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Efter att debattledaren, professor Lasse Simonsen, Norge, hälsat välkommen redogör 

referenten, professor Hans Henrik Edlund, Danmark, för sina teser huvudsakligen i 

enlighet med det sedan tidigare inlämnade referatet. 

 

Korreferenten, hæstaréttardómari Viðar Már Matthíasson, Island, yttrar sig i 

huvudsak enligt sitt inlämnade korreferat. 

 

Professor, f.d. justitieråd Torgny Håstad, Sverige, yttrar sig i enlighet med följande 

inlämnat skriftligt yttrande: Jag instämmer i korreferentens skepsis till att ansvaret för 

culpa in contrahendo skulle ses som ett kontraktuellt ansvar med kontraktuella 

påföljder, utom i de fall då parterna träffat ett avtal om själva förhandlingarna och ena 

parten bryter mot detta avtal. I andra fall är det ett ansvar oberoende av avtal, 

innebärande skyldighet att i vissa fall ersätta motparten för onödiga utgifter och 

kostnader med anledning av förhandlingarna. I Sverige passar det inte heller att kalla 

ansvaret utomkontraktuellt, eftersom skyldighet att ersätta allmän förmögenhetsskada 

utom kontrakt normalt kräver brottslig gärning. Varför inte helt enkelt behandla det 

som ett ansvar sui generis? 

Det är i vart fall inte möjligt att som ett rekvisit för uppkomsten av ett 

prekontraktuellt ansvarsförhållande uppställa ett krav på att parterna ska ha haft en 

intention om att ingå ett avtal (jfr not 16). De enda säkra fall då skadeståndsskyldighet 

föreligger är ju tvärtom när en part förhandlar utan att avse att ingå avtal eller 

fortsätter att förhandla sedan parten bestämt sig för att inte ingå avtal (se för svensk 

del NJA 1978 s. 147 och 1990 s. 745). Här handlar det i själva verket om dolus. Det 

finns skäl att vara försiktig med ett mer långgående ansvar, t.ex. ett som skulle utlösas 

redan när en part märker att motparten lägger ner stora kostnader i förhoppning om ett 

avtal, eftersom förhandling om priset ofta kommer först på slutet. Annars skulle det 

bli meningslöst att vägra att sluta ett avtal på grund av en prisdifferens som svarar mot 

andra partens nedlagda kostnader. Den part som inte själv vill bära sina kostnader som 

en affärsrisk får sluta ett föravtal om kostnadsfördelning, innan han vidtar de 

kostnadsskapande åtgärderna.  

 

Professor Christina Ramberg, Sverige: Begreppet negativt kontraktsintresse är ett 

olyckligt valt begrepp. Vid ersättning av det positiva kontraktsintresset ska den 

skadelidande försättas i samma situation som om ett slutkontrakt hade ingåtts medan 

det vid ersättning av det negativa kontraktsintresset är fråga om att den skadelidande 

ska försättas i samma situation som om motparten hade uppträtt lojalt. Ansvaret vid 

culpa in contrahendo är mest likt det utomkontraktuella ansvaret. Eftersom det finns 



Ersättningsansvar vid kontraktsförhandlingar (culpa in contrahendo) 

 

606 

 

olika uppfattningar om hur ansvaret ska klassificeras finns det behov av lagstiftning 

på området. 

 

Advokat Carita Wallgren-Lindholm, Finland: Vid komplexa förhandlingar t.ex. vid 

bolagsförvärv kan det finnas vissa förpliktelser, t.ex. inköp av råvaror till visst pris, 

som är direkt avgörande för affärens fullbordan. Detta kan leda till att en part avbryter 

förhandlingarna på ett sent stadium. Eftersom vissa delavtal då redan kan vara 

ingångna medan vissa delavtal inte är slutförhandlade är frågan om när ett 

slutkontrakt har uppkommit intressant. Dessa frågor kan dock lösas genom 

avtalstolkning, utfyllnad, varför det saknas behov av lagstiftning på området. 

 

Advokat Tomas Lindholm, Finland: Enligt finsk rätt är ren förmögenhetsskada endast 

ersättningsgill vid brott eller om det föreligger synnerligen viktiga skäl. Det har därför 

enligt finsk rätt betydelse om ansvaret rubriceras som kontraktuellt eller 

utomkontraktuellt. Christina Rambergs förslag om lagstiftning på området kan därför 

vara en lösning. 

 

Hans Henrik Edlund uppger som kommentar till Carita Wallgren-Lindholms inlägg 

att oenighet om viktiga förutsättningar i ett avtal i de flesta fall leder till resultatet att 

inget avtal har ingåtts. Angående Torgny Håstads inlägg anför han att i de fall någon 

förhandlar utan avsikt att ingå avtal anses ett förhandlingsavtal ha ingåtts mellan 

parterna. Att förhandla illojalt är således ett brott mot detta förhandlingsavtal vilket är 

skadeståndsgrundande. 

 

Viðar Már Matthíasson: När det gäller frågan om slutkontakt ingåtts när parterna är 

oeniga i vissa frågor är det endast i undantagsfall aktuellt att konstatera att ett 

slutkontrakt har ingåtts om detta inte är parternas avsikt. Jag instämmer med Christina 

Ramberg i att negativt kontraktsintresse inte är ett passande begrepp i detta 

sammanhang. 

 

Lasse Simonsen sammanfattar diskussionen och tillägger för egen del: Inom det 

prekontraktuella ansvaret finns två linjer. Den ena gäller ansvaret vid offentlig 

upphandling och den andra privaträttsliga avtal. Tidigare fanns en lång debatt 

angående rätt till ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset när det fanns 

orsakssamband mellan felaktigheterna i upphandlingen och förhållandet att 

slutkontrakt inte kunde ingås. Idag erkänner samtliga EU-länder en sådan rätt. En 

rättspolitiskt intressant fråga är om detta kan utsträckas till den privata sfären. Vidare 

är det en intressant fråga om rätt till ersättning för det positiva kontraktsintresset när 

en part i avtalsförhandlingarna bryter mot en handlingsregel som uppställts för 

förhandlingarna, t.ex. om en part som kommit överens om exklusiv förhandlingsrätt 

förhandlar med annan och därför avbryter förhandlingarna. 

 

Hans Henrik Edlund: Avseende den senare delen i Lasse Simonssons inlägg är min 

uppfattning att detta utgör ett brott mot ett mellan parterna ingånget förhandlingsavtal 

och att det positiva kontraktsintresset ska ersättas. 

 

Debattledaren avslutar sessionen och tackar de som deltagit. 


