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Referenten, juris doktor EERO ROUTAMO, Finland:

Mina damer och herrar. Sedan referatet för detta tillfälle skrevs har det
hänt vissa nya saker i Finland. Den 27. mars i år utgavs köplagen som trä-
der ikraft den 1. januari 1988. Finland kommer tydligen att ratifiera FN:s
Wien-konvention om internationella köpavtal och göra det förbehåll som
talas i referatens slut. Wienkonventionen träder också ikraft den 1. januari
1988 efter att blivit ratifierat av tillräckligt många länder. Förbehållet be-
tyder, att vi inte i Norden kommer att tillämpa Wienkonventionen utan våra
egna regler i ömsesidig internationell handel. För att göra det alldeles klart
åt alla hur skadeståndsreglerna skiljer sig i Wien-konventionen och den nya
finska lagen angående sk. indirekta skador skall jag visa några texter. Det
finska systemet som möjligen blir godkänt också i andra nordiska länder
kan inte förstås utan att läsa flere än en paragraf i lagen. Först visar jag
paragraf 67 under rubriken skadeståndets omfattning. När ni läser det så
kan ni se, att huvudregeln i första momentet följer närmast det som kallas
principen om full ersättning. I stort sett betyder det att den som blivit ska-
dad genom avtalsbrott skall nå densamma ekonomiska ställning som han
utan avtalsbrott skulle ha kommit till. I andra moment definieras den indi-
rekta skadan eller som indirekt förlust så som det står där och då poängte-
rar man fem olika tecken på det som kallas indirekt förlust och för att för-
stå iden bakom det här definitionen måste man då titta på andra paragrafen
och jag har tagit nummer 40 som gäller skadestånd när godset har fel. Pa-
ragrafen följer ju ganska noggrant nordiska förslaget som var gemensamt.
Det är inte alldeles lätt att genast förstå iden bakom regeln. Meningen är
dock att säljaren enligt regeln i första momenten svarar för sk. direkta ska-
dor och endast enligt regeln i tredje momenten för indirekta skador. Och
tredje momenten förutsätter culpa på säljarens sida som ni kan se, alltså
den andra momenten är ju nyckeln bakom hela systemet. Enligt första mo-
ment ersätts inte indirekt förlust som avses i 67 som jag just visade och då
står det i tredje paragrafen att om det finns vårdslöshet på säljarens sida
eller om varan vid köp avvek från det som säljaren särskilt har utfäst så
svarar han för alla slags skador som då betyder, att huvudregeln i 67 då
tillämpas. Om vi sedan tar Wien-konventionens skadeståndsregel (här ty-
värr endast på engelska som alla väl förstår) så kan ni se att begränsningen
sker enbart med hjälp av adekvansregel ». . . may not . . . contract. . .»
den enda begränsningen som där finns. Det som jag nu skriver om i refera-
tet kommer dock att vara vardagsliv i Finland fr.o.m. 1. 1. 1988 och vi måste
väl lära oss att leva med det och detsamma kan ju hända i andra nordiska
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länder. Personligen anser jag, att små länder liksom Finland skulle så myc-
ket som möjligt arbeta för internationella konventioner och inte emot dem.
Om vi kunde arbeta p.g.a. Wien-konventionen i hela världen skulle det spara
oss mycket arbete och språksvårigheter, vi skulle också ha vissa pedagogis-
ka förmåner i utbildning av våra jurister och ekonomer och därför tillsvi-
dare håller jag fast vid min kritik i referatet. Åtminstone skadeståndsreg-
lerna i den finska lagen och kanske den nordiska är inte så mycket bättre
att vi därför skulle behöva en nordisk köplag istället för Wien-konventionen.
Vi måste väl komma ihåg att också köplagens paragraf 67 förutsätter
adekvans-bedömningar både när det gäller direkta och när det gäller indi-
rekta skador.

Korreferenten, professor TORGNY HASTAD, Sverige:

— Mina damer och herrar! Ämnet säljarens ersättningsskyldighet för
indirekta skador innefattar inte bara frågan om det går att dela upp skador
i direkta och indirekta skador utan också frågan vilken ansvarsgrunden bör
vara för de skador som typiskt sett avses med begreppet indirekta skador,
t.ex. driftsförlust. Avvisar man en kategoriindelning, uppstår frågan om det
går att längre ha ett generellt, strängt ansvar för alla skador eller om an-
svarsgrunden för alla skador då måste mildras. Alternativt kan man tänka
sig att ha en ansvarsgrund som är sträng men begränsa säljarens ansvar mer
än vad som följer av en adekvansregel och kräva att skadans art och om-
fattning skall ha varit förutsebar för säljaren. Eller också kan man mildra
ett i princip strängt sälj ar ansvar genom införande av en långtgående regel
om jämkning av oskäliga skadestånd. Det finns också möjlighet att upp-
ställa rena beloppsbegränsningar utan avseende på skadans art. En indelning
i kategorin direkta och indirekta skador med skilda ansvarsgrunder är allt-
så bara ett sätt att begränsa säljarens ansvar, och avvisar man den indelnin-
gen så behöver andra modifikationer beröras.

Indirekta skador är vidare ett problem inte bara i lagstiftningssamman-
hang, även om det där är högaktuellt i Norden just nu, utan även i standard-
avtalssammanhang, där distinktionen flitigt används.

Mitt inlägg kommer att disponeras så att jag först lämnar en kort över-
sikt över hur säljarens skadeståndsansvar främst för indirekta skador mo-
difieras i olika lagar och standardavtal med vissa synpunkter på tolkningen
av grundläggande standardavtal. Därefter kommer jag att kort beröra skä-
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len för att säljarens ansvar bör differentieras vid olika slags skador. Sedan
diskuteras vilken teknik som bör användas i de nya nordiska köplagarna.
Slutligen fälls en anmärkning om hur framtida standardavtal bör se ut med
beaktande av en köplag som har skilda ansvarsgrunder för direkta och in-
direkta skador.

De nordiska köplagarna från början av 1900-talet likabehandlar alla slags
skador. Adekvans- och förutsebarhetsbedömningar har inte spelat någon
nämnvärd roll i praxis som begränsningar. Ansvarsgrunden har dock varit
tämligen mild genom att bygga på culpa vid speciesköp. Likabehandlingen
av alla skador med ett grundläggande culpakrav bygger på tyskt inflytan-
de, medan andra lösningar finns i andra länder. Jag kan infoga att de här
frågorna har behandlats av Jan Hellner i en uppsats i TfR 1966. I fransk
och i engelsk rätt, enligt ett rättsfall från mitten av 1800-talet Hadley v.
Baxendale, och i amerikansk rätt, enligt Uniform Commercial Code, är
ansvarsgrunden sträng mot säljaren; men å andra sidan behöver endast
skador ersättas som varit en normal följd av kontraktsbrottet eller som kunde
förutses av säljaren. Detta är en betydligt snävare begränsning än adekvans-
kravet. FN-konventionen från 1980 går på samma linje; ansvaret är strikt
med vissa befrielsegrunder, men endast förutsebara skador behöver ersät-
tas. I Norden föreslog Hellner 1976 i ett svenskt betänkande (SOU 1976:
66) och under intryck av Uniform Commercial Code att skillnad skulle göras
mellan olika slags skador och att dessa skulle ha olika ansvarsgrund. Indel-
ningen i genus- och speciesförpliktelser skulle därmed slopas. Direkt förlust,
främst prisskillnad efter täckningsköp, och smärre utlägg skulle alltid er-
sättas, om inte force majeure förelåg, medan följdförluster skulle ersättas
endast vid culpa. Dessutom föreslogs en långtgående jämkningsregel enligt
vilken hänsyn skulle tas till vad som var en normal förlust, till förutsebarhet
mm. Det samnordiska betänkandet från 1984 (NU 1984: 5) tog dock fort-
farande hänsyn till olika slags förpliktelser men inte till vilka slags skador
som uppstod. Något generellt förutsebarhetskrav infördes inte, utom i den
norska versionen, men förutsebarheten skulle beaktas i en relativt långtgå-
ende jämkningsregel. I dag finns en ny finsk lag, en norsk proposition samt
preliminära lagtexter som underlag för arbetena i de danska och svenska
justitiedepartementen. I alla dessa texter skils mellan direkt och indirekt
skada, och dessa skador har olika ansvarsgrunder.

I standardavtalen begränsas ofta säljarens skadeståndsskyldighet, sär-
skilt vid leverans av verkstadsprodukter. Det grundläggande internationella
avtalet är ECE 188 från 1950-talet. Vid dröjsmål skall säljaren betala vite;
skadestånd utgår endast efter hävning och är beloppsbegränsat. Alla skador
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måste ha varit förutsebara. Vid fel är sanktionerna avhjälpningsskyldighet
(utbedringsplikt) för säljaren och i andra hand rätt för köparen att avhjälpa
på säljarens bekostnad. Därutöver sägs att säljaren inte har något ansvar.
Det tilläggs, att det är uttryckligen överenskommet att han inte behöver be-
tala indirekta skador utom vid grov vårdslöshet (se 9.16). Tillägget torde
ha berott på utländska krav på friskrivningars utförlighet och åsyftar
knappast någon motsatstolkning. Friskrivningen är alltså avsedd att om-
fatta all skadeståndsskyldighet. Om friskrivningen från all skadeståndsskyl-
dighet är giltig, när säljaren misslyckas med att avhjälpa men grov vårds-
löshet inte föreligger, kan diskuteras. Köparen häver t.ex. och gör ett
täckningsköp till högre pris eller har indirekta förluster genom minskad nytta.
Enligt en norsk skiljedom, det s.k. Wingull-målet från 1979 publicerat i Nor-
disk domssamling för sjøfartsanliggender på sid 231 ff med professor Sjur
Braekhus som ordförande, blir säljaren strikt skyldig att ersätta alla skador
efter långvarigt misslyckande med avhjälpandet. Enligt min mening är detta
nog alltför långtgående till köparens förmån. Köparen bör ha en tvingande
rätt till hävning och prisskillnad vid täckningsköp. Jämför härvidlag hans
rätt enligt kontraktet att få egna avhjälpningskostnader ersatta. Han bör
också ha en tvingande rätt till prisavdrag, så att han inte måste utge pengar
för något han inte har mottagit. Men däremot bör nog friskrivningen från
följdförluster upprätthålls vid enkel vårdslöshet. Denna åsikt överensstäm-
mer, såvitt avser indirekta skador, med vad den svenska Högsta domstolen
har ansett i NJA 1979 sid 483, Bergman & Beving-målet.

I Norden har istället för ECE använts NL och NLM i olika versioner
för leverans av verkstadsprodukter. Från början och t.o.m. versionerna
1979/80 var dessa i stort sett en översättning av ECE-villkoren. Vid dröjs-
mål hade köparen rätt till endast vite och, efter hävning, beloppsbegränsat
skadestånd; alla skador måste ha varit förutsebara. Vid fel kunde köparen
kräva avhjälpande, häva eller själv avhjälpa på säljarens bekostnad. Därutöver
hade säljaren enligt kontraktet inget ansvar. Sedan tillades det omedelbart,
som i ECE-villkoren, att köparen inte kunde kräva ersättning för indirekta
skador utom vid grov vårdslöshet. Det fanns dessutom en särskild klausul
med generell giltighet för hela kontraktet att indirekta skador ersattes bara
vid grov vårdslöshet (liksom att skadeståndsskyldigheten omfattade bara
förutsebara skador). Avsikten torde från början ha varit att säljaren, lik-
som enligt ECE-villkoren, var helt fritagen från all skadeståndsskyldighet
utom vid grov vårdslöshet, medan tillägget i samma punkt (30 i NL 79) bara
var en exemplifiering. Det bestyrks av den första upplagan av Deullar &
Nordströms kommentar från 1970. Svenska Högsta domstolen har emellertid
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i Bergman & Bevingmålet 1979 tolkat ett kontrakt likartat NL 79 så, att
säljaren inte ens försökt friskriva sig från direkta skador. HD har alltså läst
den andra meningen i punkten 30 om friskrivning motsatsvis så, att sälja-
ren försökt friskriva sig bara från indirekta skador, utom vid grov vårds-
löshet då ansvaret är obegränsat. Problemet med jämkning av friskrivningen
blev därför aktuell endast beträffande indirekta skador enligt Högsta dom-
stolen. Jag är skeptisk till denna kontraktstolkning. En annan sak är, att
den gjorda friskrivningen från skyldighet att betala direkta skador nog bör
kunna jämkas t.ex. avseende prisskillnad vid täckningsköp, eftersom häv-
ningsrätten annars kan bli värdelös.

Med den tolkning, som den svenska Högsta domstolen gjort av stan-
dardavtal som NL i versionerna fram t.o.m. 1980, blir det av betydelse vad
som är direkt och indirekt skada. ECE-villkoren ger här ingen vägledning
naturligtvis, eftersom distinktionen är utan intresse för rätts följ derna en-
ligt det kontraktet. I Sverige finns åtminstone en skiljedom, som innehåller
att prisskillnad vid täckningsköp är indirekt skada och därmed kräver grov
vårdslöshet för ersättning, och samma rekommendation har möjligen uttalats
i senaste upplagan av Deullar & Nordströms kommentar till NL-kontrakten
(ECE 188 A — NLM 80 sid 252: »köp av ersättningsprodukter»). Jag in-
stämmer inte häri. Prisskillnad vid täckningsköp bör likställas med kostna-
der för eget avhjälpande p.g.a. saklig överensstämmelse mellan åtgärderna
och p.g.a. risken att en okunnig köpare annars lider rättsförlust genom att
han hoppar i galen tunna, d.v.s. häver köpet och gör täckningsköp istället
för att behålla den gamla leveransen och avhjälpa felet på säljarens
bekostnad.

1984—85 har NL och NLM ändrats. Den särskilda generella klausulen
om begränsning av ersättningsskyldigheten för indirekta skador till grov
vårdslöshet har tagits bort (liksom begränsningen till förutsebara skador).
Både vid dröjsmål och fel finns nu en beloppsbegränsad ersättningsskyldig-
het efter hävning. Därefter görs en friskrivning från annat ansvar. Beträf-
fande fel formuleras friskrivningen så att säljaren, utöver vad som tidigare
stadgats (om avhjälpningsskyldighet, ersättning för köparens självhjälp, pris-
avdrag, hävning och 15 °/o skadeståndsskyldighet efter hävning) inte har
något ansvar för fel. Därefter tilläggs att säljaren inte har något ansvar för
indirekt skada. Formuläret kan kritiseras för en viss oklarhet, eftersom det
ej tydligt framgår, om tillägget angående indirekt skada avses som ett för-
tydligande tillägg av vad säljaren ej ansvarar för utöver 15 °/o skadestånd
efter hävning (jfr ECE 188) eller avses innebära en total friskrivning från
indirekta skador även vid hävning. För att inte en sakligt omotiverad skill-
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nad skall uppstå i förhållande till omfattningen av skadeståndsskyldighe-
ten vid hävning efter dröjsmål, där en friskrivning från indirekt skada inom
ramen för angivna 15 % numera uppenbarligen saknas, torde friskrivning-
en i felavsnittet böra förstås så, att den beloppsbegransade ersättnings-
skyldigheten omfattar alla slags skador efter hävning men att säljaren i öv-
rigt helt saknar skadeståndsskyldighet. En annan oklarhet, om skadestånds-
skyldigheten endast omfattar skador som är omedelbart föranledda av själ-
va hävningen, måste jag förbigå här.

Det kan tilläggas, att en särbehandling av indirekta skador finns i mån-
ga andra standardavtal. Exempelvis nämns i de danska entreprenadbestäm-
melserna från 1972 indirekta skador med en särskild ansvarsgrund, och de
dominerande kontrakten inom t.ex. databranschen i Sverige bygger på en
särbehandling av indirekta skador.

Den nu gjorda genomgången visar, att en begränsning av säljarens ska-
deståndsskyldighet, stundom med omnämnande av indirekta skador, ofta
accepteras i standardavtalssammanhang och således anses rimlig mellan kom-
mersiella parter. Särskilt märks, att även starka köpare som staten och kom-
munerna accepterar att säljaren friskriver sig från indirekta skador. Beträf-
fande Sverige kan hänvisas till Alos 81 och Montage 85. Även i lagstiftnings-
sammanhang förekommer ofta begränsningar av säljarens skadeståndsskyl-
dighet.

Rättspolitiskt kan jag ansluta mig till att säljarens skadeståndsskyldig-
het bör differentieras efter olika typer av skador. Prisskillnadsansvaret vid
täckningsköp måste vara strängt, så att köparen kan häva vid dröjsmål och
fel även om han har gjort ett fördelaktigt köp. Får han inte prisskillnaden
ersatt, är det ju meningslöst att häva efter ett fördelaktigt köp; det är bättre
att tåla skadan. Också sambandet med farereglerna kräver ett strängt an-
svar för prisskillnad. Observera i detta sammanhang att säljaren åtnjuter
det särskilda skyddet, att köparen måste vara hävningsberättigad, d.v.s.
dröjsmålet eller felet skall ha varit väsentligt och en tilläggsfrist eller en
rättelsemöjlighet måste ha försuttits för att ersättning för prisskillnad skall
kunna begäras. Även köparens avhjälpningskostnader, sedan säljaren
misslyckats med att under skälig tid rätta ett fel, bör ersättas i princip strikt.
Smärre utgifter, föranledda av själva kontraktsbrottet och anknutna till det
sålda godset, som transportkostnader, bör säljaren också ha ett strängt
ansvar för. Tveksammare är, om detta ansvar bör omfatta utgifter som blivit
onyttiga p.g.a. kontraktsbrottet men som har gjorts dessförinnan.

Ansvaret för förluster p.g.a. driftsstopp, förlust av vinst på vidareför-
säljning och dylikt bör däremot vara mildare. Medan kostnaden för att få
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en utlovad vara i kontraktsenligt skick och i rätt tid, t.ex. prisskillnad vid
täckningsköp, bör slås ut mellan olika köpare genom en höjning av priset
via säljarens skadeståndsskyldighet, är driftsstoppförluster och dylikt be-
roende av den individuella köparens uppläggning av sin rörelse. Förluster-
na är svåra att kalkylera för säljaren. Köparen löper en generell risk för
exempelvis driftsstopp och bör räkna med att skydda sig mot denna risk
genom att ha marginaler för det och genom försäkring, och då kan han utan
större extrakostnader bära ansvaret även när driftsstoppet beror på en säl-
jare. Säljaren kan däremot inte försäkra sig mot denna risk. Rättspolitiskt
är det alltså önskvärt att ansvarsgrunden kan differentieras just efter olika
skadetyper som gjorts i Uniform Commercial Code, Hellners betänkande
och den senaste nordiska köplagsversionen.

De andra möjligheterna till en modifiering av säljarens ansvar har bety-
dande nackdelar. Ett strängt generellt ansvar med begränsning till förutse-
bara skador innebär i viss utsträckning att problemen sopas under mattan,
om inte ytterligare ledning ges. Men kan märka det, om man t.ex. läser Ho-
nolds kommentar till Wien-konventionen (den internationella köplagen). En
anknytning till individuell förutsebar het kan knappast rekommenderas, utan
vissa typiserade bedömningar måste göras. En allmän jämkningsregel blir
svår att förutse tillämpningen av, om den inte i sin tur bygger på hjälpreg-
ler, och då är vi rättspolitiskt tillbaka till indelningen i bl.a. direkta och in-
direkta skador. En allmän jämkningsregel bör dock finnas i botten. Rätts-
tekniskt är naturligtvis en beloppsbegränsning enklast, t.ex. till 15 °/o av kont-
raktssumman, och ger säljaren bäst kalkyleringsmöjligheter. Begränsning-
en fastställs dock bäst i standardavtal, där större beaktande kan ske av
den särskilda branschens uppfattningar och behov. En beloppsbegränsning
som gäller generellt över hela köprättens område är svårare att fastställa.

När jag skrev ett remissyttrande för Uppsala universitet över det sam-
nordiska förslaget från 1984 (NU 1984: 5) hävdade jag, att man borde över-
väga att ersätta de föreslagna, invecklade skadeståndsreglerna med en dif-
ferentiering efter skadetyp, där kontrollansvaret borde kunna läggas i bot-
ten vid dröjsmål och fel men där ansvaret borde vara mildare vid indirekta
skador i enlighet med standardavtalspraxis. Jag borde alltså vara nöjd med
huvuddragen i den senaste utvecklingen på det nordiska lagstiftningsområ-
det. Men hur är det när förslaget nu föreligger i detalj?

Kanske har alltför mycket gjorts till direkta skador. Indirekta skador
räknas upp i 67 § andra stycket. Resten är direkta skador. Enligt de aktuel-
la lagtexterna och de finska och norska motiven blir hyra av ersättnings-
gods, anlitande av utomstående företags tjänster, övertidsersättning till egen
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personal och andra åtgärder för att undanröja verkningarna av kontrakts-
brottet direkt skada. Vidare skall uppenbart indirekta skador, såsom förlust
p.g.a. driftsstopp, enligt sista stycket ersättas såsom direkt skada, om för-
lusterna lides för att befria säljaren från skyldighet att betala en större di-
rekt skada, t.ex. för hyra av ersättningsgods eller övertidsersättning; köpa-
ren accepterar exempelvis en produktionsförlust på 100 000 kronor, därför
att hyra av ersättningsgods skulle kosta 200 000 kr. I praktiken behöver kö-
paren kanske inte ens ha fattat ett medvetet beslut. Regeln enligt sista styc-
ket, om att indirekta skador ibland ersattes som om de vore direkta, är i
och för sig nödvändig som en konsekvens av köparens plikt att begränsa
säljarens skadeståndsskyldighet. Och regeln om att hyra av ersättningsgods
skall betalas som direkt skada kan motiveras med att kostnaden endast gäl-
ler att skaffa köparen ett surrogat för kontraktsgill prestation. Men det är
köparens avkastningsintresse som tillvaratas. Vidare blir reglerna, om att
hävning och täckningsköp inte får ske förrän en tilläggsfrist har passerats
och att köparen inte får avhjälpa felet på säljarens bekostnad förrän sälja-
ren underlåtit detta under mer än skälig tid, kraftigt urholkade från sälja-
rens synpunkt. Man kunde nästan lika gärna låta köparen göra täcknings-
köp direkt eller låta honom själv avhjälpa felet direkt som att tillåta köpa-
ren att skaffa ersättningsprestationer medan säljaren har det så kallade pri-
vilegiet att avhjälpa. Möjligen blir dessutom slutresultatet av all exercisen,
att köparen så ofta får full ersättning för inte bara direkta utan även primärt
indirekta skador oavsett culpa, att den använda begränsningen genom en
kategoriindelning inte är rättstekniskt och handläggningsekonomiskt
försvarlig. De extrema skadefallen med stora indirekta skador skulle kans-
ke lika gärna kunna skäras bort genom förlitande på beloppsbegränsningar
i standardavtal och en allmän jämkningsregel, som i anslutning till bl.a. stan-
dardavtalen utgår från vad som är normal förlust i de fall säljaren ej
begränsat sitt ansvar.

Enligt min mening bör det därför övervägas att göra det direkta skade-
begreppet snävare än vad som framgår av de presenterade propositionerna
och utkasten. Åtgärder som tillvaratar köparens avkastningsintresse borde
kanske inte vara direkt skada, om indelningen i direkta och indirekta ska-
dor skall vara meningsfull.

Till sist bör påpekas, att om köplagen i fortsättningen kommer att krä-
va culpa för skyldighet att ersätta indirekta skador, det kan diskuteras om
standardavtalen, liksom nuvarande versioner av NL och NLM, bör inne-
hålla beloppsbegränsningar utan att ansvarsgrunden berörs. I så fall kan
standardavtalen bli tolkade så att säljaren, när culpa inte föreligger, endast
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har ett beloppsbegränsat ansvar för direkta skador och inget ansvar alls för
indirekta skador. För tydlighets skull bör det klart framgå, att säljaren sva-
rar strikt även för indirekta skador, om den nuvarande riskfördelningen skall
behållas. Eller så bör beloppsbegränsningen slopas såvitt avser direkta ska-
dor, precis så som en beloppsbegränsning saknas det gäller köparens kost-
nader för berättigad självhjälp.

Professor JAN HELLNER, Sverige:

Herr Ordförande.
Att säga att jag är oförberedd är en självklarhet under omständigheter-

na. Torgny Hastad har lagt fram så mycket som jag inte kände till förut.
Jag hoppas att Ni inte anser mig alltför egocentrisk om jag uppehåller mig
litet vid vad jag har sagt tidigare.

Hastad nämnde den uppsats som jag skrev i TfR någon gång på 60-talet.
Jag tog där upp ett antal frågor i anslutning till Mommsens differenslära.
Uppsatsen skrevs under inflytande av den allmänna diskussionen då. Den
rörde helt övervägande vad som nu kallas stapelvaror eller »commodities»,
alltså varor som finns tillgängliga på den allmänna marknaden i stora kvan-
titeter. För dem är den helt övervägande posten vid skadeståndsberäkning-
en antingen kostnaden för täckningsköp eller, under vissa förhållanden,
ersättning för förlorad handelsvinst. Under senare år har uppmärksamhe-
ten riktats på verkstadsindustriens produkter, och för dem gäller andra för-
hållanden. För stapel var or är det naturligt att, vare sig det är dröjsmål eller
fel, köparen häver köpet och kräver skadestånd, varvid prisskillnaden är
den viktigaste posten. För verkstadsindustriens produkter är hävningsmöj-
ligheten helt underordnad som påföljd. Det vanliga är att köparen behåller
godset — maskinen eller vad det är. Om det är fel avhjälps det, är det dröjs-
mål får köparen ett vite. Hela diskussionen vinner säkert på att man, så-
som Torgny Hastad väl i realiteten har gjort, inskränker sig till verkstads-
industriens produkter.

Torgny Hastad nämnde vad han kallade mitt förslag från 1976. Han syf-
tade på köplagsutredningens förslag. Jag vill framhålla att förslaget tillkom-
mit i nordiskt samarbete. Särskilt diskussionerna med de danska sakkunni-
ga var ingående. Det förslag som framlades var inte mitt förslag utan den
svenska formuleringen av ett förslag som diskuterats ingående på nordisk
basis. Den skillnad som där gjordes mellan direkt och indirekt förlust gjor-
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des med särskild tanke på verkstadsindustriens produkter. Den teknik som
begagnades där var en helt annan än den som begagnats i det nu föreliggan-
de köplagsförslaget. Vi försökte bestämma vad som var direkt förlust, och
vad som inte var direkt förlust var indirekt förlust. Nu begagnar man mot-
satt teknik; man definierar vad som är indirekt förlust, och vad som inte
är indirekt förlust är direkt förlust. De båda förslagen är därför svåra att
jämföra.

Mot det äldre förslaget riktades den kritiken, att det kunde vara svårt
att skilja mellan direkt och indirekt förlust. Jag kan hålla med om det, och
framför allt är det svårt att i lagtext precisera en exakt skillnad. Den om-
ständigheten att det i vissa situationer är svårt att dra en gräns kan enligt
min mening inte vara ett skäl att förkasta en skillnad över huvud, om den
fungerar väl i det stora flertalet fall. Eftersom 1976 års förslag gjorde ett
försök att precisera skillnaden, drog det uppmärksamheten till de svåra fal-
len. Remisskritiken fäste sig vid dem och gillade därför inte skillnaden. Vad
vi nu ser är inte ett förslag utan den definitiva texten. Enligt min mening
blir det, något som också framgår av vad Torgny Hastad sade, inte bara
många tvivelaktiga fall utan även rättspolitiskt diskutabla fall. Jag kan inte
gå in på detaljer.

Att skilja mellan direkta och indirekta förluster är likväl enligt min me-
ning det rättspolitiskt riktiga ställningstagandet. Det räcker inte att hänvisa
till standardavtal. Det finns alltid fall där standardavtal inte blir gällande,
och det måste då finnas lagregler som ger en acceptabel grund för bedöm-
ningen.

Avdelningschef LEIF SEVÓN, Finland:

Herr ordförande. Jag tror att det är två synpunkter man måste ha i blick-
fånget när man diskuterar innehållet i 67 § i den finländska köplagen. Den
första har tangerats. Köplagen innehåller generella regler som ska vara
tillämpliga på olika avtal. Man måste välja en regel som inte förorsakar ka-
tastrofala följder i något fall och som i de övervägande antalet fall kan för-
väntas fungera riktigt. Man kan inte i lagtexten göra en nyansering som gör
att köplagen innehåller den bästa tänkbara regeln för alla fall. En sådan
textmassa kan inte ingå i en lag och man kan inte i särskilt stor utsträckning
beakta de olika branschernas önskemål.
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Den andra synpunkten är att varje lagregel utgör produkten av en pro-
cess och skall det vara fråga om gemensam nordisk process så utgör den
också produkten av hänsynstaganden. I det här fallet så var utgångspunk-
ten ett culpa-ansvar eller på sin höjd ett culpa-ansvar vid speciesköp och
en regel om strikt ansvar med undantag för objektiv omöjlighet eller force
majeure vid genusköp. På den punkten var det ingen svårighet att komma
till en konklusion att distinktionen är förlegad. Den tar inte hänsyn till den
utveckling som har skett på marknaden och är också i princip dubiös. Om
man försöker spåra förklaringen till distinktionen så finner man att den bes-
tår i upprepningar från fall till fall av vad någon tidigare har sagt, men nå-
gon egentlig förklaring till varför regeln kom till hittar man inte. När man
skulle ersätta reglerna om skadestånd vid genusköp och speciesköp med en
gemensam regel var utgångspunkten att man skulle lägga sig så nära FN-
konventionen som möjligt. Det skulle ha inneburit ett kontrollansvar över
hela linjen. Det fanns väl delade meningar också om det. För finländsk del
tyckte vi att det var en ganska brukbar lösning, men näringslivet var myc-
ket starkt emot att man generellt skulle inför en sådan regel. Man skall också
vara uppmärksam på att ett kontrollansvar vid fel innebär ett rent strikt
ansvar. De situationer där det föreligger en sådan omständighet som befriar
från ansvar för fel är i det närmaste inexistenta. Om det då är så, att man
skall åstadkomma en regel och ett rent kontrollansvar upplevs vara för
strängt föreligger olika möjligheter. Ett otal olika versioner har prövats och
förkastats innan man kunde enas om den lösning som finns i den finländska
lagen. Vi arbetade bl.a. med den möjligheten att man skulle definiera de
direkta förlusterna och därmed antagligen uppnå en lagtekniskt enklare
lösning och enligt min uppfattning eventuellt också en lösning vars över-
blickbarhet skulle vara större än den som nu ingår i lagen. Den lösningen
var inte acceptabel för alla och fick därmed läggas till handlingarna.

Filosofin bakom den lösning som ingår i lagen är att säljaren ofta fri-
skriver sig i allmänna avtalsvillkor åtminstone från ansvar för indirekt för-
lust. Vanligtvis går friskrivningen längre. Lagberedarnas tro på att avtals-
praxis skulle ändras radikalt därför att det kommer en ny köplag var inte
stark. Därmed ställdes man inför frågan om det inte är rimligt att i lagtex-
ten tillhandahålla en lösning som medför att ansvaret också för den som
inte använder allmänna avtalsvillkor ligger åtminstone något så när nära
det som avtalsvillkoren idag ger vid handen.

Den andra synpunkten var att en skadeståndsregel bör utformas så att
man i så stor utsträckning som möjligt skall kunna överblicka de risker som
köpet medför. Av det följde att sådana förlustposter som köparen har en
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bättre kontroll över än säljaren i hög grad borde överföras till köparens
risksfär.

Om man sedan ser på regeln så som den står idag är den enligt min upp-
fattning formulerad så att utfallet av ersättningsberäkningen i de flesta fall
blir den samma oberoende av huruvida köparens förlustpost realiseras i en
intern eller en extern kostnad. Den synpunkt som Eero Routamo har tagit
upp i sitt referat, att man får drastiskt olika resultat beroende på vilka åt-
gärder köparen vidtar pga ett fel, har enligt min uppfattning beaktats i stor
utsträckning i den formulering regeln har fått.

Den sista punkten jag tänkte ta opp ansluter till det som Torgny Hastad
sade till slut. Vad innebär i ett läge där de nya köplagarna har trätt i kraft
en friskrivning från ansvar för indirekt förlust. Jag tror att en friskrivning
av det innehållet skulle anses innebära, att man har åtagit sig ansvar för
direkt förlust. Det följer väl av allmänna tolkningsregler rörande allmänna
avtalsvillkor. Jag tror också att den skulle uppfattas på det sättet att de för-
lustposter man friskriver sig från är de som i en dispositiva lagen har ka-
raktäriserats som indirekta förluster. Vill man friskriva sig också från så-
dana förlustposter som ligger i köplagens kategorisering av direkta förlus-
ter måste man göra det explicit. Däremot är jag inte övertygad om att det
är rättspolitiskt ändamålsenligt att göra den tolkningen åtminstone i det här
skedet tillämplig också på avtalsvillkor som ligger utanför köprättens om-
råde. Jag tror att man i det nuvarande läget skall utgå från att differentie-
ringen i direkt och indirekt förlust är genomtänkt enbart vid köp. Regeln
utgör resultatet av långa och svåra förhandlingar men utgör kärnfrågan i
köplagsrevisionen. Det innebär att försök eller vilja att avvika från den re-
geln innebär att strävandet efter nordisk rättslikhet bryts på den allra vä-
sentligaste punkten i köplagen. Det innebär inte att man inte kan förklara
vad regeln skall anses innebära bättre än vad vi har gjort. Tack.

Fuldmægtig MICHAEL REKLING, Danmark:

Tak hr. ordstyrer.
Som det er anført af de tidligere talere gennemføres sondringen mellem

direkte og indirekte tab nu i de nye nordiske købelove. Der er endnu ikke
i Danmark fremsat lovforslag om en ny købelov, idet der først skal ske en
detailgennemgang af forslaget i det danske købelovsudvalg.

Sondringen mellem direkte og indirekte tab blev indsat i købelovene i
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forbindelse med de forhandlinger, der er blevet ført mellem de fire justits-
ministerier i tiden efter afgivelsen af den fælles nordiske betænkning, »Nor-
diska köplagar». Under disse forhandlinger har vi fra dansk side været ne-
gative eller ihvertfald meget kølige over for dette system, men vi har altså
foreløbig bøjet os for flertallet.

Vores kritik har vel i første række gået på, at sondringen var til dels
uforståelig og, at dens konsekvenser var meget uoverskuelige. Det danske
udkast til den nye nordiske købelov har i foråret været til høring hos de
berørte myndigheder og organisationer. Det har vist sig, at en række af hø-
ringsinstanserne ligeledes er meget kritiske over for det nye erstatningssy-
stem. Kun erhvervslivet synes at være positive, men det var vist også er-
hvervslivet i de øvrige lande, der oprindeligt stod bag ideen om særlige regler
for indirekte tab. I helt særlig grad har de danske domstole udtrykt store
betænkeligheder, og der er også andre f.eks. Advokatrådet, der ikke er
særligt begejstrede for ordningen. Den kritik vi har modtaget fra de hørte
instanser, går i vidt omfang ud på de samme problemer, som er anført i
hr. Routamos afhandling, der indleder diskussionen idag.

Man kan nok sige, at hovedindvendingen har været den samme, som
den det danske justitsministerium har haft. Systemet virker kompliceret og
fremmedartet. Købeloven har hidtil haft status som en slags formuerettens
grundlov, og det er vigtigt, at købelovens principper fortsat kan finde an-
vendelse på andre kontraktsformer. Det er blevet anført, at en regel om lem-
pet ansvar for indirekte tab vil bryde med det kontraktsretlige grundprin-
cip, at et erstatningsansvar indebærer pligt til at betale fuld erstatning for
tab, som skyldes kontraktsbruddet. Man har fundet det kritisabelt, at kø-
beloven på denne måde bliver en særlov, som ikke harmonerer med anden
kontraktsret.

Hertil kommer, at systemet heller ikke er kendt i andre lande eller i Wien-
konventionen.

Blandt de forhold, som i øvrigt har givet anledning til kritik kan jeg næv-
ne, at man finder, at det ikke er rigtigt, at køberne skal stilles forskelligt
alt efter, om de har mulighed for at træffe foranstaltninger til imødegåelse
af misligholdelsen f.eks. ved at foretage dækningskøb eller leje af en anden
maskine eller ikke har en sådan mulighed, f.eks. hvis den købte maskine
er helt speciel. Dette forhold er en følge af det vanskelige sidste stykke i
§ sektisyv.

Når ansvaret for indirekte tab er lempeligere end for direkte tab, vil de
købere, der har en mulighed for at konvertere deres indirekte tab til et di-
rekte tab, have en fordel frem for de, der ikke har en sådan mulighed.
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F.eks. vil den køber, der faktisk har mulighed for at vælge imellem at
hæve og foretage dækningskøb eller at undlade dette, i visse tilfælde blive
stillet bedre, end den part der tilfældigvis ikke har valgmuligheden, idet ta-
bet, der bliver konstateret ved dækningskøbet eller ved den hypotetiske mu-
lighed for at kunne foretage et dækningskøb, bliver erstattet som direkte
tab, mens den tabte fortjeneste hos den, der ikke har mulighed for dæk-
ningskøb, kun bliver erstattet som indirekte tab.

Systemet fører således til en vilkårlighed, som kan være svær at begrun-
de reelt, uden at man havner i synspunkter, der ligger meget nær de syns-
punkter, som anføres i forbindelse med spørgsmålet om »adækvans», —
og det er jo tanken, at tabet fortsat skal begrænses af det traditionelle adæk-
vansbegreb.

Som De vil forstå, er vi ikke alt for begejstrede for systemet i Danmark,
specielt de mest juridisk interesserede myndigheder og organisationer er imod
ordningen. Jeg er imidlertid enig med Leif Sevón i, at det må veje tungt,
at den nordiske retsenhed, — nu da Finland har vedtaget loven, og Norge
har fremsat lovforslaget — ikke må antages at kunne opretholdes uden denne
sondring mellem indirekte og direkte tab.

Det er derfor min personlige opfattelse, at hvis vi overhovedet i Dan-
mark får en ny købelov, så vil erstatningsansvaret være bygget op omkring
sondringen mellem direkte og indirekte tab.

Chefsjurist OLOV HERTZMAN, Sverige

Herr ordförande, mina damer och herrar.
Jag vill till att börja med knyta några reflektioner till referatet och se-

dan vill jag komma med några kompletterande synpunkter när det gäller
själva köplagsarbetet där jag också var med på ett hörn.

Det är några allmänna uttalanden i referatet som jag inte tycker ska stå
oemotsagda. På allra första sidan poängteras med emfas att differensteo-
rin är någonting viktigt som referenten i olika sammanhang har ställt sig
bakom. Det sägs inte uttryckligen, men det ligger så att säga i luften i refe-
ratet, att den teorin på något sätt skulle höra ihop med frågan om differen-
tieringen mellan direkt och indirekt skada. Men det senare är ju en fråga
om differentiering av skadeståndet när det gäller ansvarsgrunden. När det
gäller att räkna ut vad skadan är i ett enskilt fall får man, antingen det är
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fråga om direkt eller indirekt skada, tillämpa differensprincipen på det sätt
som vi gör i andra sammanhang. Det var första reflektionen.

Den andra vill jag göra i anslutning till det som sägs på sidan 219 längst
ner under bokstav a). Referenten frågar varför köparna sinsemellan skulle
komma i olika läge i de situationer som har beskrivits. Ja, svaret är väl så
enkelt att man bara kan återge de argument som har använts när man har
diskuterat uppdelningen mellan direkt och indirekt skada. Många skade-
händelser, som i och för sig är kausala till avtalsbrottet, är ändå sådana
att de är mindre kontrollerbara. De är ibland också försäkringsbara på den
skadelidandes sida. Det är några av skälen varför man ansett att det är vet-
tigt att göra den här uppdelningen.

Slutligen, de allra sista raderna i referatet knyter an till Wien-konventi-
onen och där kan man få det intrycket att, om vi bara gjorde rent hus med
differentieringen här i skadeståndssammanhang, skulle vi inte ha några svå-
righeter att ta Wien-konventionen rätt upp och ner som en nordisk nationell
lagstiftning. Så är inte alls fallet. Det är på många andra punkter som de
nordiska lagarna som nu växer fram skiljer sig från Wien-konventionen,
även om likheterna med konventionen är betydligt större än mellan gällan-
de köplagar och konventionen. Det räcker alltså inte att bara stryka ett streck
över paragraf 67 och sen säga att vi kan ta konventionen ograverad. Detta
om referatet.

Sen har väl kanske en del blivit sagt av det jag tänkt peka på. Med an-
ledning av Michael Reklings anförande här just före mig är det dock några
saker jag vill understryka. En av anledningarna till att man satte igång köp-
lagsarbetet var ju att skadeståndsreglerna — framför allt paragrafen 24 —
har varit alldeles för sträng. Ett ansvar som kontrollansvaret skulle inte ha
hjälpt upp den situationen särskilt mycket — även om kontrollansvaret na-
turligtvis är något lindrigare än det ansvar som stipuleras i 24 § i köplagen
idag. Ett bevis är ju dessutom förekomsten i standardavtal av friskrivnin-
gar, som vi har hört flera gånger och som jag inte ska upprepa. Ett uttalan-
de som stöder den här uppdelningen finns för övrigt i svenska HD:s dom
i Bergman & Bevingmålet, där man i en passus just kritiserade den gällande
köplagen som varande för sträng och närmast ställde sig bakom den diffe-
rentiering som hade gjorts i det aktuella standardavtalet. Leif Sevon tog upp
en sak som jag inte har sett återgiven i de norska eller finska motiven, men
som jag tycker är väldigt viktigt och därför tar mig friheten att upprepa.
Det är just det att i de sammanhang där köp ingås utan att man har ett stan-
dardavtal eller annat skriftligt avtal med friskrivningar, blir resultatet märk-
ligt. Ett system med strängare ansvar skulle nämligen slå hårdare mot den
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skadeståndsskyldige i situationer där parterna inte har varit förtänksamma
nog att ta in friskrivningar och liknande. Och sen tror jag att det är en an-
nan sak som inte heller riktigt kommit fram i de skriftliga motiven. Den
har också att göra med standardavtalen. De är ju så skrivna att de innebär
betydligt längre gående friskrivningar än den modell som vi ser att lagen
ger uttryck för. I vart fall var det någonting som diskuterades i arbetsgrup-
pen som skäl för den här differentieringen, nämligen att den är ett sätt att
också styra standardavtalsutvecklingen. Lagtexten kan alltså vara en vettig
utgångspunkt för parter som sätter sig ner och ska förhandla fram ett kont-
rakt. Den kan väl också kanske vara till ledning för domstolarna när det
gäller att ta ställning till om en längre gående friskrivning än lagtextens är
rimlig eller inte.

Slutligen en reflektion med anledning av vad Mikael Rekling sa om att
det här skulle strida emot den allmänna obligationsrätten. Ja, det skulle kun-
na vara ämnet för en särskild diskussion i vilken utsträckning man ska säga
att köplagen ska utgöra någon slags obligationsrättslig bibel. 1905 års köp-
lag har delvis kommit att göra skäl för den beteckningen. När man står i
begrepp att skapa en ny lag för kommersiella köp måste man emellertid i
första hand fundera över vad som är den lämpliga utformningen av en lag
just för den avtalstyp som lagen avser att reglera. Kan den sedan användas
i allmännare sammanhang så må det vara hänt, men det är inte den frågan
man som lagstiftare i första hand ska ställa sig. Tack!

Professor THOMAS WILHELMSSON, Finland:

Herr ordförande, bästa kolleger. Tanken är inte att alla de många per-
soner som har deltagit i köplagsarbetet nu i tur och ordning skall blockera
debatten genom att stiga fram och berätta hur bra distinktionen mellan in-
direkt skada och direkt skada är. Personligen är jag inte särskilt begeistrad
över den här indelningen men jag kan leva med den. Jag vill därför bara
anföra några kommentarer i anslutning till inledningsanförandet som bely-
ser varför jag tror att man kan leva med den och varför den på sitt sätt är
motiverad.

För det första har det ofta hävdats att den här distinktionen överens-
stämmer med rådande avtalspraxis. I inledningsreferatet var synen på den
här punkten en annan. Det här är en sak som man ofta hör sägas i debatten
men som inte särskilt väl utretts, om man rör sig litet utanför de vanligaste
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standardavtalsmodellerna. Jag lät för ett par år sedan en av mina studeran-
den undersöka problematiken i samband med hans tillämpade studier. Han
samlade ihop ett 100-tal standardavtal från olika branscher och det visade
sig att praxis på det här området var väldigt varierande. Det var rätt vanligt
att man friskrev sig på något sätt från någon form av indirekt skada. Ibland
gjorde man det bara vad beträffar indirekt skada men ofta strävade man
till att på olika sätt definiera ansvarsbegränsningen och de här definitionerna
var av väldigt många olika slag. Det föreligger alltså inte någon enhetlig
praxis utan snarast en varierande flora av olika typer av avtal, i vilka man
på olika sätt försöker i varje fall i någon mån begränsa ansvaret för indirekta
skador. Det är uppenbart att tillämpningen av alla de här olika avtalsmo-
dellerna är mer eller mindre osäker, ingen vet säkert vad som faller utanför
ansvaret i respektive modell.

Tittar man sedan på de mera kända modellerna så har ju redan flera
av dem nämnts i tidigare anföranden. Jag vill gärna komplettera bilden med
en avtalsmodell, nämligen den som har utarbetats på uppdrag av samar-
betskommissionen för Finland och SEV för att användas i handeln mellan
Finland och SEV-länderna. Det är visserligen ett avtalsformulär, som inte
alls har kommit i användning i den utsträckning som man hoppades när
det utarbetades, men det är trots allt värt att nämna som ett officiellt re-
kommenderat formulär, där man har en klausul som begränsar ansvaret för
indirekta skador till följd av avtalsbrott. Enligt avtalet bär säljaren ansvar
för sådana här skador enbart om han har förfarit grovt vårdslöst och man
har också försökt detaljerat beskriva vad som skall utgöra indirekt skada.
Här har vi igen en lista över indirekta skador som inte liknar köplagens för-
teckning särskilt mycket.

Det finns uppenbarligen ett behov att begränsa ansvaret för indirekta
skador, det ser vi också i rättspraxis. Det finns ganska många rättsfall där
man med olika metoder, adekvansbedömningar, tolkning osv., har försökt
begränsa ansvaret. Vi har bl.a. i Finland ett rätt omtalat rättsfall från år
1982 där man tolkningsvägen uteslöt ansvaret för indirekt skada. Man sade
uttryckligen att en avtalsvitesklausul skulle tolkas på det sättet att den be-
gränsade ansvaret för indirekt skada. Och det finns flera andra fall av lik-
nande typ.

Det har stundom hävdats att den aktuella distinktionen är okänd i lag-
stiftningen. Referenten nämnde dock i sitt tryckta referat den finska konsu-
mentskyddslagen där man har en distinktion mellan direkta och indirekta
skador uppbyggd efter en annan modell. Också i svensk konsumenträtt är
en liknande distinktion ju känd vad beträffar preceptiviteten hos lagstiftning-
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en. T.o.m. kan man säga att distinktionen är känd i Wien-konventionen
som har nämnts här många gånger, visserligen inte i ansvarsbestämmelserna
men i de bestämmelser som gäller reklamation. Där har vi en specialregel
om möjligheten att bli ursäktad för försummad reklamation i vissa fall, där
reglerna är olika om det är fråga om indirekt skada (loss of profit) eller
direkt skada.

Det finns alltså mycket som talar för att en sådan här distinktion be-
hövs och kanske ligger i tiden. Särskilt begeistrad behöver man ju inte trots
det vara över den. Det som jag emellertid tror är viktigt är att ifall vi ef-
tersträvar en samnordisk köplag så bör definitionerna av indirekt skada fin-
nas i alla de nordiska köplagarna och de bör också se lika ut i de nordiska
köplagarna. Förvirringen blir ganska total om vi har definitioner som ser
litet olika ut i varje lag. Man borde alltså i de övriga nordiska länderna hålla
sig till de överenskommelser som har träffats och ta distinktionen som den
ser ut i den finska lagen. Jag har förstått att man t.ex. i Norge eventuellt
tänkt sig att lämna bort 5. punkten från förteckningen och det tror jag kan
leda till en ganska olika tolkning av vad som är indirekt och direkt skada
i norsk och i finsk rätt. Det kanske inte är särskilt lyckligt.

Juris doktor HANS SAXEN, Finland:

Herr ordförande. Jag hör till dem som gillar det förslag som vi ser fram-
för oss. En av orsakerna är att det tillgodoser ett rättvisekrav. En stark säl-
jare, en förståndig säljare förser sig med en klausul, som mången gång är
oerhört radikal och begränsar hans ansvar till några futtiga 1000-markor.
En svag säljare kommer inte att tänka på att han kan få svara för en indi-
rekt skada som går ut på tiotalstusen mark. Det även om han utan större
svårighet hade kunnat få med en klausul om ansvarsbegränsning. Fråga är
ju om någonting oförutsebart, någonting som man inte räknar med att skall
ske, och följden är att säljaren inte ens behöver betala något vederlag för
saken.

Det är riktigt att det är svårt att formulera ett lagstadgande, men for-
muleringssvårigheter skall inte utgöra hinder för en lag. Hela skadestånds-
rätten vimlar ju av flexibla begrepp, börjande med culparegeln. Somliga
säger, att culpa är det som domstolen anser vara culpa. Då är man nog nä-
ra ett rent cirkelslut. Man är så böjlig att man böjer sig i en cirkel. Nu har
vi ett nytt begrepp i vår köplag, termen »utom säljarens kontroll». Vad är
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det? Ett mycket flexibelt begrepp. Rättspraxis får visa vad det innebär. Fle-
ra länder begränsar adekvansen just så, att indirekt skada inte ersätts, me-
dan direkt skada ersätts. Detta också i lagtext. Men man definierar inte vad
som är direkt och indirekt. Jag tycker det är bra, att man här gör ett för-
sök, låt vara att man inte kan få en heltäckande definition. Jag ser det som
så, att annars vore man hänvisad till de allmänna jämkningsreglerna. Det
är bättre att man har någonting fast att hålla sig till, låt vara något flexi-
belt. Om den sista punkten, punkt 5, vill jag som Thomas Wilhelmsson säga,
att det är viktigt, att man ger en möjlighet att komplettera de exempel som
anförs i lagen. Motiven i vår proposition är lite för kategoriska. Där sägs
precis vad som är direkt och indirekt. Lagtexten är bättre. I Finland är vi
ju inte så bundna vid lagmotiven, inte ens i propositioner, så med stöd i
lagtexten kan man nå ett acceptabelt resultat i fråga om avgränsningen av
direkt och indirekt skada.

Till sist ställer jag mig frågande till att culpa blir det avgörande krite-
riet. Är man vårdslös, då måste man betala för indirekt skada, är man icke
vårdslös, då klarar man sig. Här är lagen, tycker jag, kanske alltför radi-
kal. Skillnaden mellan culpa och icke-culpa är ju ändå hårfin. Jag tänker
mig ett exempel med en bilköpare. Han har köpt en bil. Säljaren omtalar
att bilen har kört så och så många mil. Köparen säljer den vidare och så
visar det sig att med bilen har körts betydligt mera än vad säljaren omtala-
de. Detta är ett fel, felet ligger inom säljarens kontrollsfär. Men var sälja-
ren nr 2 vårdslös? Det beror på vad han haft som stöd för sitt påstående
om antalet körda mil. Han hade antagligen fått vissa uppgifter av sin sälja-
re i tiden. Men skall man anse att han borde ha undersökt saken mera? Detta
blir avgörande för frågan om ersättning för indirekt skada.

Professor JAN HELLNER, Sverige:

Eftersom det tycks finnas tid skulle jag vilja ta upp förhållandet mellan
Wienkonventionens regler och den regel som föreslås i de nordiska köpla-
garna. Utgångspunkten är mycket olika.

Wienkonventionens regler måste vara acceptabla för så många länder
som möjligt och inte innehålla något stötande. Konventionen innehåller där-
för en mycket allmänt hållen bestämmelse som liknar den i Bürgerliches Ge-
setzbuch. Den återger i stort sett Mommsens differenslära. Ser man hur tysk
rättspraxis har behandlat bestämmelsen i Bürgerliches Gesetzbuch finner man
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stora nyanseringar, som inte framgår av lagtexten. Det är större nyansering-
ar än vi gärna vill tänka oss utan att de framgår av en köplag som skall
gälla i framtiden.

De bestämmelser som finns i Wienkonventionen och i Bürgerliches Ge-
setzbuch gäller både säljares och köpares skadeståndsskyldighet. Skillna-
derna mellan säljares och köpares skadeståndsskyldighet är betydande, men
man är fullt nöjd utan att de framgår av lagtexten. Den nordiska regel som
vi nu diskuterar avser i varje fall i huvudsaken säljarens skadeståndsskyl-
dighet. En köpare som kräver skadestånd på grund av säljarens dröjsmål
får praktiskt taget alltid ersättning endast för täckningsköp eller för förlo-
rad handelsvinst men inte för båda delarna. En säljare som kräver skade-
stånd på grund av köparens kontraktsbrott får nästan lika regelbundet er-
sättning både för kompensationsförsäljning (täckningsförsäljning) och för
förlorad handelsvinst. Detta är ett exempel på sådana nyanser som inte kom-
mer till uttryck i mycket allmänna bestämmelser som den i Wienkonventio-
nen. Den omständigheten att nyanserna saknas i Wienkonventionen bör inte
räknas som något hinder mot att vi har mer nyanserade bestämmelser.

Advokat LARS HÖK, Sverige:

Herr ordförande. En av fördelarna med dom här nordiska juristmötena
är att även gräsrötter kan få komma till tals och jag känner mig som en
sådan nu, en advokat från Göteborg i Sverige. När man hör om allt det
skarpsinne som har lagts ner på att försöka finna en gräns, en skälig, rimlig
gräns mellan direkt och indirekt skada, blir man som praktiker imponerad
men samtidigt blir man litet bekymrad för man inser ju å sina klienters vägnar
hur lätt detta kan komma att leda till processer; det har lett till processer,
det kommer att leda till processer och det är i och för sig hugnesamt att
veta att man alltid kommer att kunna få sin bärgning som advokat genom
att det blir så mycket processer — men ändå. Många gånger tycker man
som praktiker att förutsebarheten av ett avtals verkan är mycket viktigare
än den absoluta rättvisan och jag förmodar, att det är skälet till att man
i NLM och NL går ifrån hela den här diskussionen och istället väljer att
låta den skadelidande bli ersatt med ett visst belopp, en viss procentsats utav
köpeskillingen eller godsets värde och jag vill gärna dra en lans för den tanken
även i köplagssammanhang. Jag är medveten om, som Torgny Hastad
nämnde, att köplagen skall behandla en mängd av olika typer av köp och
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att kanske inte den i NL valda procentsatsen — jag tror att det är 15 %
som gäller — är den lämpligaste. Även med insikt om svårigheten att dra
en generell gräns, skulle man kanske ändå kunna överväga att finna en pro-
centsats och sedan mycket enkelt — kanske för enkelt tycker somliga —
kunna formulera en skadeståndsregel, som säger, att skadestånd pga av-
talsbrott omfattar ersättning för den förlust den skadelidande kan visa att
han lidit, dock högst med belopp motsvarande, säg t.ex. 25 % av godsets
värde. Det vore en enkel regel. Man skulle nog kunna leva med den, som
någon har sagt här tidigare att man kan kunde göra även med den andra
regeln, men den stora vinsten, och den tycker jag är väsentlig, det är just
förutsebarheten. För är det något som mycket av vår lagstiftning saknar
idag så är det förutsebarhet för dom som lagstiftningen är avsedd för. Och
detta famlande i blindo, det är inte av godo. Tack.

Kor ref er enten, professor TORGNY HASTAD, Sverige:

— I denna debatt om »civilrättens dödsbegrepp» blir man, som Tho-
mas Wilhelmsson sade, allt mindre begeistrad. Jag tycker dock fortfarande
att huvudprincipen med skilda ansvarsgrunder för olika slags skador är ac-
ceptabel, och vi glömmer, eller så kommer det helt i bakgrunden, att de al-
ternativa lösningar som man kan tänka sig också har sina svårigheter eller
svagheter. Man skulle exempelvis kunna ha en regel, som innebär att an-
svaret är generellt och strängt men kompletterat med en allmän jämknings-
regel, som skall användas när skadorna överstiger vad som normalt brukar
utgå enligt gällande standardavtal. Det ger inte mycken förutsebarhet hel-
ler. Och samma kritik har riktats mot en regel, som säger att endast skador
som till sin art och omfattning är förutsebara skall betalas. Thomas Wil-
helmsson har givit exempel på hur man med olika tolkningsmodeller och
annat har försökt så att säga på skruvar inskränka ersättningen för indirek-
ta skador. Jag tror att vi skulle ha ungefär samma debatt, vilken annan lös-
ning vi än hade valt.

Låt mig så göra några mindre anmärkningar till det som Rekling sade,
att det blir synnerligen otillfredsställande att köparens möjlighet att göra
täckningsköp kommer att bestämma i vilken omfattning han enligt tredje
stycket i 67 § skall få ersättning för indirekta skador. Till det kan anmär-
kas, att en köpare av verkstadsprodukter i mycket liten utsträckning kan
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göra täckningsköp. Det skall vara ett väsentligt fel på leveransen, och vä-
sentlighetskravet kommer säkert att vara mycket strängt i detta samman-
hang. Det skall också ha gått lång tid av misslyckat avhjälpande för att kö-
paren skall få häva och göra täckningsköp. Det som är betänkligt i den val-
da lösningen är att ersättning för hyra, övertidsersättningar och liknande
åtgärder för att ge köparen förväntad avkastning gjorts till direkta skador.
Därmed så kommer passivt lidna, typiska indirekta förluster att bli ersätt-
ningsgilla, så fort köparen kan säga att han avstått från att forcera på över-
tid eller från att hyra en ersättningsprodukt. Frågan är således om inte di-
rekta skador måste definieras snävare, för att inte själva poängen med in-
delningen skall gå förlorad. Vi får se vad det svenska och danska motiv-
skrivandet medger i den delen, men så vitt jag förstår har heliga överenskom-
melser i slutna rum mellan några personer om lagtexten gjort att det inte
finns särskilt stort utrymme att ändra någonting längre, trots att den valda
lösningen aldrig sänts på generell remiss, vilket borde ha skett.

Till sist skall jag ta upp en mindre sak, där jag tror att jag blivit miss-
förstådd, vilket inte är så konstigt under ett samlat anförande över många
frågor. Jag håller helt med Leif Sevón i hans bedömning att, om man i ett
avtal skriver att säljaren inte behöver ersätta indirekta skador, domstolarna
kommer att uppfatta detta så att säljaren är skyldig att betala direkta ska-
dor. Men vad jag sade var, att i ECE- och i NL-kontrakten före 1984—85
stod först en mening att säljaren friskriver sig från allt ansvar utöver vad
som framgår av tidigare punkter, nämligen skyldighet att avhjälpa fel och
tvång att acceptera hävning och att köparen får avhjälpa på säljarens be-
kostnad om säljaren har misslyckats. Efter denna totala friskrivning till-
läggas i ECE-kontraktet att det är uttryckligen överenskommet att säljaren
inte skall behöva betala indirekta skador utom vid grov vårdslöshet. Ett lik-
nande tillägg finns i NL-kontrakten. Då är det inte lika givet att man skall
tolka den andra meningen e contrario, utan den förklaras nog beträffande
ECE-villkoren av en internationell teknik att göra friskrivningar utförliga
för att de skall gälla. Meningen var nog att åstadkomma en total begräns-
ning. Vill man tolka de nordiska bestämmelserna i anslutning till ECE-
villkoren, är det diskutabelt att uppfatta friskrivningen så att den inte alls
omfattar direkta skador. Sedan sade jag att jag för min del, även om jag
i NJA 1979 sid 483 skulle tolkat inskrivningen på samma sätt som i ECE,
kanske skulle ha jämkat friskrivningen för direkta skador i stor utsträck-
ning, medan jag kanske skulle upprätthållit friskrivningen för indirekta
skador, så slutresultatet skulle nog ändå blivit detsamma som HD kom fram
till genom en ren kontraktstolkning.
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Referenten, juris doktor EERO ROUTAMO, Finland:

Herr ordförande. För det första vill jag säga att jag är mycket glad för
att jag i referatet vågade ta en sk. annan ställning därför att vem skulle bett
om ordet här om jag skulle ha haft samma åsikt som står i lagtexten. Vi
diskuterade ju om den här saken redan på 70-talet med Hellner då jag själv
deltog i dessa arbete i nordiska sammanhang och jag var också med när
vi försökte få ihop Wien-konventionen. Vi har ju i går hört Leif Sevon be-
rätta hur det har gått med internationella konventionen mycket dåligt. Då
skulle jag påpeka att Wien-konventionen ändå är den bästa internationella
köplagskonventionen som vi har och tydligen som vi kommer att ha och
det att vi inte vågar hoppa in beror ju mycket på det att vi är alla så kloka
att ingen av oss kan godkänna en sida text som en annan av oss har skrivit.
Jag menar inte så som någon har förstått i referatets slut att påstå att om
vi skulle bortskaffa den här skadeståndsregeln då skulle vi vara färdiga att
helt godkänna Wien-konventionen. Jag säger att skadeståndssystemet är
åtminstone inte sådan att detta behöver en särskild nordisk lagstiftning. Då
jag deltog i dessa arbeten på 70-talet var jag ju själv professor i handelsrätt
och arbetar numera som chefsjurist hos Kymmene som är en av Finlands
största skogsindustrifirmor och handlar t.ex. med pappersmaskiner, som
kostar drygt 1 miljard FMK, kanske mera. En sådan maskin kan ha ett
styrningssystem som kostar kanske 200 miljoner som innehåller komponenter
som har kostat kanske 70—50 tusen FMK men tillverkats av någon annan
än själva maskinen. Då dessa komponenter då har fel så måste man för det
första se att något teckningsköp för pappersmaskinen inte kommer ifråga,
hävning inte heller och om vi tänker vilken skada som är förutsebar så är
det just förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller om-
sättning. Det har väl hänt redan 2 gånger i Europa, att pga sådana fel en
pappersfabrik har stått sex månader innan den har fåtts igång. Om någon
då frågar att kan vi då efter det här leva med köplagen utan att ha någon
egen avtalspraxis så måste jag säga att nej, det kan vi inte. Det här systemet
passar ju inte i sådana tillfällen. Det är mycket klart att om säljaren av dessa
komponenter inte har gjort någon som helst begränsning så blir det nog jät-
teöverraskning för honom att skadorna är 200 miljoner eller mera, när priset
var 70.000 och har han gjort det så tycks det vara i praktiken så, att den
här begränsningen blir helt överraskande för köparen som aldrig har tänkt
vad det egentligen betyder att man säger att 'inget ansvar för indirekta för-
luster'. I praktiken möter man genast svårigheter när man sedan börjar tala
om det att vilka är indirekta och vilka direkta förluster. Sedan skulle jag
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ännu säga, att om Norge inte tycker om den där femman så tycker jag om
Norge därför att jag kan inte riktigt förstå varför det står 'annan liknande
svårförutsebar förlust' därför att dessa är ju inte svårförutsebara utan det
är ju klar åt alla vad som kommer att hända om godset har fel. Till det
andra skulle jag säga att betyder det här nu sedan att om man har kulpa
och måste ersätta indirekta skador så måste man också ersätta svårförutse-
bara förluster. Det tror jag inte.

Ordförande: Det finns något slags direktiv där det sägs att debattleda-
ren om möjligt skall försöka sammanfatta debatten. Det vill jag inte kans-
ke göra. Jag konstaterar att denna indelningen i direkta och indirekta ska-
dor som princip har fått ett rätt massivt understöd. Ett tag var rädd för
att referenten skulle bli som för att använda ett gammalt talesätt ensam som
en föräldralös fan på Kalajoki-marknad. Så illa riktigt gick det ju inte utan
det har kommit ett visst flankstöd i olika former. Tack.


