och sedermera även genom SFS 1994:1513. De för

mögenhetsrättsliga jämkningsregler som inte längre ansågs vara nödvändiga upphävdes eller
ändrades genom SFS 1976:186-194.

77 Bengtsson s. 239.
78 Ibid. Se även SOU 1976:66 s. 149.
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rens avtalsbrott är afundamental breach ofcontract. 4 kap. 12 § JB stad
gar att köparen får häva om ett fel är av väsentlig betydelse.

Av såväl köplagen som CISG framgår att bedömningen av om sälj
arens kontraktsbrott är av väsentlig betydelse skall göras med utgångs
punkt i köparens förhållanden." Det är en förhållandevis självklar
utgångspunkt, eftersom det är obligationsrättsligt ointressant att kon
traktsbrottet eventuellt skulle ha varit väsentligt för någon annan, liksom
att det skulle ha varit objektivt väsentligt, så länge det inte är väsentligt
för köparen i det enskilda fallet. Många gånger är emellertid köparens
subjektiva uppfattning omöjlig att bevisa. Väsentlighetsbedömningen
torde därför regelmässigt innefatta ett allt efter omständigheterna större
eller mindre hänsynstagande till objektiva typiserade normer för vad som
är väsentligt.

I doktrinen har åsikten framförts att väsentlighetsprövningen skall ske
med beaktande även av säljarens intressen." Det är korrekt för CISG, där
säljarens möjlighet att bedöma avtalsbrottets betydelse för köparen är en
del av väsentlighetsbedömningen. 81 I köplagen har denna däremot sepa
rerats från väsentlighetsrekvisitet.82 I praktiken torde det dock inte vara
någon skillnad mellan bestämmelsernas tillämpning.

Kravet att säljaren skall ha känt till att ett kontraktsbrott skulle vara av
väsentlig betydelse är en del av den typiserade bedömning som i allmän
het måste göras: Om säljaren inte ens borde ha insett kontraktsbrottets
väsentlighet, så är det i allmänhet inte objektivt väsentligt. Köparens
påstående om väsentlighet tappar därför åtskilligt i trovärdighet. Omvänt
gäller naturligtvis också att om objektiv väsentlighet inte föreligger, så är
det svårare att visa att säljaren trots detta borde ha insett att en viss egen
skap skulle vara av väsentlig betydelse för köparen.

79 Se även Ramberg/Herre s. 329 tf.
m Se Ramberg/Herre s. 327 ff., särskilt vid n. 32.
81 Art. 25 CISG innehåller ett krav på att säljaren skall ha insett väsentligheten. Stadgandet är upp

byggt efter samma mönster som art. 74, som behandlar skadeståndsberäkning. Trots att art. 74
inte uttryckligen hänvisar till att en jämförelse skall göras med "a reasonable Person ofthe same
kind in the same circumstances" synes det vara sannolikt att bedömningen huruvida den skade- 
ståndsskyldige "ought to have known" görs efter enahanda mönster som väsentlighetsbedöm
ningen enligt art. 25. Jfr Treitel, Remedies s. 155 f. och Restatement, Second, Contracts § 351,
särskilt comment b, "'General' and 'SPecial' damages".

82 Se 39 § KöpL.
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Det ovan förda resonemanget är av särskild betydelse vid prövningen enligt
konsumentköplagen, vars 29 § till skillnad från motsvarande bestämmelse i
köplagen inte innehåller något krav på att väsentligheten skall vara synbar för
säljaren. Skillnaden gentemot köplagen reduceras emellertid avsevärt om man
beaktar de svårigheter som en köpare i allmänhet bör ha att övertyga en domstol
om att ett fel är av väsentlig betydelse för honom, när detta påstående inte har
stöd aven objektiv bedömning. Om påståendet å andra sidan stöds av den objek
tiva bedömningen, så borde väsentligheten samtidigt ha varit synbar för säljaren.

Väsentlighetsnormen i köplagen innebär enligt motiven att ett avtalsbrott
är väsentligt om köparen därigenom berövas "den huvudsakliga nyttan av
vad han hade anledning att vänta sig av avtalet"." Uttalandet synes vara
hämtat från den svenska översättningen avart. 25 CISG. 84 Bestämmelsen
i CISG innebär att ett avtalsbrott är fundamental om det "results in such
detriment to the other party as substantially to deprive him of what he is
entitled to expect under the contraet, unless the party in breach did not
foresee and a reasonable person of the same kind in the same circumstan
ces would not have foreseen such a result".

I UNILEX 0.1994-2 hade italienska damskor sålts till en tysk köpare, som
hävde avtalet under åberopande av att skorna var defekta och att de hade tillver
kats av andra material än vad som var avtalat. Felet ansågs inte vara hävnings
grundande, eftersom det inte hindrade köparen "from making all the same a rea
sonable use of the goods".

Domstolen synes ha tolkat art. 25 CISG så att kravet på väsentlighet inte
var uppfyllt så länge skorna i och för sig kunde användas för sitt ändamål
- vilket i avtalet var vidareförsäljning. Köparen borde däremot ha haft rätt
till prisavdrag motsvarande skillnaden mellan det avtalade och det verk
liga, lägre, värdet. Eftersom en sådan lösning i allmänhet försätter köpa
ren i samma situation som om avtalet skulle ha fullgjorts på ett riktigt sätt,
finns det ingen anledning att tillerkänna köparen hävningsrätt. Om köpa
ren däremot endast sålde exklusiva skor av hög kvalitet och om säljaren
var medveten om detta, så talar mer för att köparen skulle kunna häva

83 Prop. 1988/89:76 s. 134.
84 Den svenska översättningen finns i bilagan till SFS 1987:822. Jfr Ramberg/Herre s. 50 f.
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köpet, eftersom de sämre skorna annars kunde ha en negativ påverkan på
köparens image."

14.3.2 Väsentlighetskravet enligt ULlS

Även i CISG:s föregångare ULlS är hävningsrätten betingad av att 'avtals
brottet är av väsentlig betydelse. Art. 10 ULlS - som motsvarar art. 25
CISG -lyder: "For the purpose of the present Law, a breach of contract
shall be regarded as fundamental wherever the party in breach knew, or
ought to have known, at the time of the conclusion of the contract, that a
reasonable person in the same situation as the other party would not have
entered into the contract if he had foreseen the breach and its effects."
Skillnaden mellan ULlS och CISG är ett resultat av den strävan efter
objektiva standarder som utmärker CISG. 86

Behandlingen av väsentlighetsrekvisitets utformning inför CISG talar
för att det inte var gränsdragningen som sådan som ändrades, utan endast
det subjektiva sätt på vilket den beskrivs. Syftet med formuleringen i
CISG synes ha varit att omformulera den grundläggande tanken i art. 10
ULlS, så att denna skulle ha ett mer objektivt uttryck." Frågan om löftes
givaren över huvud taget skulle ha avgivit löftet - men med andra villkor
- om kontraktsbrottet hade varit känt för honom bör därför fortfarande
fylla en funktion när man avgör om ett kontraktsbrott är väsentligt eller
inte. 88

85 Jfr även UNILEX D.1995-12, där kläder krympte mellan 10 och 15 %, vilket ansågs vara
ett väsentligt fel. Kläder som krymper så mycket är sannolikt så svårsålda under en korrekt be
skrivning att de inte svarar mot avtalets ändamål - vidareförsäljning. Utan en sådan korrekt
beskrivning torde felet regelmässigt vara av väsentlig betydelse i ett avtal mellan en detaljist
och en konsument.

86 Jfr kap. 5.1.2.1.1.
87 Se Will s. 205 ff., Schlechtriem art. 25 anm. l ff., Honnold anm. 181 ff. och Documentary His

tory s. 244 och s. 324. Jfr Lando i Essays in Honour of Roy Goode s. 116 ff. Jfr även Lehrberg
i SvJT 1987 s. 426 ff.

88 Enligt Håstad (s. 48) anknyter en sådan bedömning till väsentlighetskravets historiska ändamål.
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14.3.3 Väsentlighetskravet vid avtalslagens tillkomst

Gränsdragningen i ULlS mellan väsentliga och oväsentliga kontrakts
brott är påfallande lik den gränsdragning som gjordes mellan total och
partiell ogiltighet vid avtalslagens tillkomst. Texten i avtalslagen antyder
hur gränsdragningen skall göras genom angivandet att en rättshandling
skall haframkallats genom svikligt förledande.'

Som tidigare har angivits kan det vara anledningen till att ogiltigheten har
ansetts endast kunna vara total.89 Det motsatsslut som möjligen har gjorts utifrån
formuleringen av avtalslagens ogiltighetsregler är obefogat, eftersom det finns
såväl goda systematiska skäl som avsevärt stöd i motiv och doktrin för att i stäl
let tillämpa reglerna även när ogiltighetsgrunden inte har framkallat rättshand
lingen, utan endast har påverkat dess innehåll.

Skillnaden mellan att en rättshandling framkallas aven ogiltighetsgrund
och att dess innehåll påverkas av ogiltighetsgrunden har poängterats av
flera författare. Enligt Stang kunde en säljares svek således ha två skilda
effekter: "Har seelgeren aven ting rost den utilberlig og usandfeerdig, er
det mulig, at kjeperen derved har latt sig forlede til at kjepe tingen; men
det er ogsaa mulig, at han har latt sig narre til at betale mere for den, end
han ellers vilde gjort. I disse tilfeelde faar domstolene se at skille ut det,
som er upaavirket av ugyldighetsgrunden og la det staa."?' Även enligt
Lassen skulle ogiltigheten endast vara partiell om löftesgivarens vilja att
avge en viljeförklaring inte hade påverkats av sveket, utan detta endast
hade påverkat rättshandlingens innehåll: "Vedrerer Svigen kun et enkelt
Punkt i Retshandelen er den gyldig for Restens Vedkommende, dersom
denne Rest kan udsondres, og Leftegiveren maa antages at ville have
villet den, selvom Svigen ikke var anvendt.?" Intrycket förstärks av att

89 Se särskilt GrönforsIDotevall s. 178.
90 Stang s. 442 f. Se även Utkast 1914 s. 65.
91 Lassen s. 135. Jfr vid n. 2. Jfr dock Ussing s. 143 f., som ger uttryck for motsatt uppfattning i

anslutning till behandlingen av presumtionsregeln i 30 § 2 st. AvtL. Ussing anger emellertid i
samma sammanhang (s. 144) att "hvis Svigen vedrerer de aftalte Ydelser, maa den besvegne
imidlertid kunne nejes med at kneve Afslag i sin Ydelse" .
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Lassen vid det citerade uttalandet hänvisar till BGB § 139, som innehåller
en regel om väsentlighet.92

Gränsdragningskriteriernas materiella innehåll skiljer sig inte mellan
avtalslagens ogiltighetsregler och ULlS hävningsregel. Avgörande för
om hela rättshandlingen kan angripas och avtalet därmed gå åter är om
löftesgivaren skulle ha avgivit sitt löfte även om ogiltighetsgrunden eller
kontraktsbrottet inte hade förelegat. Den objektiva beskrivning av häv
ningsrekvisitet som numera finns i köplagstiftningen har sannolikt inte
ändrat grunden för riskfördelningen enligt ULlS och avtalslagens ogiltig
hetsregler.

14.3.4 Väsentlighetskravet i 36 § AvtL

Av 36 § l st. AvtL framgår att hela avtalet får lämnas utan avseende
endast när ett oskäligt villkor har "sådan betydelse för avtalet att det icke
skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat inne
håll"." Enligt utredningen skall skälighetsbedömningen göras utifrån löf
tesgivarens synvinkel. Den part som gör gällande att ett villkor är oskäligt
skall således under vissa omständigheter inte "vara skyldig att kvarstå vid
avtalet ens om villkoret utgår"." Utredningen fortsätter: "Vid avgörande
av om det otillbörliga villkoret skall få så vittgående konsekvenser att
avtalet helt eller delvis blir ogiltigt, bör domstolen inte vara bunden av
särskilda regler sådana som ... bestämmelsen i BGB § 139, utan domsto
len bör ha fri ställning med möjlighet att beakta rättsbilden som helhet
och omständigheterna i det särskilda fallet.?"

Problemet om hela avtalet skall lämnas utan avseende eller om endast
ett villkor skall jämkas, aktualiseras i första hand i en situation som den
följande: Ett avtalsvillkor är oskäligt och den part som hävdar oskälighe
ten kräver att avtalet skall lämnas utan avseende. Motparten motsätter sig
emellertid detta och anser att endast det oskäliga avtalsvillkoret skall
jämkas eller lämnas utan avseende.

92 BGB § 139 lyder: "Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das ganze Rechtsgeschäft
nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, da8 es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein
wiirde."

93 Stadgandet är i denna del oförändrat sedan SFS 1976:185.
94 SOU 1974:83 s. 121.
9S SOU 1974:83 s. 122. BGB § 139 citeras i n. 92.
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Enligt 36 § AvtL får avtalet lämnas utan avseende endast om en sådan
rättsföljd är skälig. Att rättsföljden är villkorad innebär att den part som
hävdar oskäligheten inte har fri valrätt. Skälighetsprövningen måste
därför ske med beaktande av motpartens intresse av att avtalet består, låt
vara i modifierad form. Det räcker således inte med förekomsten av ett
oskäligt avtalsvillkor, utan det krävs något mer för att skälighetsbedöm
ningen skall utfalla till fördel för den part som hävdar oskäligheten. Efter
som bedömningen skall göras med beaktande av motpartens intressen,
ligger det nära till hands att liksom i andra situationer benämna pröv
ningen väsentlighetsprövning.

14.3.5 Ogiltighetsgrundens väsentliga påverkan av köparens
förväntningar

Ur ett obligationsrättsligt perspektiv finns det ingen anledning att skilja
mellan att köparens förväntningar har stöd direkt av kontraktet och att de
skyddas på grund av säljarens onda tro trots att de inte har sådant stöd.
Ogiltighetens funktion är att påverka en enskild rättshandling så att den 
och därmed i praktiken även avtalet - ges det innehåll som den skulle ha
haft om ogiltighetsgrunden inte hade förelegat. En ogiltig rättshandling är
således en rättshandling som fortfarande är giltig, men vilkens innehåll
har modifierats. Som angivits tidigare finns det därmed ingen egentlig
anledning att skilja mellan partiell och total ogiltighet. Skillnaden ligger
i stället i hur de modifierade rättshandlingarna behandlas såvitt avser
avtalets bestånd, eller med andra ord om ogiltigheten medför hävningsrätt
eller inte.

De likheter som har beskrivits mellan rekvisiten för hävning och dem
för total ogiltighet talar för att bedömningen skall göras på följande sätt:
En ogiltighetsgrund medför hävningsrätt när den påverkar köparens för
väntningar så mycket att skillnaden mellan dem och det levererade avtals
föremålet är så stor att köparen är substantially deprived ofwhat he is
entitled to expect under the contract." Om väsentlighetskravet inte är
uppfyllt skallogiltighetsgrunden endast resultera i att köparens rättshand
ling jämkas.

96 Jfr art. 25 eISG.
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I Rt 1995 s. 1460 (I'emco) förväntade sig det köpande bolaget- synbarligen på
goda grunder - att ett patent innehades av det bolag i vilket det köpte aktier.
Patentet innehades emellertid av säljaren personligen. Förstvoterande motive
rade avtalets återgång med att han "må trekke den slutning at [köparen], om sel
skapet hade kjent til patentseknaden, ikke hadde inngått den foreliggende avtal e
med mindre [säljaren] hadde ordnet opp i forholdene omkring patentsakna
den" .97 Den citerade delen av domskälen saknar relevans om varje ogiltighets
grund skulle leda till total ogiltighet.

En ogiltighetsgrund kan naturligtvis vara av väsentlig betydelse i sig.
Detta bör ofta kunna vara fallet när avtalet sträcker sig över tiden, efter
som sådana avtal är mer beroende av ett förtroendefullt förhållande än
vad ett traditionellt köp är. Vid långvariga avtals förhåll anden kan många
gånger själva förtroendet vara en väsentlig del av avtalsföremålet." Ett
svek kan därför i sig självt medföra "automatisk total ogiltighet". Vid ett
vanligt köp där säljaren presterar vid ett tillfälle, skall emellertid sveket
inte tillmätas större betydelse än vad som är påkallat av dess effekt på
köparens förväntningar i det enskilda fallet.

14.4 Vid vilken tidpunkt skall rättshandlingen delas?

Ogiltighet i här behandlade situationer innebär att köparens prestation
modifieras så att den inte längre är påverkad av ogiltighetsgrunden. I
första hand innebär det ett prisavdrag jämfört med rättshandlingens ome
delbara innehåll. Det problem som återstår att lösa är vid vilken tidpunkt
prisavdraget skall göras.

Enligt 38 § KöpL skall prisavdraget göras "så att förhållandet mellan det ned
satta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för
avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick"." Det hade
varit mer logiskt och systematiskt riktigare att prisavdraget relaterades till risk
övergången snarare än till avlämnandet. I allmänhet sammanfaller emellertid de
två, varför det normalt inte spelar någon roll vilken av tidpunkterna som väljs.

97 Rt 1995 s. 1460 (s. 1470).
98 Jfr Bengtsson s. 239.
99 Min kursivering.
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Varken tidpunkten för avtalsföremålets avlämnande eller riskövergången
är relevant i här behandlade fall, eftersom det inte är säljarens prestation
som är föremål för angreppet. Angreppet riktas i stället mot den egna
rättshandlingen. När en ogiltighetsgrund har påverkat innehållet i en
rättshandling, skall rättshandlingen ges det innehåll som den skulle ha
haft om någon påverkan inte hade ägt rum. Korrigeringen skall därför
knytas till den tidpunkt när mottagaren av viljeförklaringen inte längre
har möjlighet att påverka dess innehåll.'?'

Även om det torde vara ovanligt, så kan det naturligtvis förekomma
att en köpares rättshandling har påverkats på ett otillbörligt sätt och att
avtalsföremålet har försämrats före riskövergången enligt köplagstift
ningen. I en sådan situation måste man först med tillämpning av ogiltig
hetsreglema fastställa vad köparen hade rätt att förvänta sig vid avtals
tillfället samt vilket vederlag han skall utge för säljarens utlovade pres
tation och därefter enligt köprättsliga regler avgöra om det objekt som
levererades svarade mot köparens skyddade förväntningar vid risköver
gången.

14.5 Säljarens rätt att kräva att köparen häver avtalet

Den invändning som Högsta domstolen gjorde 1903101 mot att rätten till
prisavdrag skulle införas är i allmänhet obefogad, eftersom prisavdragets
primära syfte är att säljaren inte skall behöva bära en större del av risken
än vad som är påkallat av hans kontraktsbrotts effekt. I motiven uttalade
köplagskommitten att den inte kunde "erkänna, att en säljare, som, låt
vara i god tro, sålt en felaktig vara skulle äga något berättigadt anspråk att
motsätta sig krafvet på prisminskning. En nedsättning af priset lärer
endast högst undantagsvis kunna för säljaren medföra annan ekonomisk
olägenhet, än den som ligger däri att godset befinnes äga mindre värde än
säljaren på grund af sin obekantskap med felet föreställt sig; och om i ett
eller annat fall större förlust skulle kunna tillskyndas säljaren därigenom
att han tvingas att finna sig i prisnedsättning, lärer det ligga närmare till

100 Jfr 7 och 39 §§ AvtL.
101 Se Motiv 1903 s. 103 och kap. 14.1.1.
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hands att låta honom bära denna förlust än att tvinga köparen att vidkän
nas den kostnad och skada, som kan uppstå genom köpets återgång eller
därigenom att köparen nödgas behålla och till fullo betala det felaktiga
godset."lo2 Någon möjlighet gavs således inte för säljaren att kräva att en
påföljd valdes som typiskt sett var mer betungande för honom än den som
köparen valde.

I en situation där säljaren hellre ser att avtalet går åter än att han får
vidkännas en påföljd som typiskt sett är mindre ingripande, kan förutsätt
ningsläran vara ett hjälpmedel för att fastställa innehållet i säljarens rätts
handling, när detta 'inte framgår direkt av rättshandlingen.!" Det fmns
inga obligationsrättsligt motiverade skäl till att inte beakta säljarens
intresse av att avtalet går åter i de undantagsfall där en sådan önskan
framstår som befogad.'?' Prövningen enligt förutsättningsläran skulle
syfta till att avgöra om säljarens rättshandling är villkorad av att sveket
lyckas och därmed av att köparens löfte är bindande enligt sitt omedel
bara innehåll. Denna förutsättnings icke-förhandenvaro kan leda till att
säljarens hela löfte är ogiltigt enligt förutsättningsläran.l"

102 Motiv 1903 s. 103 f.
103 Jfr t.ex. UfR 1978 s. 92 H, där det framgick direkt av avtalet att säljaren var villig att låta köpet

gå tillbaka om det efter köpet visade sig att fastigheten hade "blm bund", d.v.s. saknade den fast
het som krävdes för att den skulle kunna bebyggas.

104 Jfr SOU 1974:83 s. 121: "Utredningen anser att det inte heller bör uteslutas att förklara avtalet
ogiltigt på yrkande av andra parten, trots att part som hävdar otillbörligheten föredrar att endast
det särskilda villkoret åsidosätts. Men eftersom denna möjlighet, om den tillämpades i större
utsträckning, skulle kunna medföra en betydande inskränkning i det skydd som generalklausu
len avser att bereda en underlägsen part, bör lösningen enligt utredningens mening begagnas
med stor försiktighet och med beaktande av den underlägsna partens intressen."

IOS Jfr Lassen s. 126. Jfr även ND (F) 1995 s. 645, där säljaren hade deltagit i en olovlig aktieutdel
ning före köpet. Efter köpet tvingades säljaren betala tillbaka de utdelade medlen till aktiebola
get. I avtalet med köparen hade säljaren förutsatt att den olovliga utdelningen skulle bestå. Han
fick själv stå risken för att förutsättningen inte var riktig. Säljarens rättshandling kan naturligtvis
också vara ogiltig av någon annan anledning, t.ex. att säljaren är omyndig.
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Framställningen bygger på de antaganden som har gjorts i kap. 1, att obli
gationsrätten är ett eget system och att dess syfte är att fördela risker i
avtalsförhållanden. Så snart riskfördelningen görs utifrån andra bevekel
segrunder, kommer en av parterna att tillföras ett värde och den andra
parten att fråntas samma värde, utan att detta grundas på deras inbördes
förhållande. Den som tillförs värdet ansåg sig således inte vid avtalstill
fället ha tillräckligt behov av det för att göra det till en del av avtalet och
den som fråntas värdet gavs inte möjlighet att prissätta risken för att så
skulle kunna komma att ske. Det fmns ingen rationell anledning att
anknyta riskfördelningen till annat än avtalet och därtill hörande omstän
digheter.

Enligt såväl köplagen och konsumentköplagen som jordabalken är
köparens förväntningar utgångspunkt för felbedåmningen. Det är en
logisk utgångspunkt, eftersom varje tvist av här behandlat slag torde ha
sin upprinnelse i att köparen inte är nöjd med vad han fick. Felbedöm
ningen innebär att köparens förväntningar delas i två delar, av vilka den
ena skyddas, medan köparen själv står risken för att förväntningarna i den
andra delen inte uppfylls. Felbedömningen har inget annat ändamål än att
åstadkomma en sådan tudelning av köparens förväntningar.
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15.1 Huvudregeln

Felbedömningen utgår från köparens förväntningar. Utgångspunkten i
köparensjOrväntningar innebär att köparens vetskap om ett visst förhål
lande leder till att någon ytterligare prövning inte behöver göras. Köparen
kan aldrig förvänta sig - och om det vore språkligt logiskt möjligt, än
mindre göra det med fog - att verkligheten skall vara annorlunda beskaf
fad än vad han vet vara fallet.

Bedömningen enligt huvudregeln görs på objektiva grunder. I anslut
ning till art. 8 (2) CISG innebär normen enligt huvudregeln att köparens
förväntningar skyddas om en förnuftig köpare i motsvarande situation 
med hänsyn tagen till beskrivningen av avtalsföremål et och övriga
omständigheter - skulle ha haft motsvarande förväntningar. Det ligger
därför i köparens intresse att i avtalet beskriva avtalsföremålet på ett sätt
som är ägnat att skapa sådana förväntningar.

Det har antagits att det är skillnad mellan köp av fast och lös egendom.
De faktiska skillnaderna är obestridliga. De innebär emellertid inte att det
även finns juridiska skillnader i här behandlade hänseenden. Oberoende
av avtalsföremålets art skall varje tvist om här behandlade frågor lösas
genom en 100-procentig fördelning av riskerna för att köparens förvänt
ningar om dess beskaffenhet inte uppfylls. Det finns därför ingen obliga
tionsrättslig principiell skillnad mellan fast och lös egendom. Skillnaden
ligger endast i hur parterna väljer att beskriva avtalsobjektet.

Avtalets beskrivning av sitt föremål är utgångspunkt för all behandling
av här behandlade problem. Det .innebär att varje avtalsobjekt är unikt,
även om det råkar vara påfallande likt andra föremål av samma slag. Defi
nitionen av vad som är fel är därmed helt avhängig av avtalet. Det finns
därför inget felbegrepp som är skilt från det enskilda avtalet, utan varje
tvist måste lösas utifrån beskrivningen i detta. Härav följer också att upp
delningen som har gjorts i köplagarna mellan allmänna l och särskilda/
ändamål inte är ändamålsenlig. Uppdelningen bygger på antagandet att
felbedömningen kan göras utan att man beaktar avtalets beskrivning av
sitt föremål. Avtalsföremålets relation till annat än sin beskrivning i avta-

1 Se t.ex. 17 § 2 st. 1 p. KÖpL.
2 Se t.ex. 17 § 2 st. 2 p. KöpL.
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let är emellertid utan betydelse för hithörande frågor. Att en förväntning
som köparen har är särskild, innebär därför endast att den inte skulle ha
delats av förnuftigare köpare i motsvarande situation. 17 § 2 st. 2 p. KöpL
är därmed endast en erinran till köparen att i avtalet beskriva avtalsföre
målet på ett sätt som gör att hans förväntningar kan betraktas som all
männa.

Beskrivningen av avtalsföremålet är emellertid många gånger knapp
händig. Den är därmed inte heller ägnad att grunda särskilt långtgående
förväntningar. Beteckningen "fastighet" ger således en köpare fog för
förväntningen att avtalsföremålet faktiskt är en fastighet, men inte så
mycket mera. Om beteckningen förbättras till "villafastighet", så är för
väntningar om att det skall fmnas ett hus på fastigheten befogade, liksom
att detta skall vara beboeligt. En ytterligare förbättring - "villafastighet fri
från fukt- och mögelskador" - ger köparen fog för än högre förvänt
ningar. På enahanda sätt förhåller det sig med andra avtalsföremål.
Beteckningen "bil" ger köparen fog för förväntningar om att avtalsföre
målet skall ha kaross, hjul, ratt, motor m.m., men inte att t.ex. taket skall
vara nedfällbart - en förväntning som däremot skyddas av beteckningen
"cabriolet" - eller att den skall vara fri från rostskador, vilken förväntning
däremot skulle skyddas av såväl beteckningen "bil fri från rostskador"
som av beteckningen "bil av senaste årsmodell".

Det är inte ovanligt att en köpare undersöker det som han står i begrepp
att köpa. När fråga är om fast egendom förekommer det sannolikt inte att
ett avtal inte föregås aven åtminstone ytlig besiktning. Eftersom en
köpare står risken för alla sina förväntningar som inte har stöd av hur
föremålet har beskrivits i avtalet, har han - om han inte har låtit beskriva
avtalsföremålet betydligt bättre än vad som vanligen är fallet - anledning
att i större eller mindre omfattning undersöka det. Med den terminologi
som används här har köparen således anledning att undersöka och upp
täcka allt som inte är fel i avtalsföremålet. Det kallas ibland för köparens
undersökningsplikt. Han kan emellertid lika gärna och med samma resul
tat i stället se till att i avtalet bättre beskriva sina förväntningar.

Som en spegelbild härav kan säljaren påverka riskfördelningen genom
att före köpet beskriva avtalsföremålet på ett sätt som är ägnat att föra
över en del av den risk som annars skulle ha legat på honom till köparen.
Om det som skall säljas t.ex. har betecknats "Porsche" och priset antyder
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att fråga är om en riktig bil, så har naturligtvis den säljare som har för
avsikt att leverera en leksaksbil? möjlighet att före avtalet tala om för
köparen att avtalsobjektet är av sådan beskaffenhet. Den köpare som där
efter ingår avtal kan naturligtvis inte förvänta sig att få något annat än en
leksaksbil. Det kallas ibland för säljarens upplysningsplikt.

Varken termen undersökningsplikt eller termen upplysningsplikt är
särskilt lyckad. De höjer upp sätt att hantera och fördela risker till regler,
i stället för att låta dem vara vad de är - konsekvenser av den riskfördel
ning som måste göras. Särskilt den s.k. undersökningsplikten har skapat
problem genom att flytta fokus från riskfördelningen. Rättspraxis om fel
i fastighet ger dänned ett något slumpartat intryck.

En generell friskrivning - t.ex. att ett föremål säljs "i befintligt skick"
- är ägnad att påverka köparens förväntningar i negativ riktning. Friskriv
ningen är ett sätt bland flera för säljaren att tala om för köparen att han
inte skall förvänta sig särskilt mycket. Dess riskförändrande effekt är
beroende av hur tydligt säljaren har signalerat att han inte vill stå någon
risk för att köparens förväntningar inte uppfylls. Säljaren kan uppnå mot
svarande effekt genom att uppmana köparen att undersöka avtalsförernå
let. Även här gäller att ju tydligare uppmaningen kommunicerar till köpa
ren att säljaren inte vill står någon risk, desto lägre förväntningar har
köparen fog för. Såväl en generell friskrivning som en allmän uppmaning
att undersöka avtalsföremålet är således alternativa sätt för säljaren att
säga till köparen att han inte skall förvänta sig att avtalsföremålets beskaf
fenhet är särskilt god.

När fråga är om ett avtalsföremåls sakrättsliga beskaffenhet kan en
köpare med fog förvänta sig att det inte är belastat av någon annan till
kommande sakrätter. Enligt art. 42 CISG har köparen dock inte fog för
en förväntning att avtalsföremålet inte belastas av annan tillkommande
immateriella rättigheter. Säljaren står emellertid risken för sådana
inskränkningar som han bort känna till. I rådighetshänseende är det
skillnad mellan lös och fast egendom. En köpare av fast egendom kan i
princip med fog förvänta sig att den inte är belastad av några särskilda

3 Jfr NJA 1977 s. 717, där domstolarnas bedömning att invändningen "att gåvobrevet gällt en lek
saksbil inte [förtjänade] något avseende" (s. 721) med all säkerhet skulle göras på enahanda sätt
om bilen i stället hade sålts.

388



15.1 Huvudregeln

rådighetsinskränkande beslut. Köparen står dock risken förmer all
männa inskränkningar, såsom dem som följer av allemansrätten eller
som eljest följer av lag. En köpare av lös egendom däremot, har inte fog
för att förvänta sig frånvaro av rådighetsinskränkande beslut. Säljaren
står emellertid risken för förekomsten av sådana beslut som han känner
till.

Riskfördelningen måste placeras in i ett tidsmässigt sammanhang.
Dels måste avgöras vid vilken tidpunkt köparens förväntningar skall
fmnas för att kunna beaktas, dels måste en tidpunkt fixeras vid vilken
avtalsföremålet skall jämföras med dem. Av 39 § AvtL följer att förvänt
ningarna i princip skall ha funnits vid avtalstillfållet, även om det synes
vara möjligt att även under en kortare tid därefter påverka dem. Eftersom
det är avtalsföremålet som skall bedömas, är det vid köpavtal utan bety
delse för felbedömningen varför det avviker från köparens förväntningar.
Felbedömningen enligt huvudregeln innebär därför att köparens befogade
förväntningar skall jämföras med avtalsföremålets beskaffenhet när
risken i aktuellt hänseende går över till köparen.

Tidsbestämda garantier anses flytta tidpunkten för felbedömningen,
så att denna skall göras vid garantins utgång i stället för vid risköver
gången. Uppfattningen bygger på antagandet att ett avtalsföremål kan
sluta fungera helt utan orsak, något som är logiskt omöjligt. När grundan
tagandet är felaktigt finns det ingen anledning att bygga vidare på det.
Tidsbestämda garantier är - precis som andra slags garantier - i stället en
del av beskrivningen av avtalsföremålet. När en säljare lämnar garanti
innebärande att avtalsföremålet håller i t.ex. tre år, innebär det att avtals
föremålet enligt avtalet vid riskövergången skall vara sådant att det vid
normalt brukande kommer att hålla i åtminstone tre år. Även i ett sådant
fall skall felbedömningen således knytas till riskövergången.

De tidsbestämda garantierna har ett nära samband med de preskrip
tionsregler som fmns i köplagstiftningen. Enligt dessa står köparen all
risk för avvikelser från sina i och för sig befogade förväntningar när de
ådagaläggs först sedan preskriptionstiden har löpt ut." Preskriptionsreg
lernas obligationsrättsliga effekt är därmed att en köpare aldrig har fog för
att förvänta sig att ett avtalsföremål håller längre tid än preskriptionsti-

4 Jfr dock 33 § KöpL.
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den. Enligt svensk rätt säljs det således in dubio ingen lös egendom som
enligt avtalet håller längre tid än två år.

15.2 Tilläggsregeln

I framställningens andra del har behandlats vad som här benämns till
läggsregeln. Enligt den kan en köpares förväntningar skyddas trots att de
inte är befogade, d.v.s. trots att en förnuftig köpare inte skulle ha haft dem
i en motsvarande situation. Tilläggsregeln innebär att köparens obefo
gade förväntningar skyddas när säljaren har sådan vetskap om dem att det
skulle strida mot tro och heder att åberopa köparens rättshandling enligt
dess synbara innehåll. Normen för gränsen mellan vetskap som inte till
mäts rättslig effekt och vetskap som verkar riskförändrande i nu nämnt
hänseende - här benämnd säljarens onda tro - finns i 33 § AvtL. Kostna
den för att skaffa korrekt information bör tillmätas betydelse när man
avgör om säljarens vetskap skall klassas som ond tro. När säljaren har
gjort särskilda investeringar i form av tid, pengar eller eljest - investe
ringar som även köparen skulle ha kunnat göra - för att skaffa relevant
information, finns det betydligt mindre anledning att ogiltigförklara
köparens rättshandling, än när informationen har varit gratis för säljaren
i hans roll som säljare.

Antagandet om tilläggsregelns existens grundas på att säljarens vet
skap ibland har tillmätts självständig betydelse vid en felbedömning. För
att det skall vara av något intresse att ens beröra säljarens vetskap när en
tvist löses, är det nödvändigt att avtalsföremålet inte kan anses vara fel
aktigt enligt vanliga felregler, d.v.s. enligt vad som här benämns huvud
regeln. I de fall där tilläggsregeln har tillämpats, bör man därför e contra
rio kunna dra slutsatsen att avtalsföremålet inte skulle ha varit felaktigt
om inte säljaren hade varit i ond tro.

33 § AvtL är en ogiltighetsregel, vilket har föranlett undersökningen i
13 kap. om förhållandet mellan köplagstiftningens regler om kontrakts
brott och i första hand avtalslagens regler om ogiltighet på grund av svek
och förklaringsmisstag. Undersökningen har lett till slutsatsen att ogiltig
het är ett föga enhetligt begrepp, under vilket har samlats åtskilliga regler
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med skilda syften, men med det gemensamt att en rättshandling helt eller
delvis faller bort när regeln tillämpas på den.

Den allmänna uppfattningen i Sverige är att en tillämpning av avtalsla
gens ogiltighetsregler leder till att ett avtal kan förklaras vara ogiltigt.
Uppfattningen är i huvudsak felaktig. Det är i stället den egna rättshand
lingen som kan angripas. Motpartens - här den svekfulle säljarens - rätts
handling är däremot fortfarande giltig och skall uppfyllas antingen enligt
sitt innehåll eller i den alternativa formen skadestånd, som skall beräknas
enligt det positiva kontraktsintresset.

En säljares rättshandling behöver bara uppfyllas enligt sitt innehåll när
köparen är skyldig att lämna vederlag. Vederlaget kan emellertid inte
vara det som följer av köparens rättshandlings synbara innehåll, eftersom
denna då inte vore ogiltig. Av såväl åtskillig doktrin från tiden för
avtalslagens tillkomst som av lagens förarbeten framgår att de behand
lade ogiltighetsreglerna kan leda till att en rättshandling är endast delvis
ogiltig. Inget från den tiden tyder på att avtalslagens ordalydelse - enligt
vilken en rättshandling som har framkallats genom t.ex. svek är ogiltig 
skall läsas e contrario, så att en rättshandling som ändå skulle ha avgivits,
men vars innehåll har påverkats av ogiltighetsgrunden, skulle kvarstå
oförändrad. Tvärtom talar såväl lagmotiven som samtida doktrin för att
avtalslagens ogiltighetsregler skulle tillämpas analogt i sådana situatio
ner. De möjligheter att jämka rättshandlingar genom att förklara dem vara
partiellt ogiltiga som gavs redan 1916 synes åtminstone i Sverige' ha
glömts bort ganska snabbt. Man var därför tvungen att återskapa dem i de
jämkningsregler som växte fram under 1900-talet och som så småningom
samlades i 36 § AvtL. Det bidrag till rättsutvecklingen som 36 § AvtL har
givit är således inte att rättshandlingar kan jämkas, utan består endast i en
utvidgning av mängden rättsfakta som kan leda till jämkning.

En förutsättning för att en rättshandling skall kunna vara delvis ogiltig
är att den kan delas. Slutsatsen att rättshandlingar kan vara delvis ogiltiga
leder därför till frågan vad som är rättshandlingars objekt. I kap. 14
behandlas rättshandlingars delbarhet och dänned också deras objekt.
Påföljdernas utveckling under 1900-talet visar en förändrad syn på rätts-

s Särskilt i Norge, men även i Danmark, synes teoribildningen på området genom Stangs och
Lassens försorg ha varit mer utvecklad än vad den var i Sverige.
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handlingars objekt, som från att ha varit ett visst föremål nu i stället är
föremålets värde. Förändringen skedde redan 1905, när möjligheten till
prisavdrag lagfästes i köplagen. Ett prisavdrag innebär att köparens rätts
handling - löftet att betala en viss summa pengar - bringas i nivå med
säljarens prestation, när denna inte svarar mot säljarens löfte. Prisavdra
get innebär dänned att säljaren tillåts leverera något som är mindre värt
än vad han lovade, så länge som köparens vederlag kan reduceras så att
han kompenseras för värdebortfallet. Avtalets objekt är därmed inte ett
visst föremål, utan ett visst värde, klätt i föremålets dräkt.

I och med att rätten till prisavdrag infördes i köplagen gjordes i princip
alla avtalsobjekt delbara. Det finns därmed inga principiella hinder mot
att en rättshandling skall kunna vara delvis ogiltig - och därmed också
delvis giltig. Om varje svek skulle leda till total ogiltighet - vilket är en
vanlig uppfattning - så skulle en löftesgivare tillåtas straffa sin motpart
utan att det finns något obligationsrättsligt godtagbart skäl därför. Det
innebär dessutom att en köpare som har turen att bli lurad kan hamna i en
mer fördelaktig situation än den som inte har blivit lurad, om marknaden
går ner efter köpet. Om en ogiltighetsgrund alltid skulle leda till total ogil
tighet, så skulle den därför i efterhand tillåtas påverka en rättshandling
mer än vad den gjorde vid dess tillkomst. Obligationsrättsligt är det
därmed närmast självklart att en rättshandling kan vara partiellt ogiltig.

Det väsentlighetskrav som uppställs för hävning av ett avtal är en
lämplig skiljelinje för gränsdragningen mellan total och partiell ogiltig
het. I anslutning till ordalydelsen i avtalslagen, men också till väsentlig
hetskravets ändamål och till hur det har preciserats inom köplagstift
ningen, bör det för total ogiltighet krävas att rättshandlingen har framkal
lats av ogiltighetsgrunden, så att den inte skulle ha avgivits ens med ett
annat innehåll, om ingen obehörig påverkan hade förelegat. Om däremot
endast rättshandlingens innehåll har påverkats, så finns det inga skäl att
tillåta löftesgivaren att rygga hela sin rättshandling. Den skall i stället kor
rigeras, så att den blir som den skulle ha varit ogiltighetsgrunden förutan.

När en köpare framgångsrikt angriper sin egen rättshandling är den
naturliga effekten att den reduceras. Den princip om minsta möjliga
ingrepp som är en bärande tanke bakom de köprättsliga påföljdernas
utveckling under 1900-talet, talar för att även en svekfull säljare, där så är
möjligt, i stället skall tillåtas förbättra sin prestation, så att den kommer
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att svara mot köparens rättshandling. Precis som enligt köplagen - och
under de närmare förutsättningar som ges i dess 36 § - bör således sälj
aren i förekommande fall ges en möjlighet att välja om han vill bringa sin
prestation till köparens löftes nivå, eller om köparen i stället skall tillåtas
sänka sitt vederlag till säljarens prestations nivå.
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Summary

This thesis treats the legal problems that arise when a buyer is not content
with what the seller has delivered. It is based on the reeognition that sales
law is a part of the law of obligations and that its purpose therefore is to
divide risks between the parties to a contract, There is no rational reason
to base the division ofrisk on anything but the parties' eontraet and the
eireumstanees around il. I deal primarily with Swedish law, but to some
extent other legal systems are treated as well,

The Swedish terminology for the treatment of the buyer's discontent
with the objeet purchased addresses the breaeh ofeontraet rather than the
opposite. Thus, the breaeh ofeontraet is ealled "fel" - whieh would trans
late "wrong" or "faulty" - while there is no sueh term for a eorreet deliv
ery. The elosest term would be "avtalsenlig" - "in aeeordanee with the
contraet". In eomparison with the terminology of CISG1 a "fel" indieates
a lack of conformity, while an "avtalsenlig" objeet conforms with the
eontract.

I deal with contracts for sale of all kinds ofproperty. There is no reason
for the law to treat property differently just beeause it is movable, immov
able or intellectual. Thus, according to the Swedish Sale of Goods Acr' 
here referred to as SSA - the Consumer Sales Act' and the Land Law
Code" the seller is in breach ofcontract when the object does not conform
with the buyer's reasonable expeetations. This means that the buyer's
expectations are the starting point for any discussion whether an object is
in conformity with the contract or not. It is a logical starting point, since
every legal action concerning the matters discussed most probably is a
consequence of the buyer's discontent. The decision whether the objects
conform or not divides the buyer's expectations into two parts - one that
is proteeted by the law and one that is not. That division is the sole pur
pose of the decision and of the law that govems il.

The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna 1980).
(SFS 1990:931). All Swedish acts ofparliament or government are published in Svensk författ
ningssamling (SFS) with year and number. Thus, the Sale of Goods Act ("köp lagen") was the
931:st act of the year 1990.
"Konsumentköplagen" (SFS 1990:932).
"Jordabalken" (SFS 1970:994).
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There are ofcourse other aspects ofdivision ofrisk than the distinction between
conformity and non-conformity. In standardized contract terms - such as
ORGALIME S 92, ECE 188 or ICC's Model International Sale Contracf - it is
common that the seller's liability is maximized, e.g., to 15 % of the purchase
price. That means that the buyer stands the whole risk of loss above the limit if
the effects of the seller's breach of contract exceed it. Another example is the
division between direct and indirect loss in § 67 SSA. Direct Iosses are to be
covered by the seller if the reason for the breach of contract or the loss was out
ofhis controI, 6 while his liability for indirect Iosses is limited to situations where
he has been negligent or where the object at the time of the conclusion of the
contract did not conform with the specific descriptions given to it in the contract.
These and other similar situations are discussed in chapter 11.

There is no reason for the law to treat only certain types of expectations.
It does not make any sense to dismiss a buyer's claim that his expecta
tions have not been met, on the only ground that his expectation is of the
wrong kind. All expectations must be dealt with. That, ofcourse, does not
mean that all expectations are proteeted, but only that no expectations are
automatically disqualified. With the sole purpose to make the presenta
tion easier to read, I have distinguished, e.g., between expectations on
identity,? durability'' and usefulness." The legal rules and the legal reason
ing that should be applied are the same for all the different aspects.

The study shows that there are two possible steps - one supplementing
the other - to the decision whether an object conforms .with the contract
or not. The first step is an objective test that does not bother with any
actual knowledge on the seller's part. The objective test is here referred
to as the general rule. In the spirit of art. 8 CISG, the detennining factor
is a comparison between the buyer's expectations and the expectations
that a reasonable buyer would have had in the same circumstances. If the
buyer's expectations would have been shared by a reasonable buyer, and
if the objects do not meet them, there is a breach of contract by the seller.
If, however, the buyer's expectations would not have been shared by a

ICC Publieation 556.
See §§ 27 and 40 SSA, ef. art. 79 CISG.
See ehapter 6.
See ehapter 7.
See ehapter 8.
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reasonable buyer in the same circumstances, there is no lack of conform
ity, at least not according to the general rule.

Under the general rule the buyer's expectations are protected if they
would have been shared by a reasonable buyer in the same circumstances.
Thus, the supplementary rule only concerns itself with expectations that
would not have been shared by a reasonable buyer. Under the supplemen
tary rule, the buyer's expectations are protected if the seller knew ofthem
and if it would be contrary to good faith and fair dealing by the seller not
to satisfy them.

The thesis is divided into two parts. The tirs t part discusses the general
rule and the seeond part discusses the supplementary role.

The general rule

The parties are free to determine the object of the contract. Anything else
would be contrary not only to the concept of freedom ofcontract, but also
to the concept of contract as such. All the problems discussed stem from
the fact that the buyer has failed to describe his expectations well enough
in the contract. Thus, the consequences of the general rule are that the
buyer should make sure that the expression ofhis expectations in the con
tract would have given a reasonable buyer the same expectations, while
the seller should make sure that his delivery matehes the description. The
general rule is described in chapters 2-10. The greater part ofthe theoreti
cal discussion takes place in chapter 5.

The contract's description of its object is the starting point for all treat
ment of the discussed issue. This means that every object is unique, even
ifit often resembles other objects ofthe same kind. There is, therefore, no
aspect of non-conformity that can be separated from the contract's
description of its object. A separation between ordinary'" and particular"
purposes could be maintained where the seller's obligation were only to
deliver an object that could be used for one of many purposes, such as
according to s. 14 (2) of the English SGA, before it was changed in 1994.

10 See § 17 (2 (1» SSA and art. 35 (2, a) CISG.
11 See § 17 (2 (2» SSA and art. 35 (2, b) CISG.
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Since the object according to § 17 (2 (1)) SSA and art. 35 (2, a) CISG
shall be usable for all the purposes for which goods ofthe same descrip
tion would ordinarily be used, any adequate description according to § 17
(2 (2)) SSA or art. 35 (2, b) CISG leads to the application of § 17 (2 (1))
SSA or art. 35 (2, a) CISG. This means that the division in the sales laws
between ordinary and particular purposes does not have any legal func
tion. § 17 (2 (2)) SSA and art. 35 (2, b) CISG are therefore only reminders
that a buyer should describe his expectations in away that makes them
ordinary when one takes his description into account.

One limitation on the protection of the buyer's expectations is the time
when they must exist to be taken into account.F The concept ofpacta sunt
servanda would not make much sense if the law protected expectations
that arise after the conclusion of the contract. Therefore, they must exist
at the time of the conclusion of the contract. That is when the buyer fixes
the description ofhis expectations and when the seller looses the right to
influence them. A related problem that is primarily present in interna
tional sales contracts is that different standards may apply in different
countries and that one may have to choose from where the governing
standard should be taken." The same general problem can also arise in
national trade, where e.g. one country has different climatic zones, which
may cause a buyer in one part of the country to have certain expectations
that he would not have had ifhe had lived in another part. Ifnothing else
follows from the contract, the objects shall conform with the standards at
the seller's place of business.

Neither the national sales laws nor CISG bother with why objects do
not conform. All that matters is whether they conform or not. 14 This
means that the objects must be compared with the contract's standard
the reasonable buyer's expectations - at a given time. The fact that a com
parison is made between the object and the buyer's reasonable expecta
tions must mean that the time of the passing of risk, as it is described in
§ 13 SSA or in art. 67-69 CISG, is the only possible point in time to
decide whether the physical features of the object conform or not. There
are, however, other aspects of conformity than the mere physical ones.

12 See chapter 3.1.
13 See chapter 3.2.
14 See chapter 4.
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The risk that the buyer does not obtain property rights in the object, or that
government regulations limit the buyer's free use of it, must also be
accounted for. This, of course, means that risk passes in these respects as
weIl. The seller can usually controI any change in property rights. There
is therefore little reason why the risk in that respect should not pass when
the object is delivered. Neither party can controI the government's deci
sions. The reasons for a passing of risk at delivery are therefore not as
strong for such limiting regulations as they are for the buyer's expecta
tions conceming physical features and property rights. For immovable
property the risk for limiting governmental decisions passes at the time of
the conclusion of the contract. This seems to be true for goods as weIl.

It happens that a seller guarantees that the good will last or function for
a given amount of time, e.g. one year." It has been argued that this alters
the time when the object should be compared to the contract's standard
from the passing ofrisk to the end of the stated period. A more systematic
view is that such a guarantee means that the object at the passing ofrisk
should be of a standard or quaIity that allows it to last for the given time.
The buyer can reasonably expect the object to have the potential to last
for the time stated. According to Swedish law, a guarantee shifts the
burden of proof. If no guarantee is given, the buyer must prove that the
alleged non-conformity was present when the risk passed to him, even if
it was not apparent at that time. When a guarantee is given, the buyer must
show that there is a lack ofconformity at the time when he gives the seller
notice. It is then up to the seller to prove that the object was in accordance
with the contract when the risk pass ed.

According to the sales laws, the buyer looses the right to rely on a lack
of conformity if he does not give the seller notice within a certain period
of time, usually two years. What this really means is that the buyer can
never - if the contract does not say otherwise - expect the object to last
for a longer time than two years. Although many objects sold do last for
a longer time, they do not do so according to the contract.

A buyer cannot expect anything to be contrary to what he knows to be
the case." Therefore, the buyer's expectations as a starting point means

IS See chapter 7.2.
16 See chapter 5.1.
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that his knowledge of any lack of confonnity with what other buyers
would expect, automatically disqualifies him from claiming it to be a non
confonnity. This follows expressly from the Swedish sales laws, while
art. 35 (3) CISG seems to give a different rule for situations covered by
art. 35 (1). There is some support for the assumption that there is a general
principle in CISG that parties should act in accordance with good faith
and fair dealing. Even if one concludes e contrario from art. 7 (1) CISG
that there is no such general principle in CISG, there is strong support in
art. 1:201 Principles of European Contract Law and in art. 1.7 UNI
DROIT Principles for the conclusion that the buyer can never demand
delivery of what at the time of the conclusion of the contract he knew
would not be delivered.

It is not uncommon that the description of an object of a contract does
not adequately communicate to the seller what the buyer expects. This of
course means that he can have many expectations that the law does not
protect. The description "immovable property" does not mean that it is
reasonable to expect that there is a house on the property. "Immovable
property with a house" makes such expectations reasonable, possibly
even along with expectations that one can live in the house. A yet better
description - "an immovable property with a house that is not damaged
by mould or water" - gives a buyer the right to even higher expectations.
Of course, the same reasoning can be applied to other objects. The
description "ear" gives a buyer reason to expect that the object has
wheels, motor, steering-wheel etc., but not that the roof can be brought
down - an expectation that the description "convertible" would make rea
sonable - or that it should be free from rust - a feature that could reason
ably be expected ifthe object is described as "a ear free from rust" or even
if it is described as "a new car".

A buyer often examines an object before he buys it. For immovable
property this is often referred to as the buyer's "undersökningsplikt" - his
duty to examine. A buyer has reason to examine the object to find out
whether it has the features that he expects it to have, but that are not cov
ered by its description. Ifhe does or does not do so is immaterial in law,
but he might as weIl do it, since such deviations from his expectations are
his risk and not the seller's.
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UNILEX17 D.1995-9 can be used as an example. A German buyer ofmussels
expected them to be saleable in the German market. However, they contained
more cadmium than what the German health authorities recommended. Bundes
gerichtshofdecided that the Swiss sel1erdid not have to deliver goods that were
in accordance with recommendations in the buyer's country. Thus, under that
contract there was nothing wrong with the mussels. Therefore, the buyer had
every reason to examine the mussels before he bought them. Ofcourse he could
also have described his expectations better: "Mussels with a cadmium level that
is lower than what the German health authorities recommend."

As a mirror image the seller sometimes is said to have a duty ofdisclosure
- "upplysningsplikt". Before the conclusion of the contract, the seller has
reason to disclose to the buyer every feature that is contrary to the buyer's
reasonable expectations. By doing so, he will make the feature a part of
the buyer's expectations and he will no longer risk being in breach ofcon
tract. The so-called duty to examine and the so-called duty of disclosure
are mere consequences of the division ofrisk. They are not rules in them
selves.

An example inspired by an infamous Swedish court case" can be used for clari
fication. Assume that the object ofa contract is described as a "Porsche" and that
the price indicates that it is a real ear. The sel1er, however, intends to deliver a
toy ear, As long as a reasonable buyer would have expected a real car, the seller
will be in breach ofcontract when he delivers the toy ear. However, if the seller
tells the buyer that he intends to deliver only a toy ear, and does so before the
contract is concluded, he has given the object a correct description. The buyer
can no longer expect him to deliver a real ear. The delivery of a toy ear will not
be a breach of contract.

If an object is sold "as is", the buyer cannot reasonably expect as much
from it as otherwise. An "as is-", or any similar, clause's object is there
fore to lower the buyer's expectations, so that he can reasonably expect
less than he would be able to without the clause. The result is very similar
if the seller urges the buyer to examine the goods. In both cases, the

17 International Case Law & Bibliography on the UN Convention on Contracts for the Internatio
nal Sale of Goods (See bttJr//www CDrjtlCR DCS/uDj Jex btm (1999-09-13).

18 NJA 1977 p. 717 (The Girl and the Porsche). Cases from the Swedish Supreme Court are pub
lished in "Nytt Juridiskt Arkiv" (NJA) and are referred to with the year and the page in NJA on
which they start.
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change in division ofrisk is a function of the clarity with which the seller
has communicated to the buyer that he does not want to stand the risk for
any disappointment on the buyer's behalf. The more clearly this is com
municated, the greater is the buyer's risk.

The buyer can reasonably expect that he will become the owner of the
object and that nobody else has any property rights in it.19 According to
art. 42 CISG, however, the buyer cannot reasonably expect that the object
is free from industrial or intellectual property rights ofa third person. All
he can expect is that it is free from any such rights that the seller is, or
ought to be, aware of.

The risk for governmental regulations limiting the right to use the
object differs depending on whether the object is movable or immova
ble.20 In the latter case, the buyer can reasonably expect that the property
is free ofany special regulations limiting its use, while the buyer ofgoods
has reason to believe only that there are no such limitations that the seller
knows of.

The supplementary rule

The seeond part of the thesis treats what I refer to as the supplementary
rule, Even if a buyer's expectations would not be shared by a reasonable
buyer, they can be protected if the seller is aware ofthem and it would be
contrary to good faith and fair dealing by the seller to deliver what a rea
sonable buyer would expect, and demand payment in accordance with the
contract. The cost for acquiring knowledge is one determining factor
when one decides whether or not the seller has acted contrary to good
faith and fair dealing. When the seller has made special investments, in
time, money or otherwise - investments that could have been made by the
buyer as well- to gather relevant information, there is little reason not to
let the seller benefit from his superior knowledge. When, on the other
hand, the information has been free for the seller - as seller - there is
greater reason not to let him use it against the buyer.

19 See chapter 9.1.
20 See chapter 9.2.
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The assumption that there is a supplementary rule and that it is applic
able only when the buyer's expectations would not have been shared by
a reasonable buyer, is primarily based on cases where the seller's know
ledge has been referred to in court decisions. There is no reason to even
discuss the seller's knowledge, if it does not affect the outcome of the
case, Le. if the risk would not have been borne by the buyer if the seller
had not had that knowledge.

The standard of good faith and fair dealing is expressed in § 33 of the
third chapter ofthe Swedish Contracts Act (CA).21 The chapter deals with
the validity (or invalidity) of legal actions. According to Scandinavian
law - and contrary to the Anglo-American doctrine of consideration - a
promise is binding in itself. Thus, an offer is binding and cannot be
revoked.F For the issue of validity, this means that the promise, rather
than the contract, is the object of concern. The buyer's promise to pay a
certain sum of money can be affected by the seller's action against good
faith and fair dealing - primarily fraud. The seller's promise has not been
affected by anyone's fraudulent behavior and is therefore usually still
binding. According to a common view - seemingly inspired by the
Anglo-American doctrine of consideration, but contrary to the Scandina
vian promise theory - the contract, and only the whole contract, can be
invalid if one party has been defrauded into it. This view is contrary not
only to the structure of the Contracts Act, but also to the promise theory
on which it is founded. The relationship between the supplementary rule
and the rules on validity and invalidity of legal actions is discussed in
chapter 13.

It would of course not be acceptable that a buyer is not bound by his
promise while the seller is bound by his, ifthat would mean that the buyer
had the right to demand performance by the seller without performing
himself. The questions to ask are therefore: "What is validity?" and
"What is invalidity?" Although the wording of § 30 CA only refers to
when the promise has been causedby the other party's fraud, there is little
reason to draw the conclusion that a promise that is not eaused by the

21 "Lagen (1915 :218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område", or for
short "avtal siagen" .

22 It is of course not binding for all etemity, but only for the time stated in the offer or, if no such
time is stated, for a reasonable time.
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fraud, but where its content has been influenced by it, should not be
treated in a similar manner. In the latter case the promise will only be par
tially invalid - and thereby of course still partially valid.

The suggested solution is only possible if a party's promise can be
divided.P At least since 1906, when the fonner Swedish Sales Law
entered into force, every Swedish sales contract has been divisible. The
law gave the possibility ofa reduction ofthe price if the object of the con
tract did not conform with its description in the contract, which meant that
the object of a sales contract no longer was a thing, but rather a certain
value, represented by and expressed as the thing.

If the buyer ofa ear sueeessfully elaims a SEK 500 reduetion of the SEK 5 000
that he paid for it, the exehange of value in the eontraet has been altered from
"SEK 5 000 ear for SEK 5 000 money", to "SEK 4 500 ear for SEK 4500
money" . Thus, the balanee of the eontraet has been re-established.

The division between total and partial invalidity seems to coincide with
the division between breaches of contract that give a right to avoid the
contract or to demand delivery ofsubstitute goods and breaches that give
a right only to remedies that are less burdensome for the seller. According
to art. 25 elsa a breach of contract is fundamental - and gives the right
to avoid the contract or to demand delivery ofsubstitute goods - if it sub
stantially deprives the party not in breach ofwhat he is entitled to expect
under the contract. According to the predecessor - art. 10 ULlS - the
buyer can avoid the contract if"a reasonable person in the same situation
as [hel ... would not have entered into the contract ifhe had foreseen the
breach and its effects".

If a fraud has affected the buyer's promise as such, so that it would not
have been given at all if the seller had not lied or had disclosed facts that
the buyer was entitled to have access to, then the buyer's whole promise
is voidable. Since the seller's promise is valid as such, the buyer may
claim damages covering the added value that he could reasonably have
expected to receive in exchange for his promise. If, on the other hand, the
buyer' s promise would still have been given, but with another content, the
fraud should not be allowed to affect the promise, and thereby the con-

23 See chapter 14.
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tract, more than it did when the contract was concluded. In such a situa
tion the buyer's promise is not fully - but only partially - voidable. Only
the part of it that has been affected by the fraud is invalid. The effect on
the buyer's promise is that it is reduced to what it would have been if the
seller had not defrauded him. Usually this means a reduction of the price.
It should, however, not be calculated at the time of delivery.i" but rather
at the time of the conclusion of the contract.

Assume that a party has bought a boat and a ear. In both cases the seller had
knowledge ofexpectations that the buyer had but that a reasonable buyer would
not have hadeAssume further that in both cases it is contrary to good faith and
fair dealing by the seller to deliver what a reasonable buyer would have expected
- but less than the actual buyer expected - and demand payment according to
the buyer's promise. Assume also that the buyer would not have wanted the car
at all if the seller had disclosed the facts, but that he still would have wanted the
boat, but only for a lower price. The buyer should be allowed to avoid the con
tract for the ear, but not for the boat. The price for the boat should be reduced to
what it would have been if the seller had disclosed the lacking information.

The possibility of partial voidability has been present in the law at least
since the Contracts Act entered into force in 1916. At least in Sweden, it
seems to have been rapidly forgotten. It was therefore necessary to re
invent it. According to § 36 CA it is possible to alter a contract's content
if it is unfair. The rule incorporates all the other rules on invalidity in the
Contracts Act.

24 Cf. art. 50 CISG and § 38 SSA.
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I syfte att underlätta läsningen har jag här samlat lagtext m.m. som är av
central betydelse för avhandlingen. Lagtext m.m. som endast förekommer
på enstaka ställen i texten finns i allmänhet inte med här.

Köplagen

Svensk lagtext finns på Internet (1999-09-13):
http://www.riksdagen.se/debatt/lndex.asp

Varans avlämnande

Hämtningsköp

6 § Varan skall hållas tillgänglig för avhämtning där säljaren vid köpet
hade sitt affårsställe eller, om han saknade affårsställe som hade samband
med köpet, sitt hemvist. Visste parterna vid köpet att varan eller det parti
ur vilket den skall tas fanns på en annan plats, skall varan hållas tillgäng
lig för avhämtning på denna plats.

Varan är avlämnad när köparen har tagit hand om den.

Transportköp

7 § Skall varan transporteras till köparen inom en och samma ort eller
inom ett område därsäljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande
varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen.

Om varan i annat fall skall transporteras till köparen och annat inte
följer aven leveransklausul eller av avtalet i övrigt, sker avlämnandet när
varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från
avsändningsorten. Om säljaren själv utför transporten, sker avlämnandet
först när varan överlämnas till köparen.

Har varan sålts "fritt", "levererad" eller "fritt levererad" med angivande
aven viss ort, anses den inte avlämnad förrän den har kommit fram till
denna ort.
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Kostnaderna för varan

11 § Säljaren svarar för sådana kostnader för varan som uppkommer
före avlämnandet och som inte beror på att avlämnandet har försenats till
följd av något förhållande på köparens sida.

Risken rör varan

Vad risken innebär

12 § Bär köparen risken för varan, är han skyldig att betala varan även
om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en
händelse som inte beror på säljaren.

Riskens övergång

13 § Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet eller
enligt 6 eller 7 §.

Avlämnas varan inte i rätt tid och beror det på köparen eller något för
hållande på hans sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort
vad som ankommer på honom för att avlämnandet skall kunna ske.

Skall köparen hämta varan på en annan plats än hos säljaren, går risken
över när tiden för avlämnandet är inne och köparen har fått veta att varan
finns tillgänglig för avhämtning.

14 § Risken går aldrig över på köparen förrän det genom märkning,
anteckning i transportdokument eller på annat sätt har gjorts klart att
varan är avsedd för köparen.

Varor under transport

15 § Avser köpet en vara under transport, går risken över på köparen vid
köpet, om det inte framgår av omständigheterna att köparen har åtagit sig
att bära risken från den tidpunkt då varan överlämnades till den transpor
tör som har utfärdat transportdokumentet. Säljaren bär dock alltid risken
för att varan vid köpet har förstörts, kommit bort, försämrats eller mins
kat, om han kände till eller borde ha känt till detta men inte har upplyst
köparen om det.
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Varans beskaffenhet

Överensstämmelse med avtalet m.m.

17 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och
förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.

Om inte annat följer av avtalet, skall varan
1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmän

het används,
2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att

användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål
och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkun
skap och bedömning,

3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram
prov eller modell, och

4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpack
ning behövs för att bevara eller skydda varan.

Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket
eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat för
utsätta, är varan att anse som felaktig.

18 § Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana
uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat
vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas
ha inverkat på köpet.

Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med
sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan
än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, före köpet har
lämnat vid marknadsföringen av varan och som kan antas ha inverkat på
köpet. Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till
eller borde ha känt till uppgifterna.

Första och andra styckena gäller inte, om uppgifterna har rättats i tid på
ett tydligt sätt.

Befintligt skick

19 § Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande
allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenska-
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per eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan
antas ha inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant
väsentligt forhållande rörande varans egenskaper eller användning som
han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med
att bli upplyst om, under forutsättning att underlåtenheten kan antas ha
inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans
pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta,

När en begagnad vara har sålts på auktion, anses den såld "i befintligt
skick". Vid tillämpning av forsta stycket 3 skall hänsyn i så fall tas till
utropspriset.

Undersökning av varan före köpet

20 § Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till
vid köpet.

Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning
underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte
såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte
säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Andra stycket gäller även när köparen före köpet har fått tillfälle att
undersöka prov på varan och felet gäller en egenskap som skulle framgå
av provet.

Avgörande tidpunktjOr bedömningen av om fel fåreligger

21 § Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess
beskaffenhet när risken for varan går över på köparen. Säljaren svarar for
fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare.

Uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på
köparen, skall varan anses felaktig, om försämringen är en följd av sälja
rens avtalsbrott. Detsamma gäller om säljaren genom en garanti eller lik
nande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara for varans
användbarhet eller andra egenskaper och försämringen avser en egenskap
som omfattas av utfästelsen.
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Skadestånd

27 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom sälj
arens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder
utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat
med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit
eller övervunnit.

Beror dröjsmålet på någon som säljaren har anlitat för att helt eller
delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om
också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Det
samma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som säljaren har anli
tat eller någon annan i tidigare säljled.

Enligt första och andra styckena ersätts inte sådan indirekt förlust som
avses i 67 § andra stycket.

Köparen har alltid rätt till ersättning, om dröjsmålet eller förlusten
beror på försummelse på säljarens sida.

Påföljder vid fel i varan

Påföljderna

30 § Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhål
lande på hans sida, får köparen enligt 31-40 §§ kräva avhjälpande, omle
verans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd.
Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §.

Undersökning av varan efter avlämnandet

31 § När varan har avlämnats skall köparen så snart omständigheterna
medger det undersöka den i enlighet med god affårssed.

Framgår det att varan skall transporteras från platsen för avlämnandet,
får köparen vänta med undersökningen till dess att varan har kommit fram.

Om köparen ändrar bestämmelseorten medan varan är på väg eller
sänder varan vidare utan att ha haft skälig möjlighet att undersöka den och
säljaren vid köpet kände till eller borde ha känt till möjligheten aven
sådan omdestinering eller vidaresändning, får undersökningen uppskju
tas till dess att varan har kommit fram till den nya bestämmelseorten.
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Reklamation

32 § Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar
säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller
borde ha märkt felet (reklamation).

Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot
varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer aven
garanti eller liknande utfästelse.

33 § Utan hinder av 31 och 32 §§ får köparen åberopa att varan är fel
aktig, om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och
heder.

Avhjälpande och omleverans

34 § Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad
för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet
för säljaren. I stället för att avhjälpa felet får säljaren företa omleverans
enligt 36 §.

Köparen har rätt att kräva omleverans, om avtalsbrottet är av väsentlig
betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Köpa
ren har dock inte rätt att kräva omleverans, om det föreligger ett sådant
förhållande som avses i 23 §. Köparen har inte heller rätt att kräva omle
verans, om det är fråga om en vara som fanns vid köpet och som, med
hänsyn till sina egenskaper och till vad parterna måste antas ha förutsatt,
inte kan ersättas med någon annan vara.

Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen
rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det.

35 § Köparen får inte kräva avhjälpande av fel eller omleverans, om han
inte lämnar säljaren meddelande om kravet i samband med att han rekla
merar eller inom skälig tid därefter. Detta gäller dock inte om säljaren har
handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

36 § Även om köparen inte kräver det, har sälj aren rätt att på egen
bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan
väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina
egna kostnader ersatta av säljaren.
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Säljaren får ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet
eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn
till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle
avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida.

Prisavdrag och hävning

37 § Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte
sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag
beräknat enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.

Köparen har dock inte rätt till prisavdrag vid köp av begagnade varor
på auktion.

38 § Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet
mellan detnedsatta ochdetavtalsenliga priset svarar motförhållandet vid
tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsen
ligt skick.

39 § Köparen får hävaköpetpå grundavfel, om avtalsbrottet är avväsent
lig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Köparen får inte häva köpet på grund av felet, om han inte inom skälig
tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, eller efter den tid för
avhjälpande eller omleverans som kan följa av 37 §, meddelar säljaren att
han häver köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat grovt
vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Skadestånd

40 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att
varan är felaktig, om inte säljaren visar att det har förelegat ett sådant
hinder som avses i 27 § första eller andra stycket för att avlämna felfri
vara. Vad som sägs i 28 § om säljarens skyldighet att lämna köparen med
delande om hinder för att fullgöra köpet i tid gäller på motsvarande sätt,
om det föreligger hinder för att avlämna felfri vara.

Enligt första stycket ersätts inte sådan indirekt förlust som avses i 67 §
andra stycket.

Köparen har alltid rätt till ersättning, om felet eller förlusten beror på
försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad
säljaren särskilt har utfäst.
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Påföljder vid rättsligtfel

41 § Om tredje man har äganderätt till varan eller har panträtt eller
annan liknande rätt i den (rättsligt fel) och det inte följer av avtalet att
köparen skall överta varan med den begränsning som tredje mans rätt
medför, gäller bestämmelserna om reklamation i 32 § första stycket och
33 §, om avhjälpande och omleverans i 34-36 §§, om prisavdrag och häv
ning i 37-39 §§, om skadestånd i 40 § samt om köparens rätt att hålla inne
betalningen i 42 §.

Köparen har alltid rätt till ersättning för den skada han lider genom ett
rättsligt fel som förelåg vid köpet, om han varken kände till eller borde ha
känt till felet.

Påföljder av rättsligt fel får även göras gällande, om tredje man påstår
att han har en sådan rätt som avses i första stycket och det finns sannolika
skäl för påståendet.

Partiellt avtalsbrott

43 § Är endast en del av leveransen försenad eller felaktig, tillämpas
bestämmelserna om ifrågavarande avtalsbrott på denna del. Köparen får
häva köpet i dess helhet, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för
honom i fråga om hela köpet och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Om det kan antas att säljaren anser sig ha fullgjort köpet i dess helhet
trots att allt inte har avlämnats, tillämpas bestämmelserna om fel.

Specifikation

60 § Skall köparen specificera varans form, mått eller andra egenskaper
och underlåter han att göra det vid avtalad tid eller inom skälig tid efter
det han har fått begäran om detta från säljaren, får säljaren göra specifi
kationen i överensstämmelse med vad som kan antas vara i köparens
intresse. Detta hindrar inte säljaren från att göra gällande andra påföljder.

Säljaren skall underrätta köparen om den specifikation han gör och
förelägga köparen en skälig tid inom vilken denne kan ändra specifikatio
nen. Ändrar köparen inte specifikationen inom den tid som har förelagts
honom, blir säljarens specifikation bindande.
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Skadeståndets omfattning

Allmänt

67 § Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter,
prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med
anledning av avtalsbrottet. Skadestånd enligt denna lag omfattar dock inte
ersättning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den
sålda varan.

Som indirekt förlust anses
l. förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller

omsättning,
2. annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt,
3. utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort

eller inte har blivit riktigt uppfyllt, och
4. annan liknande förlust, om den varit svår att förutse.
Som indirekt förlust enligt andra stycket anses dock inte en sådan för

lust som den skadelidande har haft för att begränsa en förlust av annat slag
än som anges i andra stycket.

Begränsning av skadan och nedsättning av skadeståndet

70 § Den skadelidande parten skall vidta skäliga åtgärder för att
begränsa sin skada. Försummar han det, får han själv bära en motsvarande
del av förlusten.

Om skadeståndet är oskäligt med hänsyn till den skadeståndsskyldiges
möjligheter att förutse och hindra skadans uppkomst samt omständighe
terna i övrigt, kan skadeståndet jämkas.
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lConsunaentköplagen

Risken rör varan

8 § Om köparen bär risken för varan är han skyldig att betala varan även
om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en
händelse som inte beror på säljaren. Risken för varan går över på köparen
när varan avlämnas. Om öppet köp har avtalats och varan avlämnats, bär
köparen risken för varan till dess den lämnas tillbaka.

Fel på varan

Vad som avses medfel

16 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och
förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Den skall
vara åtföljd av de anvisningar som behövs för dess montering, använd
ning, förvaring och skötsel.

Om inte annat följer av avtalet, skall varan
1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmän

het används,
2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att

varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta sär
skilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på
säljarens sakkunskap och bedömning,

3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram
prov eller modell, och

4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpack-
ning behövs för att bevara eller skydda varan.

Varan skall anses felaktig,
1. om den avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket
2. om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett

sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han
kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna
med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas
ha inverkat på köpet eller,
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3. om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog
kunnat förutsätta.

17 § Även om en vara har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande
allmänt förbehåll, skall den anses felaktig, om den är i sämre skick än
köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog
har kunnat förutsätta.

Nären begagnad vara har sålts på auktion anses den såld i "befintligt
skick". Vid tillämpning av första stycket skall hänsyn i så fall tas till
utropspriset.

18 § Varan är felaktig, om den
1. säljs i strid mot ett förbud enligt 6 § produktsäkerhetslagen

(1988:1604) eller 17 § marknadsföringslagen (1995:450) eller mot ett
annat försäljningsförbud som har meddelats i författning eller aven myn
dighet väsentligen i syfte att förebygga att den som använder varan drab
bas av ohälsa eller olycksfall eller för att annars hindra användning aven
vara som inte är tillförlitlig från säkerhetssynpunkt eller

2. är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller
hälsa. Lag (1995:456).

19 § Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana
uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat
vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas
ha inverkat på köpet.

Varan skall vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med
sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan
än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, har lämnat vid
marknadsföringen av varan före köpet och som kan antas ha inverkat på
köpet. Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till
eller borde ha känt till uppgifterna.

Första och andra styckena gäller inte, om uppgifterna har rättats i tid på
ett tydligt sätt.

Varan är felaktig också om säljaren har underlåtit att efter åläggande
enligt produktsäkerhetslagen (1988:1604) lämna säkerhetsinformation
om varan eller underlåtit att lämna sådan information om varans egenska-
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per eller användning som han enligt marknadsföringslagen (1995:450)
har ålagts att lämna. Detsamma gäller om åläggandet har meddelats
varans tillverkare eller någon annan som i tidigare säljled tagit befattning
med varan och säljaren har känt till eller borde ha känt till underlåtenhe
ten att fullgöra åläggandet. En förutsättning för att varan skall anses fel
aktig enligt detta stycke är dock att underlåtenheten kan antas ha inverkat
på köpet. Lag (1995:456).

20 § Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess
beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid
denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare.

Om köparen underlåter att i rätt tid hämta eller ta emot en vara som
hålls tillgänglig för hans räkning, svarar säljaren dock inte för försämring
som inträder därefter och som beror enbart på varans egen beskaffenhet.

Uppkommer en försämring av varan efter avlämnandet, skall varan
anses felaktig om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott,

21 § Har säljaren eller någon annan för hans räkning genom en garanti
eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för varan eller
en del därav eller för en egenskap hos varan, skall fel anses föreligga, om
varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen
omfattar.

Första stycket gäller inte, om det görs sannolikt att försämringen beror
på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård,
onormalt brukande eller något liknande förhållande på köparens sida.

Reklamation

23 § Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar
säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller
borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande om felet kan dock, i fall
som avses i l § andra stycket, i stället lämnas till näringsidkaren.

Har någon annan än säljaren åtagit sig att för dennes räkning avhjälpa
fel i en vara, kan reklamationen i stället göras hos honom.

Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot
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varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer aven
garanti eller liknande utfästelse.

24 § Utan hinder av 23 § får köparen åberopa att varan är felaktig, om
säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder eller om
felet är sådant som avses i 18 §.

Skadestånd

30 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att
varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en
felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen
kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror underlåtenheten att avlämna en felfri vara på någon som säljaren
har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är säljaren fri från ska
deståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara
fri enligt första stycket. Detsamma gäller om felet beror på en leverantör
som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled.

Köparen har alltid rätt till ersättning om varan vid köpet avvek från vad
säljaren särskilt utfäst.

31 § Säljarens skadeståndsskyldighet enligt 30 § omfattar även skada
som på grund av fel på den sålda varan uppkommer på annan egendom
som tillhör köparen eller någon medlem i hans hushåll och är avsedd
huvudsakligen för enskilt ändamål.
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Danska köplagen

Dansk lagtext finns på Internet (1999-09-13): http://www.retsinfo.dk:

Om mangler ved salgsgenstanden

42 § Angår trobet en bestemt genstand, og lider denne afen mangel, kan
keberen heevetrobet eller kreeveet forholdsmressigt afslag i kebesummen,
Må manglen anses som uveesentlig, er keberen dog ikke berettiget til at
heevekebet, medmindre seelgeren har handlet svigagtigt.

Savnede genstanden ved kebets afslutning egenskaber, som må anses
tilsikrede, eller er manglen efter kebets indgåelse forårsaget ved seelge
rens forsemmelse, eller har seelgeren handlet svigagtigt, kan keberen
kreeve skadeserstatning.

43 § Ved keb afgenstande, bestemte efter art, kan keberen, såfremt den
leverede genstand lider af en mangel, heevekebet eller kreeve omlevering
eller fordre et forholdsmeessigt afslag i kebesummen,

Må manglen anses som uveesentlig, kan kebet dog ikke heeves eller
omlevering fordres, medmindre seelgeren har handlet svigagtigt eller har
kendt manglen på et sådant tidspunkt, at han uden urimelig opofrelse
havde kunnet skaffe mangelfri genstand.

Seelgeren er, selvom han er uden skyld, pligtig at betale skadeserstat
ning dog således, at bestemmelserne i § 24 finder tilsvarende anvendelse.

44 § Ved afgerelsen af, om salgsgenstanden lider af en mangel, bliver,
for så vidt manglen ikke er hidfert ved seelgerens forsemmelse, det tids
punkt at tage i betragtning, da faren gik over på keberen,

47 § Har keberen far kebets afslutning undersegt salgsgenstanden eller
uden skellig grund undladt at efterkomme seelgerens opfordring til at
undersege den, eller er der fer kebets afslutning givet harn lejlighed til at
undersege en preve af salgsgenstanden, kan han ikke påberåbe sig mang
ler, der ved sådan undersegelse burde veere opdaget af ham, medmindre
seelgeren har handIet svigagtigt.
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Finländsk lagtext finns på Internet (1999-09-13):
http://finlex.edita.filstp.html#ruotsi

Varans beskaffenhet

Avtalsenlighet

17 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och
förpackning överensstämma med det som följer av avtalet.

Om inte annat följer av avtalet, skall varan
1) vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmän

het används,
2) vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att

användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta ändamål och köpa
ren har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och
bedömning,

3) ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram
prov eller modell,

4) vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpack
ning behövs för att bevara eller skydda varan.

Om varan avviker från vad som stadgas i 1 eller 2 mom., föreligger fel.

Uppgifter om varan

18 § Fel föreligger även, om varan inte överensstämmer med sådana
uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat
vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas
ha inverkat på köpet.

Fel föreligger även, om varan inte överensstämmer med sådana uppgif
ter om dess egenskaper eller användning som någon annan än säljaren, i
tidigare säljled eller för säljarens räkning, före köpet har lämnat vid mark
nadsföringen av varan och som kan antas ha inverkat på köpet. Fel före
ligger dock inte om säljaren varken kände till eller borde ha känt till upp
gifterna.

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. gäller inte om uppgifterna har rättats
i tid på ett tydligt sätt.
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Befintligt skick

19 § Även om varan har sålts "i befintligt skick" eller med ett liknande
allmänt förbehåll skall det anses föreligga fel, om

1) varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenska
per eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan
antas ha inverkat på köpet,

2) säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant
väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som
han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med
att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha
inverkat på köpet, eller

3) varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans
pris och övriga omständigheter med fog har haft anledning att förutsätta.

När en begagnad vara har sålts på auktion, anses den såld "i befintligt
skick". Vid tillämpning av 1 mom. 3 punkten skall hänsyn i så fall tas till
utropspriset.

Undersökning av varan jOre köpet

20 § Köparen får inte såsom fel åberopa det som han måste antas ha
känt till vid köpet.

Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning
underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte
såsom fel åberopa det som han borde ha märkt vid undersökningen, om
inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Vad som stadgas i 2 mom. gäller även när köparen före köpet har fått
tillfälle att undersöka prov på varan och felet gäller en egenskap som
skulle framgå av provet.

Avgörande tidpunktjOrjelbedömningen

21 § Frågan om varan har fel skall bedömas med hänsyn till dess
beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för
fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare.

Uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på
köparen, skall fel anses föreligga, om försämringen är en följd av sälja
rens avtalsbrott. Detsamma gäller om säljaren genom en garanti eller lik-
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nande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans
användbarhet eller andra egenskaper och försämringen avser en egenskap
som omfattas av utfästelsen.

32 § Köparen får inte åberopa fel i varan, om han inte lämnar säljaren
meddelande om felet inom skälig tid efter det att han har märkt eller borde
ha märkt felet (reklamation).

Direkt och indirektskada

67 § Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter,
prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med
anledning av avtalsbrottet.

Som indirekt förlust anses
1) förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller

omsättning,
2) annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på det sätt som

avses,
3) utebliven vinst till följd av att avtal med tredje man har fallit bort

eller inte har blivit riktigt uppfyllt,
4) förlust till följd av skada på annan egendom än den sålda varan, eller
5) annan liknande svårförutsebar förlust.
Som indirekt förlust enligt 2 mom. anses dock inte en sådan förlust som

den skadelidande har haft för att begränsa en förlust av annat slag än som
anges i 2 mom.
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Norska köplagen

Norsk lagtext finns på Internet (1999-09-13): http://www.lovdata.no

17 § Varens egenskaper
(1) Tingen skal veere i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet,

andre egenskaper og innpakning som felger av avtalen.
(2) Dersom annet ikke felger av avtalen, skal tingen:
(a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til;
(b) passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte veerekjent

med da kjepet ble inngått, unntatt når forholdene viser at kjeperen for så
vidt ikke bygde på selgerens sakkunnskap og vurdering eller ikke hadde
rimelig grunn til å gjere det;

(c) ha egenskaper som selger har vist til ved å legge fram preve eller
modell;

(d) veere pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å
bevare og beskytte tingen.

(3) I forbrukerkjep skal tingen likeså veere i samsvar med offentlig
rettslig krav som stilles i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av
lov på den tid kjepet inngås, med mindre forholdene viser at kjeperen for
så vidt ikke bygde på selgerens sakkunnskap og vurdering eller ikke
hadde rimelig grunn til å gjere det.

(4) Tingen har mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene i
paragrafen her.

18 § Opplysning om egenskaper eller bruk
(1) Reglene om mangler gjelder også når tingen ikke svarer til opplys

ninger som selgeren i sin markedsfering eller ellers har gitt om tingen,
dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjepet,

(2) Reglene i ferste ledd gjelder tilsvarende når tingen ikke svarer til
opplysning som noen annen enn selgeren har gitt på tingens innpakning,
i annonse eller annen markedsfering på vegne av selgeren eller tidligere
salgsledd. Utenfor forbrukerkjep gjelder dette ikke om selgeren verken
visste eller burde ha visst at opplysningen var gitte

(3) Reglene i ferste og andre ledd gjelder ikke når opplysningen i tide
er rettet på en tydelig måte.

424



Norska köp/agen

19 § Ting solgt "som den er". Auksjonssalg
(1) Selvom tingen er solgt "som den er" eller med liknende alminnelig

forbehold, foreligger mangel når
(a) tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen,

dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjepet,
(b) selgeren ved kjepet har forsamt å gi opplysning om vesentlige for

hold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjeperen
hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha inn
virket på kjepet, eller

(c) tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjeperen hadde grunn til å
rekne med etter kjepesummens sterrelse og forholdene ellers.

(2) Selges brukte ting på auksjon gjelder reglene i ferste ledd tilsva
rende så langt de passer.

20 § Kjeperens onde tro.forundersekelse m.m.
(1) Kjeperen kan ikke gjere gjeldende som mangel noe han kjente eller

måtte kjenne til ved kjepet,
(2) Har kjeperen fer kjepet undersekt tingen eller uten rimelig grunn

unnlatt å etterkomme selgerens oppfordring om å underseke den, kan kje
peren ikke gjere gjeldende noe som han burde ha oppdaget ved under
sekelsen. med mindre selgeren har handIet grovt aktlost eller for avrig i
strid med redelighet og god tro.

(3) Reglene foran gjelder tilsvarende når kjeperen fer kjepet er gitt
have til å underseke en preve og mangelen angår en egenskap som skulle
framgå av preven.

21 § Tidspunkt for mangel
(1) Ved bedemmelse av om tingen har mangel, skal det tidspunktet da

risikoen går over på kjeperen legges til grunn, selvom mangelen ferst
viser seg seinere.

(2) Selgeren svarer også for mangel som oppstår seinere dersom den
skyldes kontraktbrudd fra hans side. Det samme gjelder dersom selgeren
ved garanti eller på annen måte har påtatt seg ansvar for at tingen viI ha
angitte egenskaper eller veere egnet til vanlig bruk eller en seerlig bruks
måte i et tidsrom etter leveringen.
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32 § Reklamasjon
(1) Kjeperen taper sin rett til å gjere en mangel gjeldende dersom han

ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den,
gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

(2) Reklamerer kjeperen ikke innen to år etter den dag da han overtok
tingen, kan han ikke seinere gjere mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke
dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for
mangler i lengre tid.

(3) I forbrukerkjep gjelder fristregelen i andre ledd tilsvarende. Når
tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre,
er fristen for å reklamere fem år. Melding om mangelen kan i for
brukerkjep gis til den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å
avhjelpe mangler.

40 § Erstatning
(1) Kjeperen kan kreve erstatning for det tap han lider som felge av

mangel ved tingen, for så vidt selgeren ikke godtgjer at det forhold at
leveringen er mangelfull, skyldes hindring som nevnt i § 27. Reglene
ellers i §§ 27 og 28 gjelder tilsvarende.

(2) Reglene i ferste ledd omfatter ikke slikt indirekte tap som nevnt i
§ 67 (2). I intemasjonalt kjep omfatter reglene likeveI også indirekte tap
for så vidt annet ikke felger av § 70 (3).

(3) Kjeperen kan i alle have kreve erstatning dersom
(a) mangelen eller tapet skyldes feil eller forsemmelse fra selgers side

eller
(b) tingen allerede på avtaletiden avvek fra det som er tilsikret av

selgeren.

Omfanget av erstatning

67 § ; Alminnelig regel
(1) Erstatning for kontralctbrudd fra en parts side skal svare til det tap,

herunder utIegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er
påfart ved kontraktbruddet. Dette gjelder likeveI bare tap som en med
rimelighet kunne ha forutsett som en mulig falge av kontraktbruddet.

(2) Som indirekte tap reknes:
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(a) tap som felge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning
(driftsavbrudd)

(b) tap som felge av at tingen ikke kan nyttiggjeres som forutsatt
(avsavn)

(c) tapt fortjeneste som felge av at en kontrakt med tredjemann faller
bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare for så vidt kjeperen uten rime
lig grunn lar veere å foreta dekningskjep eller treffe andre tiltak for å
unngå eller minske tapet

(d) tap som falge av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander
som den brukes til framstilling av eller som har neer og.direkte sammen
heng med dens forutsatte bruk.

(3) Reglene i andre ledd gjelder ikke kostnader ved
(a) vanlige tiltak som kompenserer at salgstingen er forsinket eller har

mangler, eller
(b) tiltak som begrenser annet tap enn det som andre ledd omfatter.
(4) Det kan også i forbrukerkjep avtales at det ikke betales erstatning

for indirekte tap som går inn under andre ledd.
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CISG finns på Internet (1999-09-13): http://cisgw3.law.pace.edu

Article 7

(1) In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its inter
national character and to the need to promote uniformity in its application
and the observance of good faith in international trade.

(2) Questions concerning matters governed by this Convention which
are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the gene
ral principles on which it is based or, in the absence of such principles, in
conformity with the law applicable by virtue of the rules of private inter
nationallaw.

Article 8

(1) For the purposes of this Convention statements made by and other
conduct of a party are to be interpreted according to his intent where the
other party knew or could not have been unaware what that intent was.

(2) If the preceding paragraph is not applicable, statements made by
and other conduct of a party are to be interpreted according to the under
standing that a reasonable person of the same kind as the other party
would have had in the same circumstances.

(3) In determining the intent of a party or the understanding a reason
able person would have had, due consideration is to be given to all relevant
circumstances of the case including the negotiations, any practices which
the parties have established between themselves, usages and any subse
quent conduct of the parties.

Article 25

A breach of contract committed by one of the parties is fundamental if it
results in such detriment to the other party as substantially to deprive him
of what he is entitled to expect under the contract, unless the party in
breach did not foresee and a reasonable person of the same kind in the
same circumstances would not have foreseen such a result.
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Article 30

The seller must deliver the goods, hand over any documents relating to
them and transfer the property in the goods, as required by the contract
and this Convention.

Section I. Delivery of the goods and handing over of documents

Article 31

Ifthe seller is not bound to deliver the goods at any other particular place,
his obligation to deliver consists:

(a) ifthe contract ofsale involves carriage ofthe goods - in handing the
goods over to the first carrier for transmission to the buyer;

(b) if, in cases not within the preceding subparagraph, the contract rela
ted to specific goods, or unidentified goods to be drawn from a specific
stock or to be manufactured or produced, and at the time ofthe conclusion
of the contract the parties knew that the goods were at, or were to be
manufactured or produced at, a particular place - in placing the goods at
the buyer's disposal at that place;

(c) in other cases - in placing the goods at the buyer's disposal at the
place where the seller had his place ofbusiness at the time of the conclu
sion of the contract.

Article 32

(1) If the seller, in accordance with the contract or this Convention, hands
the goods over to a carrier and ifthe goods are not clearly identified to the
contract by markings on the goods, by shipping documents or otherwise,
the seller must give the buyer notice of the consignment specifying the
goods.

(2) If the seller is bound to arrange for carriage of the goods, he must
make such contracts as are necessary for carriage to the place fixed by
means of transportation appropriate in the circumstances and according
to the usual terms for such transportation.

(3) If the seller is not bound to effect insurance in respect of the carri
age of the goods, he must, at the buyer's request, provide him with all
available information necessary to enable him to effect such insurance.
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Article 33

The seller must deliver the goods:
(a) if a date is fixed by or determinable from the contract, on that date;
(b) if a period of time is fixed by or determinable from the contract, at

any time within that period unIess circumstances indicate that the buyer
is to choose a date; or

(c) in any other case, within a reasonable time after the conclusion of
the contract.

Article 34

If the seller is bound to hand over documents relating to the goods, he
must hand them over at the time and place and in the form required by the
contract. Ifthe seller has handed over documents before that time, he may,
up to that time, cure any lack of conformity in the documents, if the exer
cise of this right does not cause the buyer unreasonable inconvenience or
unreasonable expense. However, the buyer retains any right to claim
damages as provided for in this Convention.

Section II. Conformity of the goods and third party claims

Article 35

(1) The seller must deliver goods which are of the quantity, quality and
description required by the contract and which are contained or packaged
in the manner required by the contract.

(2) Except where the parties have agreed otherwise, the goods do not
conform with the contract unIess they:

(a) are fit for the purposes for which goods of the same description
would ordinarily be used;

(b) are fit for any particular purpose expressly or impliedly made
known to the seller at the time of the conclusion of the contract, except
where the circumstances show that the buyer did not rely, or that it was
unreasonable for him to rely, on the seller's skill and judgement;

(c) possess the qualities of goods which the seller has held out to the
buyer as a sample or model;

(d) are contained or packaged in the manner usual for such goods or,
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where there is no such manner, in a manner adequate to preserve and pro
teet the goods.

(3) The selter is not liable under subparagraphs (a) to (d) ofthe preced
ing paragraph for any lack ofconformity of the goods if at the time of the
conclusion ofthe contract the buyer knew or could not have been unaware
of such lack of conformity.

Article 36

(l) The seller is liable in accordance with the contract and this Convention
for any lack of conformity which exists at the time when the risk passes
to the buyer, even though the lack of conformity becomes apparent only
after that time.

(2) The seller is also liable for any lack of conformity which occurs
after the time indicated in the preceding paragraph and which is due to a
breach of any ofhis obligations, including a breach of any guarantee that
for a period of time the goods will remain fit for their ordinary purpose
or for some particular purpose or will retain specified qualities or charac
teristics.

Article 38

(1) The buyer must examine the goods, or cause them to be examined,
within as short a period as is practicable in the circumstances.

(2) If the contract involves carriage of the goods, examination may be
deferred until after the goods have arrived at their destination.

(3) If the goods are redirected in transit or redispatched by the buyer
without a reasonable opportunity for examination by him and at the time
of the conclusion of the contract the seller knew or ought to have known
of the possibility of such redirection or redispatch, examination may be
deferred until after the goods have arrived at the new destination.

Article 39

(1) The buyer loses the right to rely on a lack of conformity of the goods
if he does not give notice to the seller specifying the nature of the lack of
conformity within a reasonable time after he has discovered it or ought to
have discovered it.
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(2) In any event, the buyer loses the right to rely on a lack ofconformity
ofthe goods ifhe does not give the seller notice thereofat the latest within
a period of two years from the date on which the goods were actually
handed over to the buyer, unIess this time-limit is inconsistent with a con
tractual period of guarantee.

Article 40

The seller is not entitled to rely on the provisions of articles 38 and 39 if
the lack ofconformity relates to facts ofwhich he knew or could not have
been unaware and which he did not disclose to the buyer.

Article 41

The seller must deliver goods which are free from any right or claim of a
third party, unIess the buyer agreed to take the goods subject to that right
or claim.

However, if such right or claim is based on industrial property or other
intellectual property, the seller's obligation is govemed by Article 42.

Article 42

(1) The seller must deliver goods which are free from any right or claim
ofa third party based on industrial property or other intellectual property,
of which at the time of the conclusion of the contract the seller knew or
could not have been unaware, provided that the right or claim is based on
industrial property or other intellectual property:

(a) under the law of the State where the goods will be resold or other
wise used, if it was contempIated by the parties at the time of the conclu
sion of the contract that the goods would be resold or otherwise used in
that State; or

(b) in any other case, under the law of the State where the buyer has his
place ofbusiness.

(2) The obligation of the seller under the preceding paragraph does not
extend to cases where:

(a) at the time ofthe conclusion of the contract the buyer knew or could
not have been unaware of the right or claim; or

(b) the right or claim results from the seller's compliance with technical
drawings, designs, formulae or other such specifications furnished by the
buyer.

432



CISG

Article 45

(1) If the seller fails to perform any of his obligations under the contract
or this Convention, the buyer may:

(a) exercise the rights provided in articles 46 to 52;
(b) claim damages as provided in articles 74 to 77.
(2) The buyer is not deprived of any right he may have to claim dama

ges by exercising his right to other remedies.
(3) No period ofgrace may be granted to the seller by a court or arbitral

tribunal when the buyer resorts to a remedy for breach of contract.

Article 49

(1) The buyer may declare the contract avoided:
(a) ifthe failure by the seller to perform any ofhis obligations under the

contractor this Conventionamounts to a fundamental breach ofcontract; or
(b) in case of non-delivery, if the seller does not deliver the goods

within the additional period oftime fixed by the buyer in accordance with
paragraph (1) of Article 47 or declares that he will not deliver within the
period so fixed.

(2) However, in cases where the seller has delivered the goods, the
buyer loses the right to declare the contract avoided unIess he does so:

(a) in respect of late delivery, within a reasonable time after he has
become aware that delivery has been made;

(b) in respect ofany breach other than late delivery, within a reasonable
time:

(i) after he knew or ought to have known of the breach;
(ii) after the expiration of any additional period of time fixed by the

buyer in accordance with paragraph (I) of Article 47, or after the seller
has declared that he will not perform his obligations within such an addi
tional period; or

(iii) after the expiration of any additional period of time indicated by
the seller in accordance with paragraph (2) of Article 48, or after the
buyer has declared that he will not accept performance.
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Article 66

Loss of or damage to the goods after the risk has passed to the buyer
does not discharge him from his obligation to pay the price, unIess the loss
or damage is due to an act or omission of the seller.

Article 67

(1) If the contract of sale involves carriage of the goods and the seller is
not bound to hand them over at a particular place, the risk passes to the
buyer when the goods are handed over to the first carrier for transmission
to the buyer in accordance with the contract of sale. If the seller is bound
to hand the goods over to a carrier at a particular place, the risk does not
pass to the buyer until the goods are handed over to the carrier at that
place. The fact that the seller is authorized to retain documents control
ling the disposition of the goods does not affect the passage of the risk.

(2) Nevertheless, the risk does not pass to the buyer until the goods are
clearly identified to the contract, whether by markings on the goods, by
shipping documents, by notice given to the buyer or otherwise.

Article 68

The risk in respect of goods sold in transit passes to the buyer from the
time of the conclusion of the contract. However, if the circumstances so
indicate, the risk is assumed by the buyer from the time the goods were
handed over to the carrier who issued the documents embodying the con
tract of carriage. Nevertheless, if at the time of the conclusion of the con
tract of sale the seller knew or ought to have known that the goods had
been lost or damaged and did not disclose this to the buyer, the loss or
damage is at the risk of the seller.

Article 69

(1) In cases not within articles 67 and 68, the risk passes to the buyer
when he takes over the goods or, ifhe doesnot do so in due time, from the
time when the goods are placed at his disposal and he commits a breach
of contract by failing to take delivery.

(2) However, if the buyer is 'bound to take over the goods at a place
other than a place of business of the seller, the risk passes when delivery
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is due and the buyer is aware of the fact that the goods are placed at his
disposal at that place.

(3) If the contract relates to goods not then identified, the goods are
considered not to be placed at the disposal of the buyer until they are
clearly identified to the contract.

Article 70

If the seller has committed a fundamental breach of contract, articles 67,
68 and 69 do not impair the remedies available to the buyer on account of
the breach.

Article 74

Damages for breach ofcontract by one party consist ofa sum equal to the
loss, including loss ofprofit, suffered by the other party as a consequence
of the breach. Such damages may not exceed the loss which the party in
breach foresaw or ought to have foreseen at the time of the conclusion of
the contract, in the light of the facts and matters ofwhich he then knew or
ought to have known, as a possible consequence of the breach ofcontract.

Article 77

A party who relies on a breach of contract must take such measures as
are reasonable in the circumstances to mitigate the loss, including loss of
profit, resulting from the breach. If he fails to take such measures, the
party in breach may claim a reduction in the damages in the amount by
which the loss should have been mitigated.

Article 79

(1) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if
he proves that the failure was due to an impediment beyond his controI
and that he could not reasonably be expected to have taken the impedi
ment into account at the time of the conclusion of the contract or to have
avoided or overcome it or its consequences.

(2) If the party's failure is due to the failure by a third person whom he
has engaged to perform the whole or a part of the contract, that party is
exempt from liability only if:
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(a) he is exempt under the preceding paragraph; and
(b) the person whom he has so engaged would be so exempt if the pro

visions of that paragraph were applied to him.
(3) The exemption provided by this Article has effect for the period

during which the impediment exists.
(4) The party who fails to perform must give notice to the other party

of the impediment and its effect on his ability to perform. If the notice is
not received by the other party within a reasonable time after the party
who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, he
is liable for damages resulting from such non-receipt.

(5) Nothing in this Article prevents either party from exercising any
right other than to claim damages under this Convention.

436



ULlS

ULlS finns på Internet (1999-09-13):
http://www.jus.uio.nollm/unidroit.ulis.convention.1964/index.html

Article 10

For the purposes ofthe present Law, a breach ofcontract shall be regarded
as fundamental wherever the party breach knew, or ought to have known,
at the time of the conclusion of the contraet, that a reasonable person in
the same situation as the other party would not have entered into the con
tract ifhe had foreseen the breach and its effects.

Article 33

l. The seller shall not have fulfilled his obligation to deliver the goods
where he has handed over:

(a) part of the goods sold or a larger or a smaller quantity of the goods
than he contraeted to sell;

(b) goods which are not those to which the contract relates or goods of
a different kind;

(c)goods which lack the qualities of a sample or model which the seller
has handed over or sent to the buyer, unless the seller has submitted it
without any express or implied undertaking that the goods would conform
therewith;

(d) goods which do not possess the qualities necessary for their ordi
nary or commercial use;

(e) goods which do not possess the qualities for some particular pur
pose expresslyor impliedly contemplated by the contraet;

(f) in general, goods which do not possess the qualities and characteris
tics expresslyor impliedly contemplated by the contract.

2. No difference in quantity, lack ofpart ofthe goods or absence ofany
quaIity or characteristic shall be taken into consideration where it is not
material.
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Article 36

The seller shall not be liable for the consequences of any lack of confor
mity of the kind referred to in sub-paragraph d), e) or f) ofparagraph 1 of
Article 33, ifat the time of the conclusion of the contract the buyer knew,
or could not have been unaware of, such lack of conformity.

Article 99

1. Where the sale is of goods in transit by sea, the risk shall be borne by
the buyer as from the time at which the goods were handed over to the ear
rier.

2. Where the seller, at the time of the conclusion of the contract, knew
or ought to have known that the goods had been lost or had deteriorated,
the risk shall remain with mm until the time of the conclusion of the con
tract.
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3 kap. om rättshandlingars ogiltighet

28 § Rättshandling, den någon blivit rättsstridigt tvungen att företaga,
vare, där tvånget utövats genom våld å person eller genom hot, som inne
bär trängande fara, icke gällande mot den tvungne.

Har tvånget utövats av annan än den, gent emot vilken rättshandlingen
företogs, och var denne i god tro, åligger det dock den tvungne, där han
vill mot honom åberopa tvånget, att utan oskäligt uppehåll efter det
tvånget upphörde giva honom meddelande därom vid äventyr, om sådant
underlåtes, att rättshandlingen varder gällande.

29 § Rättshandling, den någon utan användande av sådana tvångsme
del, som i 28 § avses, rättsstridigt tvungit en annan att företaga, vare ej
gällande mot den tvungne, där den, gentemot vilken rättshandlingen före
togs, själv utövat tvånget eller ock insett eller bort inse, att rättshand
lingen framkallats genom rättsstridigt tvång från annans sida.

30 § Där den, gent emot vilken en rättshandling företagits, framkallat
densamma genom svikligt forledande eller ock insett eller bort inse, att
den, som företog rättshandlingen, blivit svikligen forledd därtill av annan,
vare rättshandlingen icke gällande mot den förledde.

Har den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, svikligen uppgivit
eller fortegat omständigheter, som kunna antagas vara av betydelse for
rättshandlingen, skall han anses hava därigenom framkallat densamma,
såframt det ej visas, att det svikliga forfarandet icke inverkat å rättshand
lingen.

31 § Har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne
eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i
uppenbart missforhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt
eller utfåst, eller for vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshand
ling, som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade,

Lag samma vare, där sådant otillbörligt förfarande, som i forsta stycket
avses, ligger annan till last än den, gent emot vilken rättshandlingen före
togs, och denne ägde eller bort äga kunskap därom.
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Om avtal rörande bärgning gälle vad särskilt är stadgat. Lag (1987:
329).

32 § Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning
eller annat misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare
icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förkla
ringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget.

Varder en avgiven viljeförklaring, som befordras genom telegram eller
framföres muntligen genom bud, till följd av fel vid telegraferingen eller
oriktigt återgivande genom budet till innehållet förvanskad, vare avsända
ren, ändå att mottagaren var i god tro, icke bunden av förklaringen i det
skick den framkommit. Vill avsändaren av anledning som nu sagts icke
låta förklaringen gälla, åligger det honom dock att giva mottagaren med
delande därom utan oskäligt uppehåll efter det förvanskningen kommit
till hans kunskap; underlåter han det, och var mottagaren i god tro, vare
förklaringen gällande sådan den framkommit.

33 § Rättshandling, som eljest vore att såsom giltig anse, må ej göras
gällande, där omständigheterna vid dess tillkomst voro sådana, att det
skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa rätts
handlingen, och den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, måste
antagas hava ägt sådan vetskap.

36 § Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret
är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid
avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna
i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen
kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får
avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan
avseende.

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till beho
vet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en
underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om vill
kor vid annan rättshandling än avtal.
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I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden
gäller dessutom 11 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentför
hållanden. Lag (1994:1513).

39 § Är enligt denna lag giltigheten av avtal eller annan rättshandling
beroende därav att den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, icke
ägde eller bort äga vetskap om visst förhållande eller eljest var i god tro,
skall hänsyn tagas till vad han insåg eller bort inse vid den tidpunkt, då
rättshandlingen blev honom kunnig. Dock må, där särskilda omständig
heter sådant föranleda, hänsyn j ämväl tagas till den insikt han vunnit eller
bort vinna efter nämnda tidpunkt, men innan rättshandlingen inverkat
bestämmande på hans handlingssätt.
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Danska avtalslagen

33 § Selvom en viljeserkleering ellers måtte anses for gyldig, kan den,
til hvem erkleeringen er afgivet, dog ikke påberåbe sig den, når det på
grund af omsteendigheder, som forelå, daerkleeringen kom til hans kund
skab, og hvorom han må antages at have veeret vidende, ville stride mod
almindelig heederlighed, om han gjorde den geeldende,

36 § En aftale kan rendres eller tilsideseettes helt eller delvis, hvis det viI
veereurimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gere den geeldende.
Det samme geelder andre retshandler.

Ved afgerelsen efter stk. 1 tages hensyn tiI forholdene ved aftalens ind
gåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omsteendigheder,
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33 § Selvom en viljeserkleering ellers maatte ansees for gyldig, binder
den ikke den, som har avgit den, hvis det paa grund av ornsteendigheter,
som forelaa, da den anden part fik kundskap om erkleeringen, og som det
maa antages, at han kjendte til, vilde stride mot redelighet eller god tro,
om han gjorde erkleeringen gjeeldende.

36 § En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt
det ville virke urimelig eller veerei strid med god forretningsskikk å gjere
den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner.

Ved avgjerelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stil
ting og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte
forhold og omstendighetene for evrig,

Reglene i ferste og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke uri
melig å gjere gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane.
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Jordabalken

4 kap.

1 § Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling
som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen skall innehålla en
uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlå
tes på köparen. Köpes utom fast egendom även annat mot en gemensam
köpeskilling, är det tillräckligt att köpehandlingen innehåller en uppgift
om gemensam köpeskilling.

Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har träffat över
enskommelse om annan köpeskilling än den som anges i köpehandlingen,
är den överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller i stäl
let den köpeskilling som anges i köpehandlingen. Denna köpeskilling får
dock jämkas om det med hänsyn till köpehandlingens innehåll, omstän
digheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och om
ständigheterna i övrigt är oskäligt att den köpeskillingen skall vara bin
dande.

Köp som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket är ogiltiga. Dock
är förvärv, som har gjorts enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighets
förvärv för ombildning till bostadsrätt eller lagen (1985:658) om arrenda
torers rätt att förvärva arrendestället, giltiga även om föreskrifterna i
första stycket inte har iakttagits. Lag (1992:448).

10 § Avkastning, som fastigheten frambringar före den dag då tillträde
skall ske, tillkommer säljaren. Denne får dock icke avverka skog annat än
till husbehov och ej heller avhända fastigheten annat än dess vanliga
avkastning.

Arrendeavgift, hyra och annan inkomst av fastigheten, som belöper på
tiden före tillträdesdagen, tillkommer säljaren.

Avgift som utgår för fastigheten och belöper på tiden från och med till
trädesdagen bäres av köparen. I förhållande till säljaren svarar köparen
för stämpelskatt för förvärvet.

11 § Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försäm
ras medan den fortfarande är i säljarens besittning. Faran ligger dock på
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köparen, om fastigheten ej tillträtts till följd av dröjsmål på köparens sida.
Har fastigheten skadats eller försämrats på grund av händelse for

vilken säljaren står faran, får köparen göra avdrag på köpeskillingen eller,
om skadan är av väsentlig betydelse, häva köpet. Väckes ej talan om häv
ning inom ett år från det tillträde skedde, är rätten till sådan talan förlorad,
Lag (1990:936).

12 § Har fastigheten efter köpet skadats eller försämrats genom sälja
rens vanvård eller vållande, får köparen göra avdrag på köpeskillingen
eller, om skadan är av väsentlig betydelse, häva köpet. Han har dessutom
rätt till ersättning for skada.

Väckes ej talan om hävning inom ett år från det tillträdet skedde, är
rätten till sådan talan förlorad, om ej säljaren handlat grovt vårdslöst eller
i strid mot tro och heder. Lag (1990:936).

14 § Undandrager sig säljaren utan skäl att enligt föreskrift i köpehand
ling medverka till upprättande av köpebrev eller annan ytterligare köpe
handling angående förvärvet eller att fullgöra annat som ankommer på
honom för att bereda köparen möjlighet till lagfart, äger 13 § motsva
rande tillämpning.

15 § Kan köparen i annat fall än som avses i 14 § icke erhålla lagfart,
har han rätt att häva köpet och få ersättning för skada, om ej hindret mot
lagfart beror av köparen eller var känt för honom när köpet slöts. Köpet
får dock hävas endast om skadan är av väsentlig betydelse.

Väckes ej talan om hävning inom ett år från den dag då tiden för
sökande av lagfart utgick eller, om lagfart dåvar sökt, den dag då slutligt
beslut i lagfartsärendet vann laga kraft, är rätten till sådan talan förlorad,
om ej säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Lag
(1990:936).

16 § Svarar fastigheten på grund av inteckning eller upplåtelse av pant
rätt för högre belopp än som förutsattes vid köpet, får köparen av köpe
skillingen innehålla vad som på grund härav kan komma att utgå ur fas
tigheten. Om ej så mycket av köpeskillingen återstår att betala och sälja
ren icke erlägger skillnaden inom en månad efter tillsägelse, har köparen
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rätt att häva köpet och få ersättning för skada.
Avser inteckning i den överlåtna fastigheten även annan fastighet och

förutsattes ej detta vid köpet, har köparen rätt att häva köpet och erhålla
ersättning för skada, om ej sälj aren inom en månad efter tillsägelse ombe
sörjt, att det gemensamma ansvaret upplösts.

17 § Besväras fastigheten av annan rättighet än som avses i 16 § utan att
köparen vid köpet ägde eller bort äga kännedom därom, äger 12 § mot
svarande tillämpning.

Första stycket gäller även när annan än säljaren ägde byggnad eller
annat som, om det är i samme ägares hand som fastigheten, enligt lag hör
till denna samt köparen var i god tro vid köpet.

18 § Medför offentlig myndighets beslut att köparen icke förvärvat den
rådighet över fastigheten som han vid köpet hade skäl att förutsätta, äger
12 § motsvarande tillämpning.

19 § Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet
eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta
vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag
påköpeskillingenellerhävaköpet. Köparenhar dessutom rätt till ersättning
för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida
eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfåst.

Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt
vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn
till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastig
heter samt omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936).

21 § Om fastigheten kan frånvinnas köparen efter klander, skall säljaren
återbära köpeskillingen och, om köparen var i god tro vid köpet, ersätta
köparen dennes skada.

Är första stycket tillämpligt beträffande endast en del av fastigheten,
tär köparen, om han var i god tro vid köpet, häva detta såvitt angår fas
tigheten i övrigt. Bestämmelserna i 12 § äger därvid motsvarande tillämp
ning. Den tid inom vilken talan om hävning skall väckas räknas dock från
det fastighetsdelen frångick köparen.
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Gamla jordabalken (1734 års lag)

1 kap. 2 § 1 st. Köp, skifte, och gåva skola skriftligen ske med tvägge
manna vittne, och de villkor däri sättas, var å samma köp, skifte, eller
gåva sig grundar, och sedan lagföljas å den ort, där vardera är beläget,
som framdeles skils.
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Finländska jordabalken (2 kap.)

16 § Ansvarför skada påfastigheten
Köparen svarar för skada som efter köpslutet vållas fastigheten genom

eldsvåda, storm, skadegörelse eller av någon annan av säljaren oberoende
orsak också i det fall att fastigheten kvarstår i säljarens besittning eller det
i köpebrevet avtalats att äganderättens bestånd eller övergång är beroende
av villkor.

17 § Kvalitetsfel
En fastighet är behäftad med kvalitetsfel om
l) den inte är avtalsenlig till sina egenskaper,
2) säljaren före köpslutet har givit köparen oriktiga eller vilseledande

uppgifter om fastighetens areal, byggnadernas skick eller konstruktion
eller fastighetens övriga kvalitativa egenskaper, och uppgifterna kan antas
ha inverkat på köpet,

3) säljaren före köpslutet har underlåtit att upplysa köparen om en
sådan i 2 punkten angiven omständighet som typiskt inverkar på nyttjan
det av eller värdet aven fastighet av det ifrågavarande slaget och som sälj
aren kände eller borde ha känt till, förutsatt att underlåtelsen kan antas ha
inverkat på köpet,

4) säljaren före köpslutet har underlåtit att rätta till en sådan felaktig
uppfattning om fastighetens egenskaper som han konstaterat hos köparen
och som inverkar på fastighetens lämplighet för den tilltänkta använd
ningen eller om

5) fastigheten på grund av något dolt fel avsevärt avviker från vad som
med fog kan förutsättas aven sådan fastighet med beaktande av köpeskil
lingen och övriga omständigheter.

Köparen är på grund av fel berättigad att få prisavdrag eller, om felet är
väsentligt, att häva köpet. Köparen har dessutom på grund av fel som
avses i l mom. 1-4 punkten rätt till ersättning för sin skada.

18 § Rådighetsfel
En fastighet är behäftad med rådighetsfel om
1) säljaren före köpslutet har lämnat köparen oriktiga eller vilseledande

uppgifter om gällande plan, byggnadsförbud, överlåtelsebegränsning
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eller om något annat myndighetsbeslut som begränsar nyttjandet av eller
rådigheten över fastigheten, förutsatt att uppgifterna kan antas ha inverkat
på köpet,

2) säljaren före köpslutet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgif
ter om en myndighets tillstånd eller beslut som gäller nyttjandet aven
grannfastighet, förutsatt att uppgifterna kan anses ha inverkat på köpet,

3) säljaren före köpslutet har underlåtit att upplysa köparen om ett
sådant i l punkten nämnt beslut eller ett sådant i 2 punkten nämnt tillstånd
eller beslut som typiskt inverkar på nyttjandet av eller värdet aven fastig
het av det ifrågavarande slaget och som, vad gäller 2 punkten, säljaren
känt till, förutsatt att underlåtelsen kan antas ha inverkat på köpet,

4) säljaren före köpslutet, efter att hos köparen ha konstaterat en felaktig
uppfattning om ett beslut som avses i l och 2 punkten eller om någon där":'
medjämförbar omständighet som hindrar köparen att nyttja eller råda över
fastigheten på det tilltänkta sättet, har underlåtit att rätta till uppfattningen,

5) behövligt tillstånd för en byggnad på fastigheten eller för verksam
het som idkas på fastigheten saknas, samt om

6) en kvotdel eller ett outbrutet område på grund av sådana begräns
ningar som avses i 4 kap. fastighetsbildningslagen (554/95) inte kan bildas
till en fastighet eller, om en kvotdel eller ett outbrutet område har skaffats
för byggande, till en fastighet som kan nyttjas som byggnadsplats.

Köparen är på grund av fel berättigad att få prisavdrag eller, om felet är
väsentligt, att häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för sin
skada.

19 § Rättsligtfel
En fastighet är behäftad med ett rättsligt fel om
l) köparen kan förlora äganderätten till fastighetens rätte ägare eller

om köpet kan förklaras vara utan verkan på yrkande av någon annan än
säljaren,

2) säljaren före köpslutet har lämnat köparen oriktiga eller vilseledande
uppgifter om vem som har lagfart på fastigheten, om panträtt, legorätt
eller någon annan sådan rätt i fastigheten som upplåtits till tredje man
eller om äganderätten till en byggnad eller anläggning på fastigheten eller
något annat där befintligt föremål som sedvanligt hör till fastigheten, för
utsatt att uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet,
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3) säljaren före köpslutet har underlåtit att lämna uppgifter som avses
i 2 punkten och underlåtelsen kan antas ha inverkat på köpet samt om

4) köparen inte kan få lagfart av den anledningen att säljarens åtkomst
handlingar är felaktiga eller bristfälliga eller det finns någon annan oklar
het i säljarens förvärv.

Köparen får åberopa ett rättsligt fel också i det fall att någon påstår att
han har sådan rätt som avses i 1 mom. och det finns sannolika grunder för
påståendet.

Köparen är på grund av fel berättigad att få prisavdrag eller, om felet är
väsentligt, att häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för sin
skada.

20 § Uppgifter som lämnats av någon annan än säljaren
Om säljaren har företrätts aven fastighetsförmedlare eller någon

annan, svarar säljaren också för uppgifter som denne lämnat samt för för
summelse av upplysningsplikten.

Om fastighetsförmedlares ersättningsansvar samt om vilka uppgifter
en fastighetsförmedlare eller näringsidkare skall lämna vid marknadsfö
ring av fastigheter stadgas särskilt.

21 § Tidpunkten får konstaterande av fel
Frågan om en fastighet är felaktig avgörs enligt fastighetens beskaffen

het vid köpslutet. Säljaren svarar för fel som dåbehäftar fastigheten, även
om felet framkommer först senare.

Köparen får inte åberopa fel som säljaren har avhjälpt innan fastigheten
har överlåtits till köparen.

22 § Köparens kännedom om fel
Köparen får inte som ett kvalitetsfel åberopa en omständighet som

skulle ha kunnat konstateras vid en granskning av fastigheten före köp
slutet. Köparen är inte skyldig att utan särskild orsak:kontrollera riktighe
ten i de uppgifter som säljaren har lämnat och inte heller att utsträcka
granskningen till sådana omständigheter som förutsätter tekniska åtgär
der eller andra åtgärder som avviker från det sedvanliga.

Köparen får inte som ett fel åberopa en omständighet som han måste
antas ha känt till vid köpslutet.

Säljaren går inte fri från ansvar med stöd av 1 och 2 mom., om han har
handlat i strid mot tro och heder eller grovt vårdslöst.

450



Avhendingslova

§ 2-4. Vågnadenfor eigedomen
(1) Når vågnaden for eigedomen er gått over på kjeparen, fell ikkje

kjeparens plikt til å svare heile kjepesummen bort ved at eigedomen vert
eydelagt eller skada som felgje av ei hending som seljaren ikkje svarer
for.

(2) Vågnaden går over på kjeparen når kjeparen har overteke bruken av
eigedomen. Får seljaren ikkje overlate bruken til fastsett tid, og årsaka
ligg hos kjeparen, har kjeparen vågnaden frå det tidspunkt kjeparen
kunne ha fått overteke bruken.

(3) Har seljaren forsikra eigedomen mot aydelegging eller skade som
nemnt i fyrste ledd, har kjeparen retten etter forsikringsavtala dersom
eigedomen vert eydelagt eller skadd etter at avhendingsavtala vart bind
ande, med mindre seljaren kan seie seg leyst frå avhendingsavtala. Selj
aren har plikt til å fere over retten etter forsikringsavtala når kjeparen krev
det og kjeparen sjelv har oppfylt sine skyldnader etter avhendingsavtala.

Kapittel3. Tilstand og tilheyrsle

§ 3-1. Innleiande feresegn
(1) Eigedomen har mangel dersom han ikkje er i samsvar med dei krav

til kvalitet, utrusting og anna som felgjer av avtala. §§ 3-2 til 3-6 gjeld i
den grad det ikkje i samsvar med § 1-2 er avtalt noko serskilt.

(2) Ved vurderinga av om eigedomen har mangel, skal ein leggje til
grunn tidspunktet då vågnaden etter § 2-4 andre ledd eller etter avtala
gjekk over på kjeparen. Det kan vere ein mangel endå om ein feil fyrst
viser seg seinare.

(3) Seljaren svarer og for mangel som oppstår seinare dersom årsaka til
mangelen er eit avtalebrot frå seljaren. Det same gjeld dersom seljaren
ved garanti eller på annan måte har teke på seg ansvar for eigenskapar
eller anna ved eigedomen fram til eit seinare tidspunkt.
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§ 3-2. Generelle krav til tilstanden
(1) Eigedomen har mangel dersom han ikkje
(a) haver for dei feremål som tilsvarande eigedomar vanlegvis vert

brukt til, eller
(b) haver for eit serleg feremål som seljaren var eller måtte vere kjent

med då avhendinga vart avtalt. Dette gjeld likeveI ikkje når tilheva viser
at kjeparen for så vidt ikkje bygde på seljarens sakkunnskap eller vurde
ring, eller ikkje hadde rimeleg grunn til å gjere det.

(2) Ved forbrukarkjep som nemnt i § 1-2 tredje ledd skal eigedomen
vere i samsvar med offentlegrettslege krav som er stilt i lov eller i med
hald av lov, og som gjaldt for eigedomen på den tida då avtala vart inngått.
Dette gjeld likeveI ikkje dersom tilheva viser at kjeparen for så vidt ikkje
bygde på seljarens sakkunnskap og vurdering, eller ikkje hadde rimeleg
grunn til å gjere det.

§ 3-3. Arealsvikt
Har eigedomen mindre grunnareal (tomt) enn kjeparen har rekna med,

er det likeveI ikkje mangel utan at aralet er vesentleg mindre enn det som
er opplyst av seljaren, eller seljaren har bore seg seerleg klanderverdig åt.

§ 3-4. Allment om tilheyrsle
(1) Så langt ikkje anna felgjer avavtale, skal eigedomen for ikkje å ha

mangel, ha slike ting og rettar som tilheyrsle som er nemnt i andre ledd
og §§ 3-5 og 3-6. Når det er tvil om noko er tilheyrsle, skal det leggjast
vekt på om det gjeld noko som er uheveleg å flytte, som er nedvendig til
bruk på eigedomen, eller som best kan nyttast der.

(2) Som tilheyrsle vert mellom anna rekna:
(a) Ting som er på eigedomen og som etter lov; forskrift eller anna

offentleg vedtak skal vere der.
(b) Ting som er kosta med offentlege tilskot serskilt til bruk på eigedo

men.
(c) Faste tilstellingar som er kosta med midlar som det offentlege har

bunde til bruk på eigedomen.
(d) Sameigepart, bruksrett, part i sams driftsting og driftstiltak, og part

i sals- og innkjepslag o l, når dette ligg til eigedomen.
(e) Ikkje-forfalne festeavgifter og andre ikkje-forfalne krav knytt til

eigedomen.
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§ 3-5. Sarskilt tilheyrsle til bustadhus m.m.
Til eit bustadhus og ein bygning til hotell, restaurant, kontor eller anna

forretningsdrift, heyrer varig innreiing og utstyr som anten er fast montert
eller som er seerskilt tilpassa bygningen. Dette gjeld mellom anna faste
anlegg og installasjonar for oppvarming, faste elektriske installasjonar,
faste antenner, faste golvteppe, dobbeltvindauge, innebygde kjekkenap
parat og -maskinar og andre innebygde ting.

§ 3-6. Sarskilt tilheyrsle tillandbrukseigedom
Til ein landbrukseigedom heyrer driftsplanar, reiskap og utstyr som

anten er fast montert eller serskilt tilpassa eigedomen. Keyregreier med
tilheyrande reiskap felgjer ikkje med.

§ 3-7. Manglande opplysning om eigedomen
Eigedomen har mangel dersom kjeparen ikkje har fått opplysning om

omstende ved eigedomen som selj aren kjente eller måtte kjenne til, og som
kjeparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom
ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at opplysning ikkje vart gitte

§ 3-8. Uriktig opplysning om eigedomen
(1) Eigedomen har mangel dersom omstende ved eigedomen ikkje

svarer til opplysning som seljaren har gitt kjeparen, Det same gjeld
dersom eigedomen ikkje svarer til opplysning som er gitt i annonse, i sals
prospekt eller ved anna marknadsfsring på vegner av seljaren.

(2) Fyrste ledd gjeld likeveI berre dersom ein kan gå ut i frå at opplys
ningane har verka inn på avtala, og opplysningane ikkje i tide er retta på
ein tydeleg måte.

§ 3-9. Eigedom selt "som han er" e.l.
Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment

atterhald, har eigedomen likeveI mangel der dette felgjer av §§ 3-7 eller
3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand
enn kjeparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjepesummen og tilheva
elles.

§ 3-10. Synfaring og anna forunderseking
(1) Kjeparen kan ikkje gjere gjeldande som mangel noko kjeparen

kjente eller måtte kjenne til då avtala vart inngått.
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(2) Har kjeparen fer avtala vart inngått undersekt eigedomen eller utan
rimeleg grunn late vere å felgje ei oppmoding frå seljaren om under
seking, kan kjeparen heller ikkje gjere gjeldande som mangel noko kje
paren burde vorte kjent med ved undersekinga, Dette gjeld likeveI ikkje
dersom seljaren har vore grovt aktlaus, ueerlegeller for evrig handla i strid
med god tro.

(3) Fyrste og andre ledd gjer inga innskrenking i § 3-7 om manglande
opplysning om eigedomen.

§ 4-14. Skadebot
(1) For anna enn indirekte tap som nemnt i § 7-1, kan kjeparen krevje

skadebot på grunn av mangelen utan at det ligg fere skyld på seljarens
side. Dette gjeld likeveI ikkje så langt seljaren godtgjer at årsaka til
mangelen er ei hindring som nemnt i § 4-5 fyrste ledd. Feresegnene elles
i § 4-5 gjeld tilsvarande.

(2) Dersom mangelen eller tapet har årsak i skyld på seljarens side, eller
at eigedomen allereie på avtaletida ikkje var i samsvar med garanti frå sel
jaren, kan kjeparen krevje skadebot både for direkte og indirekte tape

Retts- og rådvaldsmanglar m.m.

§ 4-17. Rettsmanglar m.m.
(1) Har ein tredjeperson eigedomsrett, panterett eller annan rett i eige

domen, gjeld feresegnene om manglar tilsvarande dersom det ikkje felg
jer av avtala at kjeparen skal overta eigedomen med dei avgrensingane
som falgjer av tredjepersonens rett. Kjeparens rett til å krevje retting etter
§ 4-10 gjeld likevel ikkje.

(2) Kjeparen kan likevel alltid krevje skadebot for tap som felgje av at
eigedomen tilheyrte ein annan enn seljaren då avtala vart inngått, og
kjeparen var i aktsam god tru.

(3) Gjer ein tredjeperson krav på å ha rett i eigedomen og dette vert
motsagt frå seljaren, gjeld feresegnene i fyrste og andre ledd tilsvarande
når kravet ikkje er klårt ugrunna.

§ 4-18. Offentlegrettslege rådvaldsband
Hefter det offentlegrettslege rådvaldsband eller offentlegrettslege

tyngsler på eigedomen, gjeld feresegnene om manglar tilsvarande.
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Principles of European Contract Law

Principles of European Contract Law finns på Internet (1999-09-13):
http://www.ufsia.ac.be/-estormeIPECL2en.html

Article 1:201- Good Faith and Fair Dealing

(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing.
(2) The parties may not exclude or limit this duty.

Article 5:101 - General Rules o/Interpretation

(1) A contract is to be interpreted according to the common intention of
the parties even if this differs from the literal meaning of the words.

(2) If it is established that one party intended the contract to have a par
ticular meaning, and at the time ofthe conclusion ofthe contract the other
party could not have been unaware of the first party's intention, the con
tract is to be interpreted in the way intended by the first party.

(3) If an intention cannot be established according to (1) or (2), the
contract is to be interpreted according to the meaning that reasonable per
sons of the same kind as the parties would give to it in the same circum
stances.

Article 5:102 - Relevant Circumstances

In interpreting the contract, regard shall be had, in particular, to:
(a) the circumstances in which it was concluded, including the prelimi

nary negotiations;
(b) the conduct of the parties, even subsequent to the conclusion of the

contract;
(c) the nature and purpose of the contract;
(d) the interpretation which has already been given to similar clauses

by the parties and the practices they have established between themselves;
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(e) the meaning commonly given to terms and expressions in the
(branch) of activity concemed and the interpretation similar clauses may
already have received;

(f) usages; and
(g) good faith and fair dealing.

Article 9:301 - Right to Terminate the Contract

(1) A party may terminate the contract if the other party's non-perfor
mance is fundamental.

(2) In the case ofdelay the aggrieved party may also terminate the con
tract under Article 8:106 (3).
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UNIDROIT Principles

UNIDROIT Principles finns på Internet (1999-09-13):
http://www.unidroit.org/english/principles/pr-main.htms

Article 1.7- Good Faith and Fair Dealing

(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in
international trade.

(2) The parties may not exclude or limit this duty.

Article 4.2 - Interpretation ofStatements and Other Conduct
(1) The statements and other conduct ofa party shall be interpreted accor
ding to that party's intention if the other party knew or could not have
been unaware of that intention.

(2) If the preceding paragraph is not applicable, such statements and
other conduct shall be interpreted according to the meaning that a reason
able person ofthe same kind as the other party would give to it in the same
circumstances.

Article 4.8 - Supplyingan Omitted Term
(1) Where the parties to a contract have not agreed with respect to a term
which is important for a determination of their rights and duties, a term
which is appropriate in the circumstances shall be supplied.

(2) In determining what is an appropriate term regard shall be had,
among other factors to

(a) the intention of the parties;
(b) the nature and purpose of the contraet;
(c) good faith and fair dealing;
(d) reasonableness.

Article 7.3.1- Right to Terminate the Contract
(1) A party may terminate the contract where the failure ofthe other party
to perform an obligation under the contract amounts to a fundamental per
formance.
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(2) In determining whether a failure to perform an obligation amounts
to a fundamental nonperformance regard shall be had, in particular, to
whether

(a) the non-performance substantially deprives the aggrieved party of
what it was entitled to expect under the contract unless the other party did
not foresee and could not reasonably have foreseen such result;

(b) strict compliance with the obligation which has not been performed
is of essenee under the contraet;

(c) the non-performance is intentional or reckless;
(d) the non-performance gives the aggrieved party reason to believe

that it cannot rely on the other party's future performance;
(e) the non-performing party will suffer disproportionate loss as a

result of the preparation or performance if the contract is terminated.
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Offentligt tryck

Offentligt tryck har namngivits. Namnen syftar till att ge associationer till inne
hållet och avviker i en del fall från de officiella namnen. De används inte i den
löpande texten.

Svenskt offentligt tryck

Prop. 1901:40 (Ockerlag)
Prop. 1953:3 (Avbetalningsköp)
Prop. 1970:20 (Jordabalk)
Prop. 1973:138 (Konsumentköplag)
Prop. 1975/76:81 (36 § AvtL)
Prop. 1975:102 (Räntelag)

Prop. 1984/85: 11O(Konsumenttjänstla~

Prop. 1988/89:76 (Köplag)
Prop. 1989/90:77 (Konsumentskydd vid förvärv av småhus m.m.)
Prop. 1989/90:89 (Konsumentköplag)
Prop. 1990/91: 197 (produktskadelag)
Prop. 1994/95:123 (Marknadsföringslag)

Förslag till Allmän Civillag, 1826
Förslag till Allmän Civillag, 2 uppl. 1838
Nya lagberedningens förslag till lag om köp och byte 1895, cit. NLB 1895
Förslag till lag om köp och byte aflös egendom 1903, cit. Motiv 1903
Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens

område, lag om avbetalningsköp m.m., 31 januari 1914, cit. Förslag 1914
SOU 1947:38 (Jordabalk)
SOU 1972:28 (Konsumentköplag)
SOU 1974:83 (36 § AvtL)
SOU 1976:66 (Köplag)
SOU 1979:36 (Konsumenttjänstlag)
SOU 1984:25 (Konsumentköplag)
SOU 1987:30 (Fel ifastighet)
SOU 1995:11 (Nya konsumentregler)
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Offentligt tryck

LU 1975/76:21 (36 § AvtL)

LU 1991/92i:14 (Produktansvar)
Mot. 1991/92:L2 (Produktansvar)

Förslag KOM (95) 520 om försäljning och garantier avseende konsumtions
varor

Övrigt nordiskt offentligt tryck

NU 1984:5 (Köplag)

1986 rd. - RP nr 93 (Finländsk köplag)

Finländska Lagberedningens förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar
på förmögenhetsrättens område 1925, nr 2

Ot prp nr 66 (1990-91) (Avhendingslova, norskfastighetskåplag)
Ot prp nr 80 (1986-87) (Norsk köplag)

Utkast ti1lag om avtaler og andre retshandler paa formuerettens omraade, 1914,
cit. Utkast 1914

Övriga liknande källor

Documentary History of the Uniform Law for International Sales (Honnold),
Deventer 1989, cit. Documentary History

INCOTERMS 1990, Sveriges Exportråd och Internationella Handelskamma
rens (ICe) Svenska Nationalkommitte, Stockholm 1991

Principles of European Contract Law (reviderade 1998)
Principles of European Contract Law, med kommentarer, The Commission on

European Contract Law (Lando & Beale), Dordrecht... 1995
Restatement of the Law, Second, Contracts, American Law Institute, St. Paul,

Minnesota 1981
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Rom 1994, cit.

UNIDROIT Principles
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Rättsfallsregister

Samtliga rättsfall har givits namn för att göra det lättare att associera till det
aktuella fallet. Namnen har använts där den information som finns i dem inte
ändå framgår av sammanhanget. För att de som har tillgång till originalkällan
lättare skall kunna finna den, har rättsfall ur Nordisk Domssamling komplette
rats med domens datum.

Svenska rättsfall

ARN 90/R3985 (Renoveringsobjekt) 199
ARN 91/R2436 (Mikrovågsugn) 226,228
ARN 91/R3442 (Diskmaskin) 226
ARN 91-4417 (TV-apparat) 226,228
ARN 95-3315 (Effektsteg) 226
ARN 1996-5637 (Telefon) 227 f.

NJA 1910 s. 446 (Hästdöd in nuce) 74
NJA 1910 s. 543 (Fröblandning) 143 if.
NJA 1911 s. 161 (Iyp-prof) 146
NJA 1911 s. 299 (Early Puritan) 135
NJA 1912 s. 57 (Kolstybb) 76
NJA 1912 s. 352 (Våt pappersmassa) 146
NJA 1914 s. 206 (25 tunnland) 317,362,364 f.
NJA 1914 s. 219 (Vågfabriksaktiebolaget Stathmos) 195
NJA 1915 s. 12 (Rödklöverblandning) 143 tf.
NJA 1915 s. 169 (Prima jordnåtskakor) 135,198
NJA 1915 s. 547 (Råhudskugghjul) 155 f.
NJA 1916 s. 26 (Best Bolsover Steam Coals) 197,237 f.
NJA 1916 s. 111 (Härsken sill) 197
NJA 1916 s. 172 (Ayrshireraskor) 199
NJA 1916 s. 338 (Limläder) 177 f., 248
NJA 1916 s. 481 (Minst 60 tunnland) 317,362,365 f.
NJA 1918 s. 20 (Spannmål) 348
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Rättsfallsregister

NJA 1918 s. 131 (Avverkningsrätts-fel) 318
NJA 1918 s. 156 (Giftiga ricinusskal) 141
NJA 1918 s. 280 (Ruttnapråmar) 156 f., 178,181 f., 233, 248
NJA 1918 s. 375 (Arealuppgift i annons) 39,317
NJA 1919 s. 50 (Timotejfrö) 237
NJA 1919 s. 294 (Allt annat än kontraktsenlig) 302

NJA 1920 s. 224 (Låghaltigt nickel) 197
NJA 1921 s. 232 (Borsna säteri) 201, 317, 365
NJA 1921 s. 260 (Glaubersalt) 236
NJA 1921 s. 511 (I'orrmjölk) 343 f.
NJA 1921 s. 557 (Sulläder) 199,206
NJA 1922 s. 88 (Biograjbänkar) 204
NJA 1922 s. 491 (32 tunnland) 201
NJA 1922 s. 596 (Övertänd häst) 248
NJA 1922 s. 615 (I'rudvang) 39,317 f.
NJA 1923 s. 20 (Papp) 348
NJA 1923 s. 244 (Lokomobil) 198
NJA 1923 s. 322 (I'uberkulosfria kor) 199
NJA 1923 s. 550 (Isolda) 199

NJA 1924 s. 454 (70 tunnland) 201, 317 f.
NJA 1925 s. 278 (Häst med tarmvred) 76 f.
NJA 1926 s. 547 (Fåretagsintecknlng) 204

NJA 1927 s. 34 (Vattenfall) 82, 371 f.
NJA 1928 s. 47 (Utedass) 237, 322
NJA 1928 s. 554 (Skogbrist) 201,365
NJA 1931 s. 456 (Frälseräntor) 270
NJA 1932 s. 183 (Felaktig köpehandling) 46
NJA 1932 s. 670 (I'imotejfrö efter prov) 143 tf.
NJA 1933 s. 253 (Bygglov) 184, 342, 366
NJA 1933 s. 383 (Felplacerat staket) 201,203, 366
NJA 1934 s. 117 (Vindsrum) 318, 366
NJA 1934 s. 365 (Åbyggnader utanförfastigheten) 201, 317
NJA 1934 s. 533 (HAK-raffinadkoppar) 142,197
NJA 1934 s. 701 (Kastningssjuka kor) 129
NJA 1935 s. 57 (Hotellrörelse) 155, 322
NJA 1935 s. 121 (Rivningsföreläggande) 184,366
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NJA 1935 s. 340 (Consett Patent Foundry Coke) 197

NJA 1935 s. 420 (Kronans konserver) 247
NJA 1935 s. 577 (Tegel) 216
NJA 1936 s. 6 (Garage) 366

NJA 1936 s. 18 (Inteckningar) 82,317 f.
NJA 1936 s. 368 (Direktförsäljning) 97

NJA 1936 s. 689 (Hotellmöbler) 145 f.
NJA 1936 s. 737 (Pilsnerdricka) 320 f.
NJA 1937 s. 113 (Övertagande av trafikrättigheter) 311

NJA 1937 s. 151 (Arealutfiistelse?) 317
NJA 1938 s. 273 (Istadigt sto) 129

NJA 1938 s. 318 (Travhäst) 62
NJA 1939 s. 352 (Brittiska Navigation Washed Smal/s) 197
NJA 1941 s. 159 (Vinstgivande handelsrörelse) 155

NJA 1941 s. 205 (Vindslägenheter i bostadsförening) 276
NJA 1941 s. 376 (1 kr per m2) 202

NJA 1941 s. 393 (Haverifri bogserbåt) 162, 198
NJA 1942 s. 373 (Kastningssjuka kor) 129
NJA 1942 s. 542 (Kastningssjuka kor) 129
NJA 1944 s. 349 (Servitut) 318
NJA 1945 s. 305 (Skorsten) 173
NJA 1946 s. 482 (paulus Potter) 159, 193 f., 239
NJA 1946 s. 552 (Kastningssjuka kor) 129
NJA 1946 s. 679 (Järnvägsbiljettpris) 348

NJA 1947 s. 82 (Kastningssjuka kor) 129
NJA 1947 s. 680 (Skyddsrum och oljeeldningsaggregat) 204 f., 318
NJA 1949 s. 91 (Hyresavkastning) 318
NJA 1949 s. 259 (Väsentlig arealbrist) 20 l
NJA 1949 s. 640 (Byggnader utanförfastighet) 105, 201 ff., 316

NJA 1949 s. 664 (Kastningssjuka kor) 129, 193
NJA 1949 s. 680 (Avelsduglig tjur) 135, 246
NJA 1949 s. 750 (Hudson) 199
NJA 1951 s. 254 (Idrottsbok) 198
NJA 1951 s.271 (Lagringskållare) 98
NJA 1951 s. 277 (11 tunnland) 201,317,362,365
NJA 1951 s. 468 (Konkludent godkännandet) 327
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NJA 1951 s. 716 (Förutsättningarförgrundhyra) 282,318,365

NJA 1952 s. 352 (Skrotmotor) 57 f., 156
NJA 1954 s. 546 (Sakrättslig belastning) 271

NJA 1955 s. 75 (100 hk) 143,145,177,248

NJA 1956 s. 343 (Kokt benfri bogskinka) 216

NJA 1956 s. 623 (Utpekade fastighetsgränser) 316 f.
NJA 1957 s. 69 (Käftas backar) 344
NJA 1958 s. 648 (Brandosäkra vindslägenheter) 282

NJA 1960 s. 441 (Fårsmäckor) 56,294
NJA 1960 s. 446 (Biografstolstyg) 145 f.
NJA 1961 s. 137 (Husbock!) 202,238,241,316
NJA 1961 s. 330 (Frukt- och konfektyroffåren Lyktan) 322

NJA 1964 s. 239 (Bils körsträcka) 62, 159, 193
NJA 1964 s. 454 (Fyllningsmassa) 63

NJA 1968 s. 285 (Dillmålet) 294

NJA 1970 s. 478 (Abachi-trä) 63

NJA 1971 s. 51 (Rostig bil) 63, 166
NJA 1973 s. 493 (Reparation av båtmotor) 156

NJA 1975 s. 152 (I'avla) 157 L, 192 f.239
NJA 1975 s. 545 (Diffusionsspårr) 162, 244, 255, 258 ff.
NJA 1975 s. 620 (Sunbeam Alpine) 164
NJA 1976 s. 217 (Råttspillning) 166,239, 244, 262 tf., 295

NJA 1976 s. 341 (Bokslutsuppgifter) 196
NJA 1976 s. 678 (Häst medfång) 129

NJA 1977 s. 138 (Nybebyggd tomträtt) 264 f.
NJA 1977 s. 717 (Flickan och Porschen) 388

NJA 1977 s. 756 (Lingonpulp) 302

NJA 1978 s. 301 (Friskt och kallt vatten) 42, 110, 149, 258
NJA 1978 s. 307 (Ingjutna vattenledningar) 242 f., 264, 295
NJA 1979 s. 790 (Underdimensionerad sjunkbrunn) 77 f., 255, 257 tf.,264 f.,

279
NJA 1980 s. 46 (Lastbilscentralen) 63

NJA 1980 s. 352 (Kvarteret Askträdet) 92

NJA 1980 s. 398 (Grönområde) 93, 191,219,268,270,275,280 tf.
NJA 1980 s. 555 (Kryputrymme) 173,241 f., 249, 256 tI., 277
NJA 1980 s. 624 (Råntefel) 270
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NJA 1981 s. 400 (Betong och trä?) 265
NJA 1981 s. 815 (HusDockIl) 240 f., 248
NJA 1981 s. 894 (Rondell) 21,282,313 r, 318,373
NJA 1981 s. 1255 (Areal enligt karta) 201
NJA 1982 s. 36 (Industriområde) 277 f., 284
NJA 1982 s. 301 (Kurts potatis) 302
NJA 1983 s. 808 (Friskrivningsklausul?) 161
NJA 1983 s. 858 (1 080 m2

) 201
NJA 1983 s. 865 (Avsevärt/og) 36, 58 f., 163
NJA 1984 s. 3 (Stängt vindsutrymme) 174, 255 tfo, 264, 277 f.
NJA 1984 s. 12 (Tomtindelningsbeslut) 278
NJA 1984 s. 271 {Bilmotor} 157,248

NJA 1985 s. 159 (Exekutivauktion) 269
NJA 1985 s. 178 (Järnsida o/. Kalmar Varv) 46
NJA 1985 s. 274 (Fuktskada under korkmatta) 174, 240,249, 265
NJA 1985 s. 871 (Elledningar) 85, 107, 172, 174, 240,242 rr, 264, 266, 276
NJA 1985 s. 879 (Tedder) 82
NJA 1986 s. 366 (Kungshällsudden) 202
NJA 1986 s. 670 I (Radonhus) 87,179 fo, 237,239,251 ff
NJA 1987 s. 167 (Felaktigt angiven köpeskilling) 326 f
NJA 1987 s. 692 (Kone Invest) 148, 197
NJA 1988 s. 3 (Beräkning av prisavdrag) 321
NJA 1988 s. 335 (Maskinkompaniet i Slöinge) 302
NJA 1988 s. 363 (Mögelvana säljare) 178, 244, 341
NJA 1989 s. 117 (Rasrisk vid Göta älv) 162,200,233,239, 247,249 rr,266,

277,282
NJA 1989 s. 156 (Höjtledsdysplasi) 74,295
NJA 1989 s. 346 (Rörstrands Päls AB) 374
NJA 1989 s. 614 (Efterlevandepension) 19
NJA 1990 s. 608 (Kycklingar) 294
NJA 1991 s. 217 (WH-Finans) 64, 97
NJA 1991 s.481 (Marine Power) 226
NJA 1991 s. 725 (Mäklares ansvar) 190 f.
NJA 1991 s. 796 (Ränta på skadestånd) 96
NJA 1991 s. 808 (Godisaffär) 274,319 f.
NJA 1992 s. 299 (Brattebergs Sågverk AB i konkurs) 327
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NJA 1992 s. 439 (Sko-City) 99

NJA 1993 s. 436 (Varnäs Invest AB) 162
NJA 1994 s. 85 (Soprum) 92,281 ff.
NJA 1995 s. 178 (I'illträde) 82

NJA 1996 s. 410 (Friherren) 201

NJA 1996 s. 584 (Trekammarbrunn) 258

NJA 1996 s. 598 (Husbil) 164,168,178,362
NJA 1996 s. 663 (prisjämkning?) 155,355

NJA 1997 s. 93 (Näringsförbud) 327

NJA 1997 s. 149 (Hyresfastighet) 21,205 L, 275,318 f., 321
NJA 1997 s. 290 (Felaktig byggnorm) 180,253,276
NJA 1997 s. 382 (Indevo Holding) 112

NJA 1997 s. 629 (Svartbygge) 22,275 f.
NJA 1997 s. 660 (Flytdocka) 81
NJA 1997 s. 667 (Skriftligt värdeutlåtande) 191

NJA 1998 s. 3 (Avgasreningssystem) 214 f., 223 f.
NJA 1998 s. 379 (Masters Möbler AB) 81
NJA 1998 s. 407 (Besiktningsutlåtande) 21, 179
NJA 1998 s. 462 (Prisjusteringsklausul) 326 f.
NJA 1998 s. 792 (Kackerlackor) 30, 164, 166

MD 1992:13 (Nybilsgaranti 91) 230

HovR:n för Västra Sverige DT 20, T 809/93 (Mord i bastu) 94

RH 1994:124 (268 m2
) 191

RH 1995: 88 (Värderingsmans ansvar) 191

RH 1995:62 (55 m2) 191

Danska rättsfall

UiR 1920 s. 702 H (Elektriskt ljus) 112

UiR 1960 s. 1019 H (Svavelosande vatten) 251
UiR 1963 s. 364 H (Massey-Harris) 111
UiR 1964 s. 156 V (165 tunnland) 303
UiR 1968 s. 272 H (50 hektar) 180
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DiR 1970 s. 26 H (Trappetårn) 78
DiR 1971 s. 429 H (Torr brunn) 323
DiR 1972 s. 130 H (Rally seat Cover) 156
DiR 1972 s. 614 H (Begagnad bil) 163
DiR 1972 s. 622 H (Dålig brunn) 110
DiR 1973 s. 413 H (pålning) 162, 323
DiR 1973 s. 438 H (Fredings Alle) 282
DiR 1974 s. 475 H (Kontors takhöjd) 324
DiR 1974 s. 550 H (Årsmodell) 199

DiR 1976 s. 465 H (Mink/oder) 294
DiR 1976 s. 475 H (Friskrivning) 159
DiR 1976 s. 501 H (Badepension) 235
DiR 1976 s. 506 H (Flyvehavre) 160
DiR 1977 s. 104 H (Myndigheters godkännande) 92
DiR 1978 s. 48 H (30-procentig omsättningsminskning) 321
DiR 1978 s. 92 H (BIBt bund) 384
DiR 1978 s. 443 H (Insolvent gäldenär) 196
DiR 1979 s. 87 H (Svamp- og husbukkeforsikring) 246
DiR 1980 s. 922 V (4 810 kr) 22,255
DiR 1981 s. 16 H (Svamp- og husbukkeforsikring) 246
DiR 1981 s. 286 H (400 tunnland) 203
DiR 1982 s. 609 H (Rötskadat gammaltfartyg) 238 f., 244
DiR 1983 s. 63 H (Sprittillstånd) 320
DiR 1983 s. 383 H (Helårsboende) 235
DiR 1984 s. 191 H (Grundvatten) 164
DiR 1984 s. 267 V (Bygningsreglemente) 253
DiR 1984 s. 1077 H (Båtköl) 216

DiR 1985 s. 320 H (Betongblock) 58
DiR 1986 s. 81 H (Kloakavgift) 311
DiR 1986 s. 442 H (Ingen byggeti/ladelse) 276, 372
DiR 1986 s. 853 H (75 000 kr) 22
DiR 1987 s. 434 H (Sugande skummaterial) 254
DiR 1987 s. 966 V (855 000 kr) 22
DiR 1987 s. 967 V (475 000 kr) 22
DiR 1988 s. 535 H (Datorskiirm) 135
DiR 1989 s. 7 H (Fel i pantbrev) 273
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DiR 1989 s. 273 V (Anslutningsavgifter) 112

DiR 1989 s. 584 H (Jäsande dadlar) 74

DiR 1989 s. 713 H (Burktomater med tungmetaller) 247

DiR 1989 s. 977 e (Läckande tak) 240, 255
DiR 1990 s. 27 H (Besiktigad areal) 202
DiR 1990 s. 29 H (Försäkring mot svamp & insekter) 246

DiR 1990 s. 86 V (3,3 %) 22, 72
DiR 1990 s. 381 H (Svampangrepp) 138, 165, 249

DiR 1990 s. 438 H (Takskador) 254

DiR 1990 s. 537 V (4,28 %) 22

DiR 1992 s. 82 H (Kloakbidrag) 282

DiR 1992 s. 414 H (Bensinfiiroreningj 162
DiR 1992 s. 819 V (Rårinstallation} 72

Um. 1993 s. 72 H (Gulvvarmeanlag) 169

Dm. 1993 s. 669 H (Massey Ferguson-traktor) 362, 372
DiR 1994 s. 79 H (1 585 000 kr) 22

DiR 1994 s. 698 H (Budget 1998) 196
DiR 1994 s. 808 H (Jämkning av köpeskilling?) 155

DiR 1995 s. 411 V (24 900 kr) 22

UiR 1996 s. 304 V (56 250 kr) 22

Dm. 1996 s. 558 H (Jugoslavisk tape) 63

UiR 1996 s. 928 H (Markedets letteste Campingvagn) 199

DiR 1996 s. 1666 H (Byggavfall i marken) 163
DiR 1997 s. 548 H (Tidsobestämd garanti?) 99

DiR 1997 s. 592 V (Retlig relevant mangel?) 239
DiR 1997 s. 790 H (Svinfoder) 294

DiR 1998 s. 474 H (300 000 kr) 22

DiR 1998 s. 886 H (Eternit) 216
DiR 1999 s. 293 V (Gul taksten) 22

Finländska rättsfall
ND (F) 1960 s. 357 (Trafiktillstånd) FHD 21 september 1960 311
NO (F) 1965 s. 315 (Pannåer) FHD 29 mars 1965 204
NO (F) 1967 s. 33 (Minkfoder) FHD 10 januari 1967 294
ND (F) 1969 s. 294 (Antracit) FHD 25 mars 1969 294

NO (F) 1969 s. 341 (Insmugglad bil) FHD 4 februari 1969 271
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ND (F) 1969 s. 345 (Ödemarksskifte) FHD 12 maj 1969 317, 362
ND (F) 1969 s. 347 (Garvämne) FHD 9 juni 1969 311
ND (F) 1970 s. 125 (Varmkorv-kiosk) FHD 20 april 1970 320
ND (F) 1971 s. 4 (Skiftande vattenstånd) FHD 13 januari 1971 317, 326
ND (F) 1971 s. 152 (Tomtindelningskarta) FHD 9 februari 1971 202
NO (F) 1972 s. 552 (Gamla slitna däck) FHD 29 november 1972 64
ND (F) 1972 s. 566 (Byte av växellåda) FHD 15 december 1972 156
ND (F) 1972 s. 617 (Fuskbygge) FHD 21 november 1972 316,373
ND (F) 1973 s. 171 (Syrenbuskar) FHD 3 maj 1973 64,76
ND (F) 1973 s. 536 (Prisminskningför lägenhetsy ta) FHO 28 november

1973 364
ND (F) 1974 s. 521 (1100cm3

) FHD 26 juni 1974 199
ND (F) 1976 s. 360 (Garanti för seglationssäsongen) FHO 16juni 1976

142,224
ND (F) 1978 s. 288 (Hårande minkskinn) FHO 4 maj 1978 247
ND (F) 1978 s. 452 (Sunbeam Sedan) FHD 9 juni 1978 168
NO (F) 1979 s. 156 (Bostadsrättslägenhets yta) FHD 9 mars 1979 191
ND (F) 1981 s. 342 (Metallbit i korv) FHD 10 april 1981 294
ND (F) 1981 s. 456 (Skogstraktor) FHD 18juni 1981 372
NO (F) 1981 s. 459 (Svart köpeskilling) FHD 24 augusti 1981 326
NO (F) 1981 s. 463 (Växtskyddsmedel) FHD 1 september 1981 294
NO (F) 1982 s. 227 (Signaturlös tavla) FHD 12 januari 1982 194
NO (F) 1983 s. 226 (Fruset kylvatten) FHD 6 april 1983 364
NO (F) 1983 s. 313 (Monteringsfärdigt hus) FHD 28 februari 1983 97
ND (F) 1983 s. 316 (Avloppsledning) FHD 24 maj 1983 185
ND (F) 1984 s. 449 (Bucklig bil) FHD 2 november 1984 371
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