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Säljarens ansvar för indirekta skador
vid köp av lös egendom

Av juris doktor EERO ROUTAMO, Finland

1. Inledning

När denna framställning skrivs behandlar Finlands riksdag som bäst
regeringens förslag till köplag. Förslaget grundar sig på NU 1984:5, Förslag
av den nordiska arbetsgruppen för köplagstiftning. Framställningen inne-
håller stadgar i vilka skadorna å ena sidan uppdelas i indirekta och å andra
sidan i direkta skador så, att ersättningsskyldigheten baserar sig på olika
regler då det gäller säljarens dröjsmål och fel i varan.

Uppdelning av skadorna på detta sätt har i en eller annan form varit
framme vid förberedelsen av den samnordiska lagen, vilken ju pågått redan
länge. Av denna orsak har min framställning en uttrycklig nordisk prägel.

2. Bakgrund för uppdelningen indirekt/direkt

I olika sammanhang har jag bekant mig vara en anhängare av differens-
teorin. Enligt denna teori finner man skadan såsom en skillnad mellan två
olika slags händelseförlopp, det verkliga och det hypotetiska. Enligt den sk.
fulla ersättningens princip bör i skadestånd erläggas ett sådant belopp, som
möjliggör för skadelidaren, att uppnå samma ekonomiska läge, som han
skulle ha uppnått ifall ingen skada hade skett. När detta tillämpas på
kontraktsbrott innebär det den ekonomiska ställning som den kränkta av-
talsparten skulle ha kommit till om avtalet hade fullgjorts på rätt sätt.

Enligt differensteorin kan man räkna ut denna ekonomiska ställning
genom att å ena sidan betrakta den händelsekedja som skulle ha varit följ-
den om avtalet hade fullgjorts riktigt (hypotetiska) och å andra sidan den
som i själva verket inträffade p.g.a. kontraktsbrott (det verkliga händelse-
förloppet). I princip är det fråga om en enkel subtraktion, med vilken man
fastställer skadeståndsbeloppet. En annan sak är att i konkreta fall upp-
kommer ofta meningsskiljaktigheter om hur man skall föreställa sig det
hypotetiska ledet och huru det verkliga händelseförloppet egentligen eko-
nomiskt påverkat saken.
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Alla, som studerat skadeståndsrätt, vet att man under olika tider på olika
sätt har försökt skapa regler, med vilka utsträckningen av ersättningsskyl-
digheten förnuftsmässigt skulle kunna hållas inom måttliga gränser. I och
för sig hindrar ju inget att föreställa sig utvecklingen av det hypotetiska ledet
hur långt in i framtiden som helst. En avvikelse från det förmodade hän-
delseförloppet, t.ex. att en oljetanker sjösätts felfri till köparens förfogande
1. 6. 1986, upphör aldrig att inverka menligt. Fartyget och den ekonomiska
nytta det inbringar, är alltid försenade, om sjösättningen går av stapeln först
1. 9. 1986 och fartyget uppnår planerad färdhastighet först i december 1986
då maskinfelen reparerats. I Norden torde det vanligaste sättet att undgå
skadans »evighet» i juridisk litteratur vara, att anlita adekvansläran. Det
är allmänt känt att det inte med hjälp av adekvansläran är entydigt att be-
gränsa ansvaret, utan den består till stor del av avgörarens prövningsrätt.
Då man betänker vilka delar av skadan är »alltför avlägsna», oväntade
eller oförutsagda, kan man inte använda sådana verbala lösningsmodeller,
om vars tillämpning man skulle vara enhälliga i ett konkret fall.

Ett begränsningsmedel, som ursprungligen i Norden blivit allmänt vid
lösöreköp, är att i standardavtal eller i avtal för övrigt innefatta ett om-
nämnande om att säljaren inte svarar för indirekta skador.

Såsom ett nordiskt exempel från tiden före förslaget till köplag må här
tas »Allmänna bestämmelser för leverans och montage av maskiner och
annan mekanisk och elektrisk utrustning inom och mellan Danmark, Fin-
land, Norge och Sverige 1971 (NML 71). I punkt 65, Begränsning av ska-
deståndsskyldigheten», konstateras:

65. Är ena parten skyldig att utge skadestånd till den andra, skall ska-
deståndet täcka endast sådan skada, som den felande parten skäligen kunde
ha förutsett vid tiden för avtalets slutande. Utöver vad som framgår av punk-
terna 57 och 59 är part dock icke skyldig att utge ersättning för indirekta
skador.

Man kan konstatera att bestämmelsen innehåller två begränsningar av
ansvarsskyldighet vilka baserar sig på två olika tänkesätt. Å ena sidan er-
sätts inte sådana skador som leverantören inte har kunnat förutse, å andra
sidan menar man att det existerar ett område för »indirekta skador», dit
ersättningsskyldigheten inte når.

3. Frågan om indirekta skador och beredningen av köplagen

Beredningen av den samnordiska köplagen har under åren befunnit sig
i flera olika skeden, och det är skäl att ta en titt på dessa. Danmark, Sverige
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och Norge fick sina köplagar i början av seklet, då Finland inte var en själv-
ständig stat och inte kunde delta i det nordiska lagberedningsarbetet. Av
olika orsaker försenades köplagens ankomst till Finland så mycket, att en
kommitté att förbereda lagen tillsattes först år 1961. De övriga nordiska
länderna tillsatte en expertgrupp att övervaka detta arbete. I början be-
gränsades expertgruppens uppdrag till att följa med förberedelserna i Finland
och till att föreslå förbättringar av de bristfälligheter som fanns i den köp-
lag som redan var i kraft. Inga förslag till stora förändringar var önskvärda
och man fick inte heller lägga sig i lagens systematik. Den finska kommittén
skulle sträva efter en så vidsträckt nordisk enhetlighet som möjligt. Innan
den finska kommittén enligt sin egen åsikt hade blivit färdig med sitt arbete
(12 år hade förflutit) blev konsumentskyddslagarna aktuella. För att kunna
avgöra på vilket sätt man bättre måste skydda konsumenten såsom köpare
vid lösöreköp i allmänhet, tvingades den finska kommittén avge sitt be-
tänkande (Kommittébetänkande 1973:12). I och med att kommittén gav sitt
betänkande ansåg den att dess arbete var slutfört.

I 25 § som mera omfattande behandlar skadestånd, meddelade kommit-
tén, att den haft Uniform Commercial Code, artikel 2—217 som modell och
uppgav bl.a. i sin motivering: »Det får vidare anses som givet att ersättningen
till köparen kan omfatta det positiva kontraktsintresset och att följaktligen
även undgången vinst är ersättningsgill.»

I sitt betänkande avskiljde kommittén också de indirekta skadorna så
att de kom att bilda en egen grupp, och uttalade bl.a.: »Som exempel på
sådana (följdskador, consequential loss) kan nämnas förlust, som drabbat
köparen genom att driftstopp uppstått i hans fabrik till följd av att för an-
vändning därstädes inköpta maskiner icke levererats i rätt tid, eller genom
att avlämnandet av gods, som köparen sålt vidare, fördröjts så, att han måst
erlägga utfäst vite eller annan gottgörelse till sin avnämare. Följdskador kan
givetvis vara av mycket skiftande beskaffenhet och en säljare saknar ofta
möjlighet att förutse, huru stora de blir. Uppfattningen att säljaren ej bör
åläggas att till fullo ersätta köparen för helt oväntade eller oproportioner-
ligt stora följdskador har alltmera vunnit burskap inom doktrin och lag-
stiftning, men därom enligt vilka principer begränsningen av skadeståndet
skall ske har åsikterna varit delade».

Vidare framgår tydligt av framställningen, att meningen med kommit-
téns förslag var att ersätta adekvanslärans otydlighet och begränsa ersätt-
ningsskyldigheten så att den hålls inom måttliga gränser. Ersättningsgilla
följdskador karaktäriserades bl.a. på följande sätt:
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»Som exempel på ersättningsgilla följdskador må emellertid, utöver de
inledningsvis redan omnämnda, här ytterligare anföras följande fall: ersätt-
ning till anställda för övertidsarbete som blivit nödvändigt på grund av för-
senad leverans; förädlings vinst som gått förlorad, enär leveransen av en som
täckning inköpt råvara skett senare än varan enligt det ursprungliga köpet
bort avlämnas samt tillverkningen och försäljningen av produkten därför
under en period blivit mindre än normalt».

Vill man generalisera kan man säga att diskussionen om vad som är in-
direkt skada och på vilket sätt säljarens ansvar i denna fråga borde begränsas,
har pågått hela den tid lagberedningen varit under arbete och torde fortsätta
alltjämt.

Det finska kommittébetänkandet som publicerades år 1973 efterträddes
av de norska och svenska förslagen till köplagar på 1970-talet (NOU 1976:34
och SOU 1976:66), det finska förnyade förslaget (justitieministeriets publi-
kation 13/1977) samt Danmarks förslag till köplag i samband med ett be-
tänkande om konsumentskyddet (Betænkning 845/1978).

I det finska dåtida förslaget hade man avstått från att avskilja indirekta
skador från direkta. Författarna (Routamo—Sevón) ansåg att det inte gick
att göra uppdelningen tillräckligt tydligt, fast samtidigt hade denna uppdel-
ning gjorts i Finland i 5 kapitlet av lagen om konsumentköp. Ansvaret för
direkta skador hade fastställts såsom strikt, ansvaret för indirekta skador
grundar sig på presumerat vållande.

KonsumentskyddsL 9 §: »Säljaren är skyldig att ersätta utgifter, som
orsakats köparen av erforderliga åtgärder till följd av fel i vara eller säljarens
dröjsmål, samt även utgifter, som orsakats av erforderliga åtgärder, vilka
blivit onyttiga till följd av felet i varan eller av dröjsmålet.

Har felet eller dröjsmålet orsakat köparen även annan skada, skall säl-
jaren ersätta den, om han icke visar, att han förfarit med omsorg.»

I de övriga betänkandena, speciellt i den svenska, ansåg man dock att
det var skäl att avskilja de indirekta skadorna. Såsom exempel må nämnas
motiveringar och förklaringar i SOU 1976:66:

»Vad beträffar ersättning för följdförlust kunde det ifrågasättas att starkt
inskränka skyldigheten att utge sådan ersättning när säljaren inte varit med-
veten om felet. Sådana följdförluster är från säljarens synpunkt ofta obe-
räkneliga, eftersom de är starkt beroende av köparens individuella förhål-
landen, och säljaren uppfattar därför vanligen skyldighet att ersätta dem
som ett betydande riskmoment i rörelsen.

Trots de skäl som nu har anförts vill utredningen inte föreslå någon stark
inskränkning i säljarens ansvar för följdförlust. Vid sidan av de situationer
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som nämndes kan även tänkas andra, där skyldighet att ersätta följdförlust
är väl motiverad, t.ex. där säljaren borde veta om att den vara som han
levererade var felaktig.

Utredningen anser det inte möjligt att i detalj precisera förutsättningar-
na för att skyldighet att ersätta följdförlust skall inträda. Liksom i övrigt
måste ett betydande utrymme lämnas åt en skönsmässig bedömning, där
inte parterna träffar ett detaljerat avtal».

Speciellt skäl finns att citera de förklaringar med vilka man velat utreda
begreppet ersättning för utlägg:

»Eftersom vid fel i godset köparens rätt till ersättning för utlägg, när
säljaren är näringsidkare som har sålt godset i sin yrkesverksamhet, skall
vara oberoende av sådana omständigheter som nämns i förslaget till 43 §
första stycket, är det av viss vikt att klarlägga var gränsen går mellan utlägg
och följdförlust. Såsom utlägg bör otvivelaktigt betraktas sådana mindre
utgifter som regelbundet uppkommer till följd av ett fel, vare sig köpet hävs
eller inte, t.ex. vid fel i en köpt bil, utgifter för telefon, bärgning av bilen
(i den mån inte kostnaderna ersätts genom försäkring av bilen), hotell-
kostnader om köparen nödgas kvarstanna på platsen där felet på bilen
uppdagades, kostnader för resa hem. I propositionen till konsumentköp-
lagen nämnde föredragande statsrådet även utgift för hyra av annan egendom
i stället för den som är under reparation på grund av fel (se prop 1973:138
s. 197 f). Enligt utredningens mening bör utlägg främst anses omfatta sådana
mindre utgifter som regelbundet uppstår till följd av fel eller annan skada,
medan till följdförlust bör hänföras mer individuella förluster av större om-
fattning. Om exempelvis en segelbåt är behäftad med fel och köparen på
grund av sitt speciella användningssätt ser sig nödsakad att chartra en annan
båt för hela seglingssäsongen kan kostnaden härför bli att betrakta som följd-
förlust, inte som utlägg. Vid konsumentköp kan man räkna med att stan-
dardavtal blir tillämpliga, vilka kan granskas med stöd av avtalsvillkorslagen.

Beträffande följdförlust kan likaledes tillämpas vad som anförts tidigare
om 25 §. Vid konsumentköp kan exempelvis därtill räknas förlust av arbets-
inkomst när köparen nödgas använda arbetstid till att föra felaktigt gods
till en verkstad eller i sin bostad invänta en reparatör.

I de fall där godset varit felaktigt men säljaren avhjälpt felet i dess hel-
het kan ersättning för utlägg och följdförlust utgå i den mån köparen lidit
skada under avhjälpningstiden, t.ex. genom att han måste hyra annat gods».

Framme vid 1980-talet hade åsikterna ändrats igen. Man kan säga att
NU 1984:5 i ganska vid utsträckning följde den internationella Konventionen
som uppgjorts under UNCITRALs ledning (FN-konventionen, Wien 11.4.
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1980). Inga speciella bestämmelser fanns för indirekta skador, utan man
ansåg att den normala adekvansläran var tillräcklig. Norge hade löst proble-
met på ett litet annorlunda sätt. I det norska förslaget fanns en tolkningsregel
för sådana kontrakt i vilka de indirekta skadorna hade lämnats utanför
ansvarsskyldigheten.

Några citat ur motiveringen förklarar saken:
»Utgångspunkten enligt förslaget är att den skadelidande parten genom

ersättningen ekonomiskt skall ställas i samma läge som om motparten full-
gjort avtalet på rätt sätt.

Första stycket i det norska förslaget innehåller dessutom en bestämmelse
enligt vilken skadeståndet dock endast skall omfatta sådan förlust som
skäligen kunde ha förutsetts följa av avtalsbrottet med beaktande av om-
ständigheter som den avtalsbrytande parten kände till eller borde ha känt
till vid köpslutet.

Något motsvarande stadgande finns inte i de övriga förslagen. Enligt
dessa förslag gäller dock den allmänna s.k. adekvansbegränsningen, enligt
vilken ersättningsskyldigheten inte omfattar skador som saknar ett adekvat
kausalsammanhang med avtalsbrottet. Detta innebär att mycket avlägsna,
onormala och opåräkneliga följder av avtalsbrottet faller utanför skade-
ståndsskyldigheten. Några klara och konkreta riktlinjer för bedömningen
av var adekvansgränsen går kan inte uppställas, utan frågan måste avgöras
från fall till fall. Det norska förslaget innebär en något längre gående be-
gränsning i skadeståndsskyldigheten än vad som följer av den allmänna
adekvansprincipen. Genom jämkning kan skadeståndsskyldigheten enligt
dessa förslag således begränsas utöver det som följer av adekvansprincipen.

Med utgifter avses sådana direkta kostnader som avtalsbrottet medfört
för den skadelidande parten. Som exempel kan nämnas post-, telefon- och
transportkostnader som uppstått i samband med avtalsbrottet eller kostnader
som varit nödvändiga för att tillfälligt kompensera säljarens uteblivna eller
felaktiga prestation. Ersättningsgilla utgifter kan uppkomma t.ex. genom
att köparen gjort en extra resa'för att avhämta en vara som inte varit färdig
att avlämnas vid den avtalade tidpunkten eller genom att han haft utgifter
för att låta installera en vara som sedan visat sig vara behäftad med ett
väsentligt fel. Utgifter för att kompensera en utebliven eller felaktig presta-
tion kan uppkomma t.ex. genom att köparen måste hyra ett substitut eller
anlita utomståendes tjänster under den tid som han saknar varan.

I det norska förslaget ingår ett andra stycke som gäller avtalade ansvars-
begränsningar i fråga om indirekta skador. Om en avtalspart gjort förbe-
håll beträffande skadeståndsansvar för »indirekte tap, konsekvens tap eller
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liknende» och annat inte framgår, anses förbehållet gälla förlust (a) till följd
av avsaknad av varan, driftsavbrott och annan drifts- eller produktionsför-
lust (b) till följd av att ett avtal med tredje man faller bort eller inte blir
riktigt fullgjort samt (c) till följd av skada på annat än varan själv eller på
en annan vara, till vars tillverkning eller framställning varan används. Av-
sikten med detta stadgande är att underlätta kontraktskrivningen genom att
erbjuda parterna en modell som kan användas när en friskrivning av före-
liggande typ införs i avtalet, vilket i praktiken är mycket vanligt».

4. Uppdelning i indirekta/direkta skador, kritik

Hela den tid köplagen förberetts har jag ställt mig negativt till sådana
stadgar i vilka ansvaret i den skrivna lagen för den direkta skadans del skulle
grunda sig på annorlunda regler än för den indirekta. Redan i ett mycket
tidigt stadium gav jag exempel på saken för att klargöra bilden och detta
exempel har senare — med mitt tillstånd — använts av Tomas Lindholm
i hans artikel »Om friskrivningsklausuler avseende indirekt skada», Tidskrift,
utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, 1983, s. 433:

En tillverkare av automatsvarvar har med köparna A, B och C ingått
avtal om leverans av en svarv på en viss dag till var och en. Svarvarna är
avsedda att användas i köparnas egen produktion. Säljaren förmår emel-
lertid ej leverera svarvarna inom utsatt tid. Samtliga köpare har redan för-
bundit sig att till sina kunder utföra arbeten där svarvarna behövs. Då säl-
jaren meddelar köparen om leveransstörningen vidtar köparna följande åt-
gärder:
— A utför arbeten med sina gamla maskiner genom övertidsarbete, och hans

skada består sålunda i betalda övertidsersättningar.
— B lyckas hyra en motsvarande svarv, och hans skada motsvarar sålunda

de erlagda hyrorna.
— C lyckas varken hyra en ersättande maskin eller hålla sina anställda på

övertidsarbete på grund av att övertidskvoterna är fyllda, utan är tvungen
att betala avtalsvite åt sina egna kunder, varutöver har går miste om han-
delsvinsten på de uteblivna affärerna.
Mina viktigaste kritiska invändningar är:

a) Om skadan skall avses vara direkt eller indirekt är helt oberoende av
avtalsbrytarens gärning. Det beror enbart på köparnas A, B och C möj-
ligheter att handla på ett vettigt sätt så att skador undviks. Varför skulle
köparna sinsemellan komma i olika läge?



220 Eero Routamo

b) Om de direkta skadorna blir ersatta enligt en striktare regel än de in-
direkta, kan man vänta sig två olika reaktioner
— skadelidanden försöker göra sig av med de indirekta skadorna,

även om de direkta utgifterna skulle stiga härav
— skadelidanden kräver ersättning för hela skadan och påstår att den

grundar sig på motpartens vållande (presumerad)
c) Motiveringarna i lagförslagets olika skeden visar, att inte ens författar-

na själva riktigt tydligt har kunnat förtälja, vad en indirekt skada är.
Följaktligen ser det ut, vilket ovannämnda citat påvisar, att t.ex. hyra
än är en direkt än en indirekt skada.

d) Vid definitionsförsöken har diskussionen gång efter annan återkommit
antingen till adekvanslärans område (skadan är oförutsedd, avlägsen)
eller till det område där ersättningsskyldigheten biläggs (skadeståndet
får inte vara orimligt för säljaren, köparen har möjlighet att försäkra
sig mot eventuellt avbrott, (säljaren saknar denna möjlighet).

e) Systemet som skapats och vars upphov ursprungligen utgjordes av vissa
standardavtal, påminner inte om någon tidigare känd lagstiftning, av-
viker från den princip som godkänts vid Wien Konventionen och på-
minner inte om någon standardavtalspraxis som skulle vara allmänt god-
känd i Norden.
Under tiden har nämligen de ovanstående villkoren för NLM (och NL)

definitivt ändrats vad begränsning av skadeståndsskyldigheten beträffar, så
att den huvudsakliga ansvarsbegränsningen har bildats med stöd av punk-
terna 49 och 64 så att förutom avtals vite är ersättning för dröjsmål högst
7,5 % av köpesumman och ersättning för fel högst 15 % av köpesumman.

Enligt min åsikt är planen som går ut på att de nordiska länderna skulle
göra ett förbehåll när de ansluter sig till Wien Konventionen och i ömsesidig
internationell handel tillämpa en nordisk, enhetlig köplag, en nödvärnsexcess.
Det föreslagna skadeståndsskyldighetssystemet är åtminstone inte sådant att
»alldeles egna» självpåhittade stadgar skulle behövas.


