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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Avtalsrätten vilar på principen att avtal skall hållas – pacta sunt servanda. Den som
vägrar att uppfylla sin del av avtalet kan tvingas att fullgöra sina skyldigheter och
betala skadestånd genom tvångsåtgärder av myndighet. Men precis som principer i
allmänhet, har även denna huvudprincip ett flertal undantag. Man finner sedermera att
avtal inte måste hållas under alla förhållanden – pacta non sunt semper servanda.

En teoretisk motivering för att tillåta ett bortfall eller en jämkning av en
avtalsförpliktelse erhålls genom Omöjlighetsläran. Redan i romersk rätt gällde
principen att ingen kan förpliktas att utföra det som är omöjligt –impossibilum nulla
obligatio est. På 1800-talet bildades, på grundval av den romerska rätten, den så
kallade Omöjlighetsläran i Tyskland. Denna lära förespråkade att så kallad ”objektiv
ursprunglig omöjlighet” att fullgöra ett avtal skulle medföra att avtalet ansågs som en
nullitet och därmed befriades avtalspart från skyldigheten att fullgöra det samt
skyldigheten att ersätta motpartens positiva kontraktsintresse. Med objektiv
ursprunglig omöjlighet  skulle förstås sådan omöjlighet som drabbar alla och envar i
gäldenärens ställning och som förelåg redan vid avtalets ingående.

Omöjlighetsläran har legat till grund för ett stort antal stadganden i den tyska rättens
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) men har kritiserats. I Sverige sägs Omöjlighetsläran
ha legat till grund för 24 § i 1905 års köplag. Historiskt sett har Omöjlighetsläran
således haft viss betydelse i svensk rätt och hänvisningar till den förekommer framför
allt i äldre litteratur men hur är det i dag?

1.2 Problemformulering

Användandet av Omöjlighetsläran i svensk rätt; - Vad innebär Omöjlighetsläran och
hur skiljer den sig mot andra rättsprinciper som kan medge undantag från
avtalsbundenheten, såsom läran om Force majeure och Förutsättningsläran? Hur har
svensk praxis, doktrin och svenska lagstiftare ställt sig till användandet av denna lära
och föreligger skillnader i äldre rätt jämfört med nutida rätt avseende användandet och
accepterandet av Omöjlighetsläran? Hur skiljer sig användandet och accepterandet av
Omöjlighetsläran mot användandet och accepterandet av läran om Force majeure och
Förutsättningsläran? Finns det överhuvudtaget utrymme för Omöjlighetsläran i svensk
rätt idag och i framtiden?

1.3 Syfte

Denna uppsats riktar sig till jurister och andra som besitter i alla fall grundläggande
juridiska kunskaper. Uppsatsen har till syfte att delge läsaren en fördjupande och
argumenterande analys avseende användandet och accepterandet/icke-accepterandet
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av Omöjlighetsläran i svensk rätt fram tills idag samt en diskussion avseende dess
eventuella framtid.
Med tanke på de oklarheter som råder vad gäller Omöjlighetslärans innebörd kommer
uppsatsen även att omfatta en argumenterande analys avseende vad läran egentligen
omfattar och hur den skall användas enligt sitt ursprung i tysk och romersk rätt. För att
tydliggöra Omöjlighetslärans innebörd och användning ämnar uppsatsen också att
lägga fram läran om Force majeure och Förutsättningsläran i jämförande syfte.

1.4 Avgränsningar

Det förekommer ett flertal rättsgrundsatser och principer avseende ogiltighets- och
overksamhetsgrunder. Denna uppsats kommer dock enbart inrikta sig på
Omöjlighetsläran, Förutsättningsläran samt läran om Force majeure. Uppsatsen har
inte till syfte att utgöra ett fullständigt studium av vare sig Förutsättningsläran eller
läran om Force majeure, utan dessa kommer endast att behandlas i jämförande syfte
vad gäller de områden där de gränsar till Omöjlighetsläran.

På grund av uppsatsens nationellt svenska inriktning ämnar författaren inte heller
behandla utländsk rätt uttömmande utan endast dra vissa paralleller mellan de olika
rättssystemen vad gäller Omöjlighetsläran och i viss mån även Förutsättningsläran och
läran om Force majeure, främst med tanke på de olika lärornas ursprung.

Tidsavgränsningarna (1900-1975 respektive 1975-) som gjorts baserar sig på
införandet av generalklausulen i 36 § avtalslagen (1976) och av nya köplagen (1991).
Främst tillkomsten av den nya köplagen är av avgörande betydelse för
Omöjlighetsläran.

1.5 Metod

Det finns inte mycket skrivet vad gäller Omöjlighetsläran. Det material som  finns att
finna överensstämmer inte heller med varandra varken avseende beskrivningen av
Omöjlighetsläran eller av ursprungsgrundsatsen ”Impossibilum nulla obligatio est”.
Därmed blev det i första hand av avgörande vikt att bena ut terminologin och
innebörden av de båda begreppen. Detta gjordes med hjälp utav grundlig analysering
av ursprungsgrundsatsen ”Impossibilum nulla obligatio est” och den tyska
Omöjlighetsläran. För att sedan försöka tydliggöra Omöjlighetslärans huvudsakliga
rekvisit, både för mig själv och för framtida läsare, analyserades även de två mer
välkända rättsprinciperna – Förutsättningsläran och läran om Force majeure - i
jämförande syfte.

För att sedan försöka fastställa huruvida Omöjlighetsläran accepterats och använts
inom svensk rätt har bland annat traditionell juridisk metod använts, d.v.s.
informationssökningen kan härledas till i huvudsak lag, förarbeten, praxis och doktrin.

Vad gäller lagstiftning avses primärt köplagen (1990:931), lagen (1905:38 s.1) om
köp och byte av lös egendom (äldre köplagen) och lagen( 1915:218) om avtal och
andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Först och främst
användes en ren bokstavstolkning för att se om Omöjlighetsläran uttryckligen gick att
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finna någonstans i den svenska lagstiftningen. Emedan denna tolkningsmetod inte var
särskilt vägledande blev nästa steg att försöka finna syftet bakom nämnda lagars olika
bestämmelser för att härvid analysera fram huruvida Omöjlighetsläran möjligen har
legat till grund för något lagstadgande eller möjligen kunde/skulle intolkas vid
tillämpningen av någon lagbestämmelse. För att finna dessa bakomliggande syften
gjordes en undersökning av lagförarbeten såsom offentliga utredningar och
propositioner. Lagförarbeten till 1905 års köplag visade sig tyvärr inte mer
informativa än lagtexten utan härvid fick istället efterföljande lagkommentarer i
doktrinen läggas till grund. Det skall då därmed observeras att dessa lagkommentarer
oftast bär på författarens egna tolkningar och inte nödvändigtvis är helt korrekta vilket
också medför att olika författare påstår olika, ibland vitt skilda, saker om samma sak.
Jag har därmed tagit mig friheten att med egna tolkningar och argumentationer avgöra
vad jag anser vara en korrekt tolkning av det lagstadgande som tolkas.

För att utröna den praktiska tillämpningen av Omöjlighetsläran inom den svenska
rätten har domstolspraxis till viss del fått tjäna som grund. En undersökning har
härmed gjorts först och främst avseende huruvida Omöjlighetsläran
åberopats/tillämpats i anslutning till något lagstadgande, men även huruvida den
åberopats som en självständig rättsgrundsats/rättsprincip. Refererad praxis i ämnet är
dock knappt märkbar.

En viktig källa vid författandet av denna framställning är den juridiska doktrinen även
om, som jag tidigare nämnt, denna inte är särskilt samstämmig. En analyserande
genomgång har således gjorts av både äldre och modern doktrin på kontrakträttens
område (av bl.a. Roos, Almén, Rodhe, Hellner och Ramberg) för att se om
Omöjlighetsläran omnämns och i så fall hur.

I ljuset av Omöjlighetslärans historiska innebörd (både i svensk och utländsk rätt) har
jag sedan argumenterat mig fram till den konstruktion av läran som jag finner mest
rättvis och ändamålsenlig för ett framtida bruk i svensk rätt. Jag har även analyserat
och jämfört närbesläktade rättsprinciper och rättsregler i svensk rätt idag för att se
huruvida det finns ett behov och ett utrymme för Omöjlighetsläran i svensk rätt i
framtiden.

1.6 Disposition

Först och främst skall påpekas att jag inte ämnat uppdela denna uppsats i en referatdel
och en analysdel, emedan jag inte finner en dylik uppdelning ändamålsenlig för ämnet
som skall behandlas. För att öka läsarens förståelse och för att slippa onödiga
upprepningar finner jag det istället mer ändamålsenligt att infoga egna kommentarer
allteftersom de befinner sig i sitt sammanhang.

Uppsatsen börjar i kapitel 2 med en beskrivning av principen om avtalsbundenhet
samt vad som händer om man bryter mot denna.

Kapitel 3 fortsätter sedan med att redogöra för undantag från principen av
avtalsbundenhet med hjälp av oskrivna rättsprinciper. Härvid ges en analyserande
fördjupning i vad Omöjlighetsläran innebär med utgångspunkt i sitt ursprung i
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romersk och tysk rätt. För att tydliggöra dess innehållskomponenter och rekvisit görs
även en jämförelsestudie med läran om Force majeure och Förutsättningsläran.

Kapitel 4 och 5 behandlar en analyserande och argumenterande studie avseende
Omöjlighetslärans tillämpning i äldre respektive modern svensk rätt. Härvid
behandlas först Omöjlighetslärans förekomst i svensk lagstiftning, domstolspraxis och
doktrin. Sedan görs härefter en  liknande studie avseende förekomsten av läran om
Force majeure och Förutsättningsläran för att ge läsaren en uppfattning om det
generella användandet och accepterandet av kontraktsrättsliga principer i svensk rätt
vid denna tiden, samt även i viss mån belysa att rättsprinciperna i viss mån
sammanblandats i svensk rätt. Avslutningsvis i  kapitel 4 kommer även en
analyserande studie framläggas i syfte att påvisa att den variant av Omöjlighetsläran
som använts i svensk rätt skiljer sig från den ursprungliga versionen i tysk rätt.

I Kapitel 6 analyseras närbesläktade rättsprinciper och rättsregler i svensk rätt av idag
för att utreda huruvida det finns ett behov av och ett utrymme för Omöjlighetsläran i
svensk rätt i framtiden. Därefter avser författaren att med bakgrund i
Omöjlighetslärans historiska innebörd lägga fram den konstruktion av läran som
förefaller mest ändamålsenlig för ett framtida bruk i svensk rätt.

I Kapitel 7 görs slutligen en avslutande sammanfattning.
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2 Principen om avtalsbundenhet och avtals
avveckling

2.1 Principen om avtalsbundenhet – ”pacta sunt servanda”

Avtalsrätten bygger på huvudprinciperna om rätten för var och en att fritt ingå avtal
(avtalsfrihet) och, av större relevans för denna uppsats, skyldigheten för avtalsparterna
att infria avtalet (avtalsbundenhet).

En viss bundenhet för parterna inträder redan på ett förstadium till det framtida avtalet
och kommer till viss mån till uttryck i AvtL 1 kap 1 § 1 stycket som lyder som följer:
”anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare […] bindande för den,
som avgivit anbudet eller svaret”. Denna regel baseras på den så kallade
löftesprincipen som innebär att anbud och accept är två var för sig bindande
viljeförklaringar. Bakom denna princip ligger praktiska hänsyn främst till
handelslivets behov av att anbud skall kunna läggas till grund för överväganden och
undersökningar utan att anbudstagaren skall behöva riskera återkallelse av anbudet. I
vissa andra länders avtalsrätt ( t ex England, USA och Frankrike) ligger istället
kontraktsprincipen till grund som innebär att anbudet blir bindande först genom
motpartens accept dvs. först det fullbordade avtalet binder de båda parterna.1 Men
även om vissa internationella skillnader föreligger vad gäller tidpunkten för när
bundenheten inträder, råder det ingen oenighet om att när ett avtal väl föreligger skall
detta hållas. När ett avtal har konstaterats föreligga, brukar man tala om förekomsten
av en ”avtalsbundenhet” till skillnad ifrån den nämnda bundenheten ovan som brukar
omnämnas ”anbudsbundenhet”.

Avtal har som främsta funktion att binda de angivna avtalsparterna och knyta samman
dessa parter i en rättslig relation.2 Principen om avtalsbundenhet avser att tillförsäkra
parterna de rättigheter som avtalet innehåller och har sitt ursprung i tron om att en
ordnad samvaro mellan människor kräver en allvarlig strävan att hålla ingångna
löften3 Även om principen att löften/avtal bör hållas -pacta sunt servanda- alltid
förefallit självklar, har den motiverats på olika sätt. I tider när man ville se
rättsreglerna som givna av naturen var principen om löftets bindande kraft en
grundläggande naturrättslig regel med stark moralisk förankring. Man har på senare
tid övergått till förklaringar såsom att principen ligger i avtalsparternas eget
ömsesidiga intresse eller tjänar samhällsnyttan. Principen om pacta sunt servanda
gäller också som en allmän och internationellt accepterad princip och tillhör den
oskrivna lag som skall gälla mellan handelsmän världen över, den s.k. lex.
mercatoria.4

                                                
1 Adlercreutz, Avtalsrätt I  s. 48 och s. 300
2 A a s. 20
3 Ramberg & Hultmark, Allmän avtalsrätt s. 22 f
4 Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 47
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2.2 Avtalets normala eller onormala avveckling

Principen om avtalsbundenheten innebär att parterna måste hålla vad de lovat. Avtal
avvecklas normalt genom att det fullgörs på avtalat sätt. Den som däremot vägrar att
uppfylla sin del av avtalet kan tvingas att fullgöra sina skyldigheter och betala
skadestånd genom tvångsåtgärder av domstolar och exekutionsmyndigheter pga.
kontraktsbrott. Tanken med ett rättsligt sanktionerande vad gäller avtalsbundenheten
är att skapa ordning och reda i relationerna mellan avtalsparterna.5 Även om man
kanske skulle kunna klara sig utan en rättsligt sanktionerad avtalsbundenhet och
istället lita till utomrättsliga faktorer som socialt tryck, ökar en rättsligt sanktionerad
avtalsbundenhet säkerheten i avtalsrelationerna inte bara genom möjligheten att
tillgripa statlig tvångsmakt utan också genom den inverkan detta har på
avtalsparternas benägenhet att mer eller mindre frivilligt fullgöra sina förpliktelser.
Genom att avtalsuppfyllelsen säkrare kan förutses och effektivare säkerställas,
minskar också kostnaderna för utbytet av varor och tjänster. Rättsekonomiska aspekter
talar således för att avtalsbundenheten bör säkras genom lagregler och exekutivt
tvång.

Det finns ett flertal påföljder som kan komma ifråga vid avtalsparts kontraktsbrott. En
av dem är rätten att kräva att motparten fullgör den avtalade förpliktelsen in natura,
vilket aktualiserar möjligheten att hålla parterna till avtalsförpliktelserna genom
exekutiva tvångsåtgärder.6 Men om fullgörelse inte kan ske beroende på
ansvarsbefriande omständigheter kan förpliktelsen helt eller delvis falla bort. Anses
kontraktsbrott föreligga vid den uteblivna fullgörelsen kommer dock ofta
ersättningspåföljder att aktualiseras.

Ersättning för det positiva kontraktsintresset innebär fullt skadestånd och åsyftar att
försätta den part som utsatts för kontraktsbrottet i samma ekonomiska läge som han
skulle ha varit om avtalsenlig fullgörelse hade skett.7 Utgivandet av skadeståndet får
då fungera som ett surrogat för den avtalade prestationen. Om prestationen helt uteblir
måste den berättigade parten i regel skaffa sig prestationen på annat håll. Om
kostnaden för detta så kallade täckningsköp är högre än priset för den avtalade
prestationen, utgår även ersättning för prisskillnad. Summan av utlägg och kostnader
samt denna prisskillnad utgör då ersättning för det positiva kontraktsintresset. I fall då
motparten anpassar sig på annat sätt, utan att skaffa sig en ersättningsprestation, får en
”tänkt” ersättningsprestation framställas efter jämförelse med marknadspris (så kallad
abstrakt beräkning, jmf 69 § KöpL). Vad gäller ersättningsskyldigheten för
följdförluster och indirekta skador, så begränsas skadeståndsskyldigheten oftast
genom friskrivningsklausuler i avtalet. Finns inga dylika friskrivningsklausuler skall
skadeståndet således omfatta ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och
annan direkt eller indirekt förlust på grund av avtalsbrottet.

Ett annat sätt att beräkna skadeståndet är att sätta den skadelidande i
samma ställning som om något avtal aldrig hade ingåtts. Detta motsvarar det negativa
kontraktsintresset.8 Det negativa kontraktsintresset avser endast de kostnader och
utgifter som drabbat motparten pga. att han gett sig in i förhandlingar om ett avtal som
                                                
5 Ramberg & Hultmark, Allmän avtalsrätt s. 22-24
6 Hellner & Ramberg, Speciell avtalsrätt I - Köprätt s. 118 f
7 Hellner, Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt s. 207 f
8 A st
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inte blivit av eller saknar rättslig verkan. Det kan t ex röra sig om kostnader för resor,
sammanträden och materialframställning.

Är avtalsbrottet väsentligt för den som utsatts för det (väsentlighetsrekvisitet) och har
detta också insetts eller borde ha insetts av den avtalsbrytande parten
(insiktsrekvisitet), föreligger hävningsrätt för den drabbade. Denna påföljd bör
normalt inte komma ifråga förrän man uttömt möjligheterna att upprätthålla avtalet
och tillförsäkra den av avtalsbrottet drabbade parten hans positiva kontraktsintresse på
annat sätt, normalt genom  skadestånd.9

                                                
9 Hellner & Ramberg, Speciell avtalsrätt I – Köprätt  s. 120-122
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3 Undantag från principen om avtalsbundenhet
med hjälp utav oskrivna avtalsrättsliga principer

3.1 Avtalsbundenhet enbart en utgångspunkt

Principen att avtal skall hållas måste upprätthållas för att man skall kunna lita på att
den person som åtar sig en avtalsförpliktelse också kommer att uppfylla den. Men
häremot kan invändas att det knappast kan vara rimligt att varje avtalslöfte måste
uppfyllas under alla förhållanden och oavsett vad som senare inträffar. Men för att
säkerställa den principiella avtalsbundenheten och öka förutsebarheten har man i
nästan alla rättsordningar eftersträvat en stark begränsning av möjligheten att jämka
bort avtalsförpliktelser och därmed undkomma avtalsbundenheten.

I civilrätten har två viktiga begrepp introducerats på området – ogiltighet
och overksamhet. Såsom ogiltig betecknas en rättshandling, som redan från början är
behäftad med fel och därmed inte kan göras gällande enligt sitt innehåll eller med de
rättsverkningar den typiskt innefattar.10 Inträffar däremot någon omständighet efter
avtalsingåendet som till äventyrs medför att rättshandlingen inte kan göras gällande
kallas detta istället att rättshandlingen blivit overksam. De båda begreppen skiljer sig
markant i effekt enär overksamhet medger att ett avtal har existerat i motsats till
ogiltighet som ser avtalet som aldrig existerande. Effekten av ogiltighets- och
overksamhetssanktionen är bland annat att avtalsparterna inte är skyldiga att fullgöra
sina åtaganden enligt avtalet och, för den händelse prestation helt eller delvis fullgjorts
från ettdera hållet eller från båda håll, måste återbära vad som redan uppburits.
Ogiltighet/overksamhet kan också förenas med ett eventuellt skadeståndskrav.

Särskilda ogiltighetsgrunder (och i viss mån även overksamhetsgrunder)
såsom svek, tvång, ocker och oskäliga avtalsvillkor, behandlas bland annat i 3 kap
AvtL. Men denna ogiltighetskatalog är inte på något sätt fullständig. Det finns många
stadganden i andra lagar och så finns möjligheten att undgå avtalsbundenhet och
prestationsskyldighet genom åberopandet av vissa oskrivna allmänna
kontraktsrättsliga principer såsom Omöjlighetsläran och Förutsättningsläran.
Innebörden av parts framgångsrika åberopande av dessa principer kan vara att denne
inte åläggs skyldighet att ersätta motpartens positiva kontraktsintresse eller att fullgöra
avtalet in natura. Part befrias således från sina förpliktelser och hans handlande
bedöms inte som kontraktsbrott.

Således även om avtalsrätten vilar på principen att avtal skall hållas är detta inte mer
än en utgångspunkt. Precis som för principer i allmänhet, har även denna princip ett
flertal undantag. Således kan konstateras att avtal inte måste hållas under alla
förhållanden - pacta non sunt semper servanda.11

                                                
10 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 221
11 Ramberg & Hultmark, Allmän avtalsrätt s. 24
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3.2 Åberopande av Omöjlighetsläran, jämfört med
Förutsättningsläran och läran om Force majeure för
befrielse från avtalsbundenhet

3.2.1 Omöjlighetsläran

Fullgörandet av en prestation är beroende av två faktorer; den förpliktade partens
(gäldenärens) förmåga och vilja. Förmågan är sammanfattningen av alla de medel
(andliga och kroppsliga krafter, ekonomisk förmåga osv.) som erfordras för att nå det
åsyftade målet – uppfyllelsen. Men förmågan har som allt mänskligt sina gränser, och
alltid kommer det att finnas ett område utom människans maktsfär, ett
omöjlighetsområde.

En teoretisk motivering för att tillåta bortfall eller en jämkning av avtalsförpliktelsen
är Omöjlighetsläran. Redan i romersk rätt gällde, den av juristen Iuventus Celsus
yttrade, principen att ingen kan förpliktas att utföra det omöjliga – impossibilum nulla
obligatio est.12 Detta är visserligen självklart om man därmed menar att ingen kan
förpliktas att in natura uppfylla något som inte går att uppfylla. Men att riktig
uppfyllelse är omöjlig betyder såsom huvudregel att underlåten uppfyllelse föreligger.
Rättsverkningarna härav avviker emellertid i viss utsträckning från det normala vid
kontraktsbrott. Sålunda är tvång till fullgörelse uteslutet. Vidare kommer hävning av
avtal inte på fråga då en naturalprestation redan är inhiberad därigenom att den blivit
omöjlig; detta förhållande kan uttryckas så att avtalet förfallit på grund av
omöjligheten. Men tillämpningen av principen är långtifrån självklar, om man därmed
menar att samtliga avtalsförpliktelser som drabbas av omöjligheten faller bort. Man
kan nämligen mycket väl tänka sig att den som utfäster omöjliga förpliktelser bör bli
skadeståndsskyldig och genom skadeståndet försätta medkontrahenten i samma
ekonomiska läge, som han skulle ha varit om riktig fullgörelse hade skett (dvs. ersätta
motpartens positiva kontraktsintresse), i vart fall om denne med fog hade kunnat räkna
med den utlovade prestationen. Skarpt avskilda från varandra måste alltså de frågorna
behandlas, huruvida omöjlighet utesluter naturalprestation, skadeståndsskyldighet och
medför avtalets ogiltighet.

3.2.1.1 Impossibilum nulla obligatio est

I den romerska rätten ansågs avtal om omöjliga prestationer vara ogiltiga.13 Här gällde
den välkända principen som juristen Iuventus Celsus uttryckte med ”Impossibilum
nulla obligatio est” (det omöjliga kan inte vara någon förpliktelse). Rättsgrundsatsen
avsåg det som senare kom att kallas ”ursprunglig objektiv omöjlighet” dvs.
omöjligheten skulle föreligga redan vid avtalsslutandet och medföra omöjlighet för
alla i avtalspartens situation.14 Som exempel användes situationer där
kontraktsobjektet inte existerade överhuvudtaget såsom avtal avseende försäljning av
cykloper (fantasifigur – jätte med ett öga), eller försäljning av en slav som redan var

                                                
12 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling s. 136
13 A st
14 Zimmermann, The law of Obligations s. 687 f
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död eller ett hus som brunnit ned. Innebörden av satsen impossibilum nulla obligatio
est avsåg ett logiskt omöjlighetsbegrepp, dvs. krävde absolut omöjlighet.15

Rättsgrundsatsen var i den romerska rätten endast tillämpbar på två olika
sorters avtal.16 Det ena avtalet var det så kallade stipulatio – ett verbalavtal som
ingicks genom användningen av bestämda mycket enkla formler och där man endast
förpliktades ensidigt.17 Vid stipulatio ansvarade säljaren endast för den skada som
berodde på hans positiva handlande (alltså inte för underlåtelser). Vid ursprunglig
objektiv omöjlighet ansågs avtalet vara ogiltigt vilket medförde att kravet på
avtalsprestationen förföll och endast vid vållande från säljarens sida och om det
överhuvudtaget gick att värdera prestationen i pengar blev denne ersättningsskyldig
(för det negativa kontraktsintresset) till motparten.18 Något annorlunda förhöll det sig
med den andra avtalsformen kallad emptio venditio  ett konsensualavtal avseende köp
och försäljning av individuellt bestämda föremål.19 Detta var ett formlöst köpavtal
som förutsatte en ömsesidig utväxling av objekt och köpeskilling och var därmed
ömsesidigt förpliktande. Detta rättsförhållande skulle bedömas efter en särskild
hedersstandard som kom till uttryck i reglerna om bona fides ( = god tro, uppriktighet,
hederlighet). Även om köpeavtalet vid ursprunglig objektiv omöjlighet, enligt den
dominerande uppfattningen bland romerska jurister,  skulle betraktas som ogiltigt och
medföra prestationsbefrielse, önskade man dock beskydda den godtroende köparen i
dessa avtal. Härmed gjordes i dessa fall avsteg från rättsgrundsatsen innebärande att
godtroende köpare hade rätten att kräva tillbaks vad han betalt – quia nulla obligatio
fuit – samt att under vissa förutsättningar kräva ersättning för det positiva
kontraktsintresset –eius quod interest.20 Till skillnad från vad som gällde vid stipulatio
ansågs således ett giltig avtal en gång ha förelegat här. Vid en strikt bedömning var
det således endast i fall av stipulatio som rättsgrundsatsen impossibilum nulla
obligatio est  tillämpades i sin rätta betydelse och medförde att avtalet var att anse
som ogiltigförklarat.21

Användningsområdet för rättsgrundsatsen impossibilum nulla obligatio est var således
under den romerska rätten ganska begränsad. Detta användningsområde blev
sedermera allt mindre i takt med att kontraktstypen stipulatio förlorade sin betydelse.
Fransmannen Hugo Donellus (1527-1591) var först med att göra rättsgrundsatsen
generellt användbar på alla kontraktstyper.22 Detta kom således att väcka nytt liv i den
gamla romerska rättsgrundsatsen som längre fram skulle komma att ligga till grund
för den tyska Omöjlighetsläran.

                                                
15 Roos, Om prestations omöjlighet s. 2 f
16 Zimmermann, The law of Obligations s. 689-691
17 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutvecklingen s. 117-128
18 Zimmermann, The law of Obligations s. 689 f
19 Tamm, Romersk rätt och europeisk rättsutveckling s. 133 -151
20 A a st  och Zimmermann, The law of Obligations s. 690
21 Zimmermann, The law of Obligations s. 691
22 A a s. 691 f
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3.2.1.2 Den tyska Omöjlighetsläran

3.2.1.2.1 Kravet på objektiv omöjlighet

På 1800-talet grundades i Tyskland, på grundval av den romerska rätten, en lära enligt
vilken ” objektiv omöjlighet”23 att fullgöra avtal skulle medföra att avtalet skulle
betraktas som en nullitet, och sålunda befria från skyldigheten att fullgöra det.

Savigny, i ”Obligationenrecht I”, var först med att använda sig av
beteckningarna objektiv och subjektiv omöjlighet. Denna indelning hade sedan starkt
inflytande på Mommsen vars indelningssystem med begreppsdefinitioner kom att
utöva det största inflytandet på den tyska Omöjlighetsläran. Mommsen definierade
objektiv omöjlighet såsom den omöjlighet, som hade sin grund i avtalsföremålet i sig,
emedan grunden till den subjektiva omöjligheten låg i avtalspartens personliga
förhållanden eller dessas förhållanden till avtalsföremålet.24

Den tyska civillagen, som med särskilda lagbestämmelser reglerade
betydelsen av en prestations omöjlighet, kom under inflytande från Mommsens här
ovan citerade uppdelning i objektiv och subjektiv omöjlighet att låta denna uppdelning
vara av avgörande betydelse för presterande avtalsparts eventuella skadeståndsplikt.
Dock kom Mommsens definition att medföra en rad problem i synnerhet vid
bedömandet av avtal avseende personliga prestationer. Vid dessa avtal är till följd av
sakens egen natur eller på grund av kontrahenternas överenskommelse prestationens
fullgörande nödvändigt förbundet med gäldenärens personliga medverkan. Eftersom
ett utförande av prestationen således ej kan tänkas ske genom någon tredje person,
måste presterande avtalsparts absoluta oförmåga att fullgöra ha till följd att
prestationen blir omöjlig. Enligt Mommsens förenämnda definition skulle dock
prestationen i detta fall vara att anse som subjektiv omöjlighet, vilket ej skulle leda till
eftersträvat resultat enligt lagstiftaren. Denna problematik kom således att medföra en
smärre ändring av definitionen i tysk lagstiftning.

Den definition som efter BGB:s ikraftträdande kom att bli den allmänt
antagna, lät avgörandet av huruvida objektiv eller subjektiv omöjlighet skulle anses
föreligga bero på, om det överhuvudtaget skulle varit möjligt för någon annan person
att fullgöra prestationen. Enligt denna sistnämnda definition ansågs således ”objektiv
omöjlighet” föreligga, då det för var och en var omöjligt att fullgöra prestationen, och
”subjektiv omöjlighet” när prestationen var omöjlig för gäldenären själv men kunde
fullgöras av någon annan.25 Denna sistnämnda definition av begreppen har även av de
nordiska jurister som sysslat med omöjlighetsproblemet, blivit antagen som den för
nordisk rätt gällande.26

Syftet med denna uppdelning av omöjlighetsbegreppet i objektiv och subjektiv
omöjlighet var att lösa spörsmålet, under vilka förhållanden presterande avtalspart
skulle anses befriad från att ersätta motparten den skada denne lidit därigenom att
prestationen uteblivit. Resultatet blev att omöjligheten inte skulle verka befriande från
                                                
23 I tysk rätt används termen ”Unmöglichkeit”
24 Roos, Om prestations omöjlighet s. 39  och Zimmermann, The law of Obligations s. 694
25 Roos, Om prestations omöjlighet s. 40 f
26 A a s. 41
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ett avtalslöfte när det berodde på löftesgivarens individuella förhållanden – alltså vid
subjektiv omöjlighet.27 Det räckte alltså inte att säga: ”Jag klarar inte av det!”. Man
var tvungen att ha stöd för påståendet att ingen annan heller skulle kunna klara av det:
”Löftet går inte att uppfylla!” – dvs. objektiv omöjlighet. Således kom, i motsats till
den subjektiva omöjligheten, den objektiva omöjligheten, att vanligen befria
avtalsparten från ersättningsskyldighet. Grunden härtill var att avtalspart aldrig utan
uttryckligt åtagande kunde tänkas vara förpliktad att svara för händelser som
medförde att mänskliga medel och krafter ej var tillräckliga för prestationens
utförande.

Avgörandet av frågan, om objektiv omöjlighet skulle anses föreligga (och därmed
befrielse från ersättningsskyldighet), var enligt den antagna definitionen beroende på,
om någon annan person i avtalspartens ställe skulle kunna fullgöra prestationen. Ett
borteliminerande av personen måste därför nödvändigtvis ske genom ett hypotetiskt
test för att utröna om prestationen skulle vara möjlig för någon annan i gäldenärens
ställe.28 Orsaken till prestationens uteblivande var alltså likgiltig; det avgörande var
istället hur det hypotetiska provet utföll. Denna metod skulle dock inte användas vid
s.k. personliga prestationer där avtalsprestationen är strängt förbunden med
avtalspartens person, utan i dessa situationer skulle avtalspartens oförmåga direkt
klassificeras som objektiv omöjlighet.

3.2.1.2.2 Kravet på ursprunglig omöjlighet

Den tyska Omöjlighetsläran delade även upp den objektiva omöjligheten i ursprunglig
omöjlighet och efterföljande omöjlighet. För skillnaden mellan ursprunglig och
efterföljande omöjlighet måste hänsyn tas till tidpunkten för avtalets uppkomst. Har
omöjligheten uppkommit före denna tidpunkt, betraktas den som ursprunglig, varemot
en därefter inträdande omöjlighet räknas till efterföljande omöjlighet.29

Begreppsindelningen i efterföljande och ursprunglig omöjlighet påverkar
i viss mån det hypotetiska provet som skall göras för att utreda huruvida objektiv
omöjlighet föreligger. Den tidpunkt, då man på detta sätt tänker en tredje person i
avtalspartens ställe, skall, vid ursprunglig omöjlighet, vara vid avtalets ingående och
under de förhållanden som då förelåg.30  Vid efterföljande omöjlighet ligger det
närmre till hands att sätta in det hypotetiska provet vid tidpunkten för omöjligheten
istället för vid tidpunkten för avtalsslutet.31

Indelningen var av avgörande betydelse inom den tyska Omöjlighetsläran som främst
avsåg den objektivt ursprungliga omöjligheten. Huvudstadgandet för ursprunglig
omöjlighet fanns i BGB § 306 och gav uttryck för satsen att en vid avtalets ingående
föreliggande objektiv omöjlighet ansågs förhindra att en giltig förpliktelse
överhuvudtaget ansetts ha uppkommit. Som stöd för att något giltigt avtal ej kunde

                                                
27 Roos, Om prestations omöjlighet s. 40 f
28 Rodhe, Obligationsrätt s. 357
29 Roos, Om prestations omöjlighet s. 59
30 A a s. 52 och Almén, Om köp och byte af lös egendom (I) s. 312
31 Rodhe, Obligationsrätt s. 358 f
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tänkas uppkomma vid ursprunglig objektiv omöjlighet åberopades den romerska
rättsgrundsatsen impossibilium nulla est obligatio.32

Efterföljande objektiv omöjlighet omnämndes i BGB § 275 mom. 1 som en situation
där en giltig förpliktelse till prestation en gång existerat, ehuru denna sedermera på
grund av omöjligheten blivit upphävd.33

Av denna olikhet mellan ursprunglig och efterföljande omöjlighet följde inom den
tyska rätten helt olika rättsverkningar. Enligt tysk rätt och Omöjlighetsläran hade
något giltigt avtal ej uppkommit då prestationen var att anse som ursprungligt
objektivt omöjlig. Härav följde att avtalspartens culpösa handlande, eller med andra
ord det förhållande att han vid avtalets ingående haft eller bort haft vetskap om
omöjligheten, ändå aldrig kunde åstadkomma att han ansågs skyldig att ersätta
motpartens positiva kontraktsintresse enär detta nödvändigt var förbundet med att en
giltig förpliktelse en gång existerat, enligt BGB § 307. Avtalsparts culpa var här
istället att anses som en culpa in contrahendo och den skada, som han på grund härav
kunde anses skyldig att ersätta, blev endast den som motparten lidit därigenom att han
trott att ett giltigt avtal kommit till stånd d.v.s. det negativa kontraktsintresset.34

I motsats härtill blev avtalsparten, då den objektiva omöjligheten inträtt
efter avtalets ingående, ersättningsskyldig för motpartens positiva kontraktsintresse
om omöjligheten haft sin grund i omständighet som avtalsparten svarat för enligt BGB
§§ 276-279.35 Den tyska rätten gjorde här, när det gäller efterföljande omöjlighet,
ingen skillnad på om denna var objektiv eller subjektiv.36

Naturligtvis blev avtalsparten både vid ursprunglig och efterföljande
omöjlighet skyldig att ersätta det positiva kontraktsintresset om omöjligheten vållats
av honom.37

Sammanfattningsvis har den tyska Omöjlighetsläran och därmed även begreppet
objektiv omöjlighet i tysk rätt skapats uteslutande med sikte på de fall då det redan vid
förpliktelsens uppkomst var omöjligt att fullgöra denna (”ursprunglig omöjlighet”).38

Att prestationen är ursprungligt objektivt omöjlig åstadkom alltså enligt
Omöjlighetsläran, dels att avtalet ansågs ogiltigt, dels att någon förpliktelse till
naturalprestation ej uppkommit och att avtalsparten, även om han haft kännedom om
omöjligheten, aldrig kunde förpliktas ersätta motpartens positiva kontraktsintresse.
Den tyska Omöjlighetsläran kommer som synes på det hela taget ganska nära den
romerska rättsgrundsatsen ”Impossibilum nulla obligatio est”.

3.2.1.2.3 Total eller partiell omöjlighet

Total omöjlighet föreligger när prestationen vid en viss tidpunkt är för avtalsparten
helt och hållet omöjlig att utföra.39

                                                
32 Roos, Om prestations omöjlighet s. 62
33 Roos, Om prestations omöjlighet s. 60
34 A a s. 60-62
35 A st
36 Rodhe, Obligationsrätt s. 362 f
37 Roos, Om prestations omöjlighet s. 45
38 Rodhe, Obligationsrätt s. 357
39 Roos, Om prestations omöjlighet s. 34
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Partiell sägs däremot en omöjlighet vara när avtalsparten ej kan fullgöra hela den
avtalade prestationen men dock en del av densamma. Själva begreppet partiell
omöjlighet kan endast tänkas föreligga vid juridiskt delbara prestationer. Delbar i
juridisk mening är en prestation när den kan upplösas i två eller flera prestationer som
endast kvantitativt skiljer sig från den ursprungliga. Odelbara prestationer är sådana
vid vilka en uppdelning på nämnt sätt är utesluten antingen till följd av prestationens
egen natur (om prestationsobjektet utgörs av viss sak som i allmänhet framstår som en
enhet t ex en stol) eller på grund av parternas uttryckliga eller tysta överenskommelse.
Är prestationen odelbar kan partiell omöjlighet aldrig anses föreligga. Vid delbara
prestationer föreligger aldrig total omöjlighet, med mindre än att varje särskild
delprestation är omöjlig eller den återstående möjliga prestationen, praktiskt sett är
utan värde för motparten.40

3.2.1.2.4 Logisk/absolut eller juridisk/praktisk omöjlighet

Innebörden av satsen impossibilum nulla obligatio est avsåg ett logiskt
omöjlighetsbegrepp, dvs. krävde absolut omöjlighet att prestera.41 Med tanke på denna
rättsgrundsats inflytande på den tyska Omöjlighetsläran skulle det verka mest naturligt
att även denna avsåg absolut omöjlighet. Men det råder delade meningar inom den
tyska doktrinen på området.

I praktiken är sällan omöjligheten absolut. De flesta avtalsförpliktelser
går att uppfylla på något sätt, om man är beredd att underkasta sig erforderliga
uppoffringar och att acceptera kostnader, faror och olägenheter som en uppfyllelse
skulle innebära i den nya situationen som inträffat. Det har således diskuterats
huruvida ett specifikt mer praktiskt juridiskt omöjlighetsbegrepp med vidare omfång
borde uppställas. I den tyska doktrinen har meningarna varit delade huruvida
stadgandena om omöjlighet skulle tillämpas endast vid logisk omöjlighet eller även
vid juridisk omöjlighet.42  Med Titze såsom egentlig föregångare har flertalet tyska
jurister uttalat sig för ett utvidgande av det strikt logiska omöjlighetsbegreppet.43

Kisch, som är av samma åsikt som Titze hänför till juridisk omöjlighet de fall då
prestationen är möjlig men förbunden med oförutsedd fara för gäldenärens liv, hälsa
och sedlighet, eller då fullgörandet skulle strida mot gäldenärens ämbetsplikter eller
annat offentligt intresse.44 Men ett eventuellt utvidgande av det logiska
omöjlighetsbegreppet har också starkt kritiserats inom den tyska doktrinen.45 Enligt
Krückmann skulle ett dylikt utvidgande av begreppet medföra att
omöjlighetsbegreppet blev alltför omfattande och alltmer hänförligt till gäldenärens
vilja istället för verklig förmåga.

                                                
40 Roos, Om prestations omöjlighet s. 35-38.
41 A a s. 2 f
42 Almén och Eklund, Om köp och byte av lös egensdom s. 289 vid not 21
43 Roos, Om prestations omöjlighet s. 3 f
44 A a s. 5
45 A a s. 5 ff
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3.2.2 Förutsättningsläran

3.2.2.1 Förutsättningslärans tillämpningsområde

Förutsättningsläran behandlas oftast som en del av den avtalsrättsliga ogiltighetsläran.
Den avser emellertid inte endast omständigheter vid avtalets tillkomst utan omfattar
också fall av avtals overksamhet på grund av efter rättshandlingens tillkomst
inträffade omständigheter.46 Man brukar således skilja på oriktiga förutsättningar
som avser misstag om vissa förhållanden som föreligger redan vid avtalets ingående
och bristande förutsättningar som är sådana att de beror på en senare
händelseutveckling.

3.2.2.2 Framväxten av Förutsättningsläran

Förutsättningsläran framställdes i mitten av 1800-talet av en tysk rättsvetenskapsman
vid namn Bernhard Windscheid i dennes skrift ”Die Lehre des römischen Rechts von
der Voraussetzung” (1850).47 Windscheid hävdade att en viljeförklaring skulle sakna
bindande verkan om den inte överensstämde med löftesgivarens verkliga vilja. En
förutsättnings felaktighet skulle således, enligt Windscheid, göra rättshandlingen
overksam. Ur åtskilliga uttalanden i de romerska källskrifterna härledde Windscheid
en allmän princip, att en rättshandling som grundades på en oriktig förutsättning var
oförbindande. Genom Förutsättningsläran försökte Windscheid sammanföra läran om
motivvillfarelse och läran om ändrade förhållanden i en enhetlig lära.

Windscheids förutsättningslära hade till en början framgång i Tyskland men
blev sedan utsatt för kritik och upptogs slutligen inte i BGB. Kritikerna hävdade
starkt, att Förutsättningsläran medgav alltför omfattande undantag från regeln att avtal
skall hållas.48

 I Norden omarbetades Förutsättningsläran och nyanserades främst av de danska
rättsvetenskapsmännen Lassen och Ussing. Julius Lassen blev den mest kände och
betydelsefulle företrädaren för den s.k. subjektiva Förutsättningsläran.49 Lassens
förutsättningslära anslöt sig i huvuddrag till Windscheids, men innehöll vissa
betydelsefulla förtydliganden och modifikationer, vilka i hög grad torde ha bidragit till
det erkännande läran erhöll i Norden där den i stort sett var dominerande under 1900-
talets två första decennier.

Den subjektiva Förutsättningsläran kom dock att kritiseras för att vara omöjlig
att praktisera, leda till olämpliga resultat samt vara farlig för rättssäkerheten.50 En s.k.
objektiv förutsättningslära framställdes således av Henry Ussing. Den version av läran
som utarbetades av Ussing i boken ”Bristende forudsaetninger” (1918) begagnas än
idag av svenska domstolar ungefär som om det vore en lagfäst rättsregel. Enligt denna
                                                
46 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 270
47 Lehrberg, Förutsättningsläran s. 34-39
48 A a s
49 A a s. 39-42
50 A a s. 42-52
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version kan ett avtal bli ogiltigt/overksamt om part, vanligen kallad
förutsättningskontrahenten, har ingått ett avtal under en viss förutsättning som varit
felaktig (vilket inkluderar både att den från början varit oriktig och att den brister på
grund av senare inträffade omständigheter), synbar för medkontrahenten, väsentlig för
förutsättningskontrahenten, samt om därutöver vid en objektiv bedömning det befinns
att risken för felaktigheten bör ligga på medkontrahenten snarare än på
förutsättningskontrahenten.51

3.2.2.3 Förutsättningslärans rekvisit

För ogiltighet/overksamhet enligt Förutsättningsläran krävs att fyra rekvisit uppfylls;52

1. Att det verkligen förelegat en förutsättning. Med förutsättning avses här främst
vad som stundom kallas en ”egentlig förutsättning”, dvs. ett medvetet
antagande om förhållandena runt rättshandlingen, men även så kallade
”typförutsättningar” dvs. objektiva förutsättningar vilka inte behöver vara
medvetna för den rättshandlande men anses vara naturligt förbundna med en
rättshandling av viss typ och blir gällande när annat inte får anses vara avtalat.

2. Att denna förutsättning varit tillräckligt väsentlig och därmed inverkat
bestämmande på förutsättningskontrahentens vilja att ingå avtalet på
överenskomna villkor. Denne skulle med andra ord inte ha företagit
rättshandlingen (i vart fall inte på dessa villkor eller inte utan förbehåll) om
han räknat med att förutsättningen var oriktig eller med de förändringar som
sedan inträffade. Motiven för hans handlande är alltså felaktiga.

3. Både förutsättningens existens och väsentlighet skall ha varit synbar för
medkontrahenten. Denne skall alltså ha insett eller åtminstone bort inse att den
rättshandlande utgick från vissa förutsättningar och att dessa hade avgörande
betydelse. Däremot är det inte nödvändigt att medkontrahenten tillika insett
eller bort inse förutsättningens oriktighet dvs. att den rättshandlande svävade i
villfarelse vid företagandet av rättshandlingen.

4. Att det anses skäligt att lägga risken för förutsättningsfelet på den andra parten
(den s.k. relevansbedömningen). Vid denna relevansbedömning gäller som
utgångspunkt att förutsättningskontrahenten är närmast att bära risken för att
hans förutsättningar slår fel, vilket gäller även om motparten är medveten om
förutsättningen. Men i vissa fall kan det vara motiverat att lägga över risken på
medkontrahenten vilket skett i fall där motparten haft kontroll över (NJA 1981
s. 269) eller har bidragit till att skapa förutsättningarna (NJA 1985 s. 178).

För relevansbedömningen har man i doktrin och praxis använt olika
metoder. Det är i synnerhet i fråga om metoderna för denna
relevansbedömning som de olika förutsättningslärorna, den subjektiva och den
objektiva, skiljer sig från varandra. Enligt de subjektiva lärorna skall
lösningen sökas i parternas inställning vid avtalstillfället. Avgörande är hur

                                                
51 Lehrberg, Förutsättningsläran s. 48-52
52 Ramberg och Hultmark, Allmän avtalsrätt s. 177 och Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 271
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parterna då skulle ha löst frågan, om möjligheten av förutsättningens
felslående kommit på tal. Det är således fråga om ett hypotetiskt prov.
Ogiltighet kan inträda, eller, annorlunda uttryckt, relevans kan tillmätas
förutsättningen, om medkontrahenten då skulle ha godtagit att den
rättshandlande (förutsättningskontrahenten) fritogs från bundenheten för det
fall att förutsättningen slog fel.53 Enligt de objektiva lärorna skall avgörandet
inte bero på vad parterna skulle ha bestämt, utan avgörande är istället rättsliga
överväganden om vad som är en objektivt lämplig riskfördelning. Metoden går
ut på att i möjligaste mån utbilda bestämda regler angående verkan av
felaktiga förutsättningar. De faktorer som därvid kan få betydelse är
rättshandlingens art, förutsättningens beskaffenhet, parternas möjligheter att
överblicka riskerna och vem som i sådant hänseende står närmast att bära
risken och slutligen omständigheter hänförliga till parternas beteende in
contrahendo.54

Eftersom lärans rekvisit är mycket allmänna, har domstolarna stor frihet att bestämma
när de vill lägga den till grund för sina avgöranden.

3.2.2.4  Rättsföljder av framgångsrikt åberopande av Förutsättningsläran

Framgång med åberopande av Förutsättningsläran innebär att part som avgett
viljeförklaring baserad på vissa förutsättningar, får dra tillbaka denna viljeförklaring
om Förutsättningslärans samtliga fyra rekvisit är uppfyllda. I praxis har detta ansetts
vara fallet framförallt när motpart har haft kontroll över eller har bidragit till att skapa
förutsättningen. Förutsättningsläran syftar primärt till att befria part från en
förpliktelse som han åtagit sig med felaktiga förutsättningar och innefattar inte som
sådan grund för att ålägga medkontrahenten förpliktelser, t ex att betala skadestånd.
Den normala påföljden i svensk rätt är att avtalet blir ogiltigt i sin helhet, men
undantagsvis kan också inträffa att endast jämkning sker av avtalets innehåll.55 I
rättsfallet NJA 1989 s. 614 konstaterar HD ”att de rättsverkningar som kan bli aktuella
vid tillämpningen av Förutsättningsläran är total eller partiell ogiltighet eller
overksamhet”. Lehrberg56 ser dock ett starkt argument för att tillåta en eventuell
förpliktelseökning och en mångfald av tillgängliga påföljder med stöd av
Förutsättningsläran med bakgrund av att detta är möjligt att åstadkomma enligt 36 §
AvtL, något som emellertid klart avvisats av HD i NJA 1989 s. 614.

                                                
53 Adlercreutz, Avtalsrätt I s.272 och Ramberg & Hultmark, Allmän avtalsrätt s. 178 f
54 A st
55 Vahlén ,Formkravet s. 220 f
56 Lehrberg s. 564-569
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3.2.3 Läran om Force majeure

3.2.3.1 Force majeure

En metod som kan användas vid ändrade avtalsförhållanden är läran om Force
majeure57 Läran har sitt ursprung i Frankrike där art. 114858 i Code Civil stadgar: ” Il
n’y a aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas
fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a
fait ce qui lui était interdit”. Översatt till svenska får detta innebörden att inget
skadestånd skall utgå om gäldenären på grund av Force majeure förhindras att prestera
det som avtalats. Effekten blir således att gäldenären undkommer både
prestationsansvar och skadeståndsvansvar. Fransk rätt baserar Force majeure på i
huvudsak tre faktorer59; 1) Imprévisibilité, dvs. en oförutsebar händelse, 2)
Irrésistibilité, dvs. medför ett oöverstigligt hinder, 3) Extériorité, dvs. händelse är
utifrån kommande.

Det kom emellertid att dröja ganska länge innan läran om Force majeure kom att
definieras inom svensk rätt. Begreppet växte snarare fram i handelslivets
friskrivningsklausuler. Rodhe kom emellertid att ge sig på ett försök att definiera
Force majeure som ”en utifrån kommande (jmf extériorité), omfattande och sällan
inträffande tilldragelse (jmf imprévisibilité), som medför ett oöverstigligt hinder (jmf
irrésistibilité) för gäldenären att prestera”.60 I begreppet Force majeure anses således
bland annat ligga att det skulle röra sig om en händelse som är så sällsynt att man inte
brukar ta den i beräkning. Därutöver fordras vanligen att händelsen inte kunnat
förutses vid tiden för avtalets ingående och att dess verkningar inte skäligen kunnat
undvikas eller förekommas. Inverkan av den befriande händelsen beskrivs ofta så att
den skall ha ”hindrat” fullgörandet eller i alla fall ”väsentligt inverkat” på
fullgörandet. Ett annat sätt att uttrycka det är att hindret skall medföra sådana
svårigheter att den som skall prestera tvingas ”bortom offergränsen”, d.v.s. den gräns
som man inte rimligen skall behöva passera för att uppfylla avtalsförpliktelsen.61

Klassiska Force majeure-händelser brukar härmed exemplifieras med
krig, exportförbud, eldsvådor och naturkatastrofer. Dessa händelser har det
gemensamt att de inträffar efter att avtalet är ingånget och således förändrar
avtalssituationen. Gäldenärs culpa in contrahendo medför att Force majeure lämnas
utan avseende i de flesta fall.62 Force majeure som befrielseregel tar hänsyn enbart till
den enskilde säljaren i fråga, således räknas förutom omständigheter som drabbar alla
säljare även de som endast drabbar den särskilde säljaren.63 Force majeure – begreppet

                                                
57 På gammalsvenska: ”händelser de av högre hand komma”, eng: ”Act of God”, latin: ”vis major”.
58 Se också art. 1147 Code Civil som stadgar att gäldenären undkommer ansvar om ”l’inéxécution
provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée”  dvs. icke-uppfyllelsen härstammar ifrån
en utifrån kommande händelse som inte kan tillskrivas gäldenären.
59 Cabrillac ,Droit des obligations s.109 f
60 Rodhe, Obligationsrätt s. 355
61 Ramberg  & Hultmark s. 212
62 Rodhe, Obligationsrätt s. 496
63 SOU 1976:66 s. 245
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fordrar inte att prestationen har blivit i fysisk mening omöjlig (dvs. ej krav på absolut
omöjlighet), utan även hinder och svårigheter av annan karaktär godtas.64

Ett annat juridiskt begrepp som brukar förknippas med Force majeure är det s.k.
kontrollansvaret.65 Man försöker härvid fixera en kontrollsfär som vardera parten har
att svara för och händelser som inträffar inom denna sfär ligger typiskt sett ”inom
kontroll”. Inträffar händelser utanför sfären ligger de typiskt sett ”utom kontroll”.

Avtal innehåller mycket ofta särskilda bestämmelser om verkan av extraordinära
omständigheter s.k. Force majeure-klausuler. 66 De händelser som främst täcks av
dessa klausuler är bland annat naturkatastrofer, eldsvådor, krig, ny lagstiftning,
statliga ingripanden, arbetskonflikter och dylikt. Dessa händelser har det gemensamt
att det oftast är starkt ingripande, svårförutsedda och svårbemästrade händelser. Force
majeure-klausulerna finns i olika strukturvarianter. De kan vara ensidiga eller
dubbelsidiga beroende på om de gör skillnad mellan de olika parterna. De händelser
som befriar kan räknas upp (”naturkatastrof, strejk…”), de kan beskrivas allmänt
(”händelser utanför parts kontroll”) eller de båda metoderna kan kombineras.

3.2.3.2 Rättsföljder av framgångsrikt åberopande av Force majeure

Force majeure-begreppet används generellt för att ange riskfördelningen mellan
avtalsparterna.67 Det kan därmed användas både för att reglera omfattningen av
prestationsskyldigheten och för begränsning av skadeståndsskyldigheten vid
avtalsbrott. Force majeure leder ofta till att presterande part befrias från
skadeståndsansvar p.g.a. dröjsmålet avseende prestationen emedan avtalet i övrigt inte
påverkas.68  I fall där händelsen är övergående kan fullgörandet således krävas vid ett
senare tillfälle. I vissa fall är däremot inte händelserna att anses som övergående,
vilket medför att presterande part befrias från sin förpliktelse och avtalet förklaras
overksamt.  Att en part på grund av Force majeure befrias från sin
prestationsskyldighet betyder emellertid inte nödvändigtvis att han också befrias från
skadeståndsskyldigheten. Eftersom Force majeure beror på omständigheter
efterföljande avtalsingåendet blir avtalet att anse som overksamt och inte som ogiltigt.
Ett avtal anses således ha existerat mellan parterna.

Vid förekomsten av Force majeure-klausuler i avtal är det mycket vanligt att Force
majeure medför att tiden för fullgörandet av prestationen förskjuts.69

Tidsförskjutningen är ofta längre än till dess att Force majeure upphört. Detta kan
anges i avtalsvillkoren med bestämda tidsfrister eller med mer eller mindre allmänna
uttryck t ex att leveranstiden förlängs med tid som under omständigheterna är skälig.
Förlängning av leveranstiden kan emellertid inte vara obegränsad för då skulle
motparten tvingas vara bunden för obestämd tid framåt men ändå inte vara säker på
prestation. Force majeure-klausuler som medger förlängning av leveranstiden

                                                
64 SOU 1976:66 s. 141
65 Ramberg & Hultmark, Allmän avtalsrätt s. 212
66 Hellner, Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt s. 68
67 Ramberg & Hultmark, Allmän avtalsrätt s. 212 f
68 Hellner, Köprätt s. 86
69 Hellner , Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt s. 71 f
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innehåller därför också regelbundet bestämmelser om uppsägning, antingen när
hindret varat viss tid, eller efter tid som är skälig. Denna rätt till uppsägning är
vanligen ömsesidig. Således kan även den part som drabbats av Force majeure säga
upp avtalet efter utgången av den angivna tiden. Att leveranstiden förlängs innebär att
inga som helst påföljder för dröjsmål kommer ifråga. Motparten kan således varken
häva avtalet eller kräva skadestånd, och inte heller utgår dröjsmålsvite när avtalet är
förlängt. Force majeure-klausuler innehåller också ofta bestämmelser om skyldighet
för avtalspart som vill åberopa Force majeure att meddela andra parten detta.
Underlåtenhet att meddela motpart medför ersättningsskyldighet avseende den skada
som kunde ha undvikits om denne fått meddelandet i tid.70

3.2.4 Skillnader vad gäller Omöjlighetsläran jämfört med läran om Force
majeure och Förutsättningsläran

3.2.4.1 Omöjlighetsläran jämfört med läran om Force majeure

3.2.4.1.1 Kravet på objektiv omöjlighet

Omöjlighetsläran med sitt krav på objektiv omöjlighet är mycket strängare mot en
presterande part än läran om Force majeure. För att avgöra om objektiv omöjlighet i
ett visst fall förelegat skall man göra ett hypotetiskt prov för att utröna om
prestationen skulle ha varit möjlig för någon annan än den presterande avtalsparten
ifråga. För att avgöra om Force majeure förelegat skall man fråga om det inträffat en
händelse av stor räckvidd, som gjort det omöjligt för presterande avtalspart att
prestera. Omöjlighetsläran med sitt krav på objektiv omöjlighet kräver alltså att
omöjligheten/hindret drabbar alla säljare emedan Force majeure bara kräver att
hindret drabbat den särskilde säljaren ifråga. För att Force majeure skall anses
föreligga krävs således endast ”subjektiv omöjlighet”.

3.2.4.1.2 Tidpunkt för omöjlighetens inträffande

En annan skillnad mellan Omöjlighetsläran och läran om Force majeure avser
tidpunkten för omöjlighetens inträffande; Omöjlighetsläran tar främst sikte på
omöjlighet som förelåg redan vid slutandet av avtalet (s.k. ursprunglig omöjlighet)
emedan läran om Force majeure endast avser händelser som medfört
omöjlighet/hinder efter avtalets ingående (dvs. en sorts efterföljande omöjlighet).

                                                
70 Hellner , Speciell avtalsrätt II- Kontraktsrätt s. 72
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3.2.4.1.3 Kravet på absolut omöjlighet

Den romerska rättsgrundsatsen Impossibilum nulla obligatio est krävde absolut
omöjlighet för att vara tillämplig. Huruvida även Omöjlighetsläran krävde detta har
lett till omfattande diskussioner inom den tyska doktrinen och i frågan råder tvivel och
oenighet (se ovan under 3.2.1.2.4). Vad gäller läran om Force majeure råder det
däremot inga tvivel om att det inte krävs absolut omöjlighet utan räcker med
juridisk/praktisk omöjlighet.71 Man brukar när det handlar om Force majeure tala om
att ”svårigheten att fullgöra avtalet skall överstiga offergränsen” dvs. den gräns som
man inte rimligen skall behöva passera för att uppfylla avtalsförpliktelsen.

3.2.4.1.4 Ogiltighet eller overksamhet som effekt

Omöjlighetsläran medför att vid förekomsten av ursprunglig omöjlighet förklaras
avtalet ogiltigt och därmed aldrig existerande. Force majeure kan däremot aldrig
medföra att avtalet anses som aldrig existerande. Force majeure leder ofta till att
presterande part befrias från skadeståndsansvar p.g.a. dröjsmål medan avtalet i övrigt
inte påverkas.  I fall där händelsen är övergående kan fullgörandet således krävas vid
ett senare tillfälle. I vissa fall är däremot inte händelserna övergående vilket medför
att presterande part befrias från sin förpliktelse och avtalet förklaras overksamt. Till
skillnad från vid tillämpandet av Omöjlighetsläran anses avtalet ifråga således här en
gång ha existerat.

3.2.4.2 Omöjlighetsläran jämfört med Förutsättningsläran

3.2.4.2.1 Tidpunkt för hänsynstagande till omständigheter

Omöjlighetsläran  baseras på kravet på objektiv ursprunglig omöjlighet och tar således
hänsyn endast till omständigheter som förelåg redan vid avtalets tillkomst.
Förutsättningsläran avser däremot inte endast omständigheter vid avtalets tillkomst
utan omfattar också fall av avtals overksamhet på grund av efter rättshandlingens
tillkomst inträffade omständigheter. Förutsättningsläran har således ett mycket vidare
tillämpningsområde.

3.2.4.2.2 Omöjlighet respektive förutsättning som utgångspunkt

Omöjlighetsläran baseras på att en objektiv ursprunglig omöjlighet att prestera
föreligger och tar ingen direkt hänsyn till parternas bakomliggande förutsättningar vid

                                                
71 Hellner , Köprätt s. 85
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avtalsingåendet. Omöjlighetsläran går till och med så långt att även om en avtalspart
vetat om omöjligheten  att prestera, denne ändå inte blir ersättningsskyldig vad gäller
det positiva kontraktsintresset utan endast vad gäller ett eventuell negativt
kontraktsintresse vid culpa in contrahendo och motpartens goda tro.

Förutsättningsläran däremot baseras på det grundläggande rekvisitet att en medveten
förutsättning eller objektiv (omedveten) typförutsättning förelegat vid avtalsingåendet
som sedermera visat sig vara felaktig. Det bör dock härvid nämnas att till de
typförutsättningar som regelmässigt anses föreligga vid ömsesidigt förpliktande avtal
torde vara att räkna bl.a. förutsättningen att den egna förpliktelsen är möjlig att
uppfylla.72

3.2.4.2.3 Kravet på helt olika rekvisit

Förutsättningsläran ställer krav på att förutsättningen ifråga skall ha varit väsentlig
eller bestämmande för den rättshandlande samt att både förutsättningens
förhandenvaro och dess väsentlighet skall ha varit synbar för medkontrahenten.
Omöjlighetsläran tar som ovan nämnts ingen hänsyn till parternas förutsättningar
överhuvudtaget. Avgörande för tillämpningen av Förutsättningsläran är sedermera att
det är motiverat att lägga över risken på motparten. Någon liknande bedömning görs
inte överhuvudtaget enligt den tyska Omöjlighetsläran, utan om det föreligger en
ursprunglig objektiv omöjlighet för part att prestera det som utlovats, blir avtalet
ogiltigförklarat och risken läggs automatiskt över på motparten om inte
prestationsskyldige avtalspart varit vållande till omöjligheten.

Omöjlighetsläran ställer istället krav på förekomsten av en ursprunglig
objektiv omöjlighet. Förutsättningsläran däremot kräver inte att någon omöjlighet att
prestera föreligger. Om däremot den oriktiga/bristande förutsättningen i ett särskilt fall
skulle avse möjligheten att prestera den egna förpliktelsen, ställs inte heller något krav
på att denna omöjlighet är ursprunglig eller objektiv.

Även om de båda rättsprinciperna skiljer sig åt rekvisitmässigt, skulle jag vilja hävda
att möjlighet finns att de ändå korsar varandra i vissa fall, vilket jag skall försöka
belysa med följande exempel;

Britt är på semester i Paris och vinner en miljon på kasino. Hon ringer
därmed direkt till Lerbergets främste målare och anlitar henne till att med fria händer
omtapetsera alla rum i Britts hus hemma i Sverige medan Britt själv befinner sig i
Paris. Målar-Kajsa tycker det låter som en strålande idé och ger sig genast av för att
påbörja arbetet. När hon anländer till huset visar det sig att det brunnit ned en timme
innan tapetseraravtalet slutits.

Avtalet ifråga skulle med all säkerhet ogiltigförklaras enligt
Omöjlighetsläran. Tapetseringsprestationen är objektivt omöjlig emedan varken Kajsa
eller någon annan skulle kunna tapetsera i huset eftersom detta brunnit ned till
grunden. Omöjligheten är dessutom att anse som ursprunglig eftersom den förelåg
redan innan avtalet ingicks.

Jag vill även hävda att detta avtal skulle ogiltigförklaras enligt
Förutsättningsläran. Med all säkerhet förutsatte Kajsa att huset som skulle tapetseras

                                                
72 Lehrberg, Förutsättningsläran s. 96
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existerade (medvetet eller möjligtvis en typförutsättning). Denna förutsättning var
naturligtvis också väsentlig vilket varit synbart för Britt. Frågan är dock avhängig den
s.k. relevansbedömningen för att avgöra huruvida det är motiverat att lägga risken på
medkontrahenten. Avtalet skulle förmodligen ogiltigförklaras både enligt den
subjektiva relevansbedömningen ( hypotetiskt prov om hur parterna skulle löst frågan
om möjligheten av förutsättningens felslående kommit på tal = medkontrahenten
skulle godtagit att den rättshandlande fritogs från bundenhet för det fall att
förutsättningen slog fel) och den objektiva relevansbedömningen (objektivt lämplig
riskfördelning med hänsyn till parternas möjligheter att överblicka situationen och
rättshandlingens art).

3.2.4.2.4 Effekt av lyckat åberopande av rättsprinciperna

Både Omöjlighetsläran och Förutsättningsläran leder till att avtalet ifråga blir
ogiltigförklarat när omständigheter vid avtalets tillkomst avses. Framgångsrikt
åberopande av Förutsättningsläran avseende omständigheter som inträffat efter
avtalets tillkomst leder emellertid till att avtalet blir overksamt (jmf med efterföljande
omöjlighet).Vid culpa in contrahendo kan part enligt Omöjlighetsläran tvingas ersätta
motpartens negativa kontraktsintresse. Vad gäller Förutsättningsläran så medför den
som huvudregel ingen ersättningspåföljd överhuvudtaget.
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4 Tillämpningen av Omöjlighetsläran i äldre
svensk rätt (åren 1900-1975) jämfört med
tillämpningen av Förutsättningsläran samt läran
om Force majeure

4.1 Tillämpningen av Omöjlighetsläran i äldre svensk rätt

4.1.1 Förekomsten av Omöjlighetsläran i äldre svensk lag

Reglerna om säljarens dröjsmål i 21 §, 23 § och 24 § i 1905 års köplag påstås varit
starkt påverkade av den tyska Omöjlighetsläran.73 Det skall härvid observeras att
”dröjsmål” eller med den latinska termen ”mora”, i köplagens mening inte endast
omfattade att prestationen blev mer eller mindre försenad utan även att den helt
uteblev.74 Varken 21 § eller 23 § ger några uttryckliga tecken om omöjlighetslärans
inflytande. 24 § däremot har av många påståtts vara direkt baserad på
Omöjlighetsläran.75

4.1.1.1 21 § i 1905 års köplag

21 § ”Varder godset ej i rätt tid avlämnat, och beror ej sådant av köparen
eller av händelse, för vilken han står faran, stånde till honom, huruvida
han vill kräva godsets avlämnande eller häva köpet.

Var dröjsmålet av ringa betydelse för köparen, eller hade
säljaren grundad anledning att sådant antaga, må ej köpet hävas, utan
så är att köparen betingat sig noggrant iakttagande av tiden för godsets
avlämnande; dock skall vid handelsköp varje dröjsmål medföra rätt till
köpets hävande, med mindre det, som fördröjt är, utgör allenast en ringa
del av godset.”

Enligt 1905 års KöpL inbegreps, under dröjsmål med avlämnandet även det som hade
sin grund i omöjlighet att fullgöra avtalet.76 Berodde denna på hinder i köparens
person eller annan omständighet som omöjliggjorde erforderlig medverkan från hans
sida till godsets avlämnande, var det på köparens sida som dröjsmålet ansågs
föreligga. Om däremot omständigheter förelåg, som gjorde det omöjligt för säljaren
att avlämna godset, var 21 § tillämplig även då säljaren var utan all skuld till
omöjligheten om det berodde på en händelse, för vilken säljaren ansågs stå faran.

                                                
73 SOU 1976:66 s. 138 och Hellner, Köprätt s. 95
74 Hellner, Köprätt s. 67
75 A a s. 95 f, Ramberg, Köplagen s. 48 f och Rodhe, Obligationsrätt s. 358
76 Almén och Eklund, Om köp och byte av lös egendom s. 230 f
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Hellner var av den åsikten att den tyska Omöjlighetsläran låg bakom detta
stadgande.77 En bokstavstolkning av denna lagtext ger dock inte sken av förekomst
utav Omöjlighetsläran någonstans. Almén hävdade däremot att vid tillämpningen av
detta stadgande borde man ha rättsgrundsatsen ”Impossibilum nulla obligatio est” i
bakhuvudet när det gäller köparens rätt att kräva godsets avlämnande.78 Enligt Almén
kunde köparen inte äga rätt att kräva godsets avlämnande där detta var omöjligt”. Att
detta inte uttryckligen nämndes i lagtexten torde enligt Almén bero på att detta var att
anse som en självklarhet.

Och visst är det en självklarhet att om något är absolut omöjligt att
prestera finns det ingen som helst möjlighet till avlämnande. Det Almén däremot inte
omnämner är att inte heller hävning fyller någon egentlig funktion ifall omöjlighet
föreligger enligt rättsgrundsatsen ovan. Den centrala rättsverkan av hävning är att
någon naturalprestation inte skall äga rum från någondera sidan i avtalsförhållandet. I
fall av omöjlighet är redan naturalprestationen inhiberad därigenom att den blivit
omöjlig och avtalet att anse som aldrig existerande. Således genom Alméns
erkännande av den romerska omöjlighetsgrundsatsens tillämpbarhet på detta
stadgande medför detta i egentlig mening att omöjlighetsgrundsatsen har en
överordnad position över stadgandets bestämmelser om avlämnande och hävning i
detta fall. Vid omöjlighet att prestera fick köparen således istället förmodligen pröva
lyckan med hjälp utav bestämmelserna om ersättning i 23 § respektive 24 § KöpL.

4.1.1.2 23 § i 1905 års köplag

23 § ”Avser köpet bestämt gods, och lider köparen skada genom dröjsmål
med godsets avlämnande, njute han ersättning av säljaren, med mindre
det visas, att dröjsmålet icke kan tillräknas denne såsom försummelse.”

Enligt detta stadgande utgör försummelse (eller vållande) på säljarens sida den
principiella  förutsättningen för skadeståndsskyldighet. Således framgår indirekt att
säljaren ifråga inte borde bli ersättningsskyldig om dröjsmålet beror på
omständigheter vilka han inte kan råda över. Almén nämner därvid att både
efterföljande och ursprunglig omöjlighet kan åberopas som ansvarsfrihetsgrund varvid
säljaren har bevisbördan.79

Dessa tillämpningsrekommendationer av Almén tyder således på att både läran om
Force majeure (efterföljande omöjlighet) och Omöjlighetsläran (ursprunglig
omöjlighet) ligger bakom här. En annan detalj som också pekar på Force majeure-
lärans eventuella inflytande på bestämmelsen är att kravet på försummelse eller
vållande innebär att även subjektiv omöjlighet egentligen också skulle kunna medföra
befrielse från skadeståndskyldighet.

                                                
77 Hellner , Köprätt s. 95
78 Almén och Eklund, Köp och byte av lös egendom s. 246
79 A a s. 274 och s. 279- 282
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4.1.1.3 24 § i 1905 års köplag

24 § ”Är köpet att hänföra till leveransavtal, och uppstår skada genom
dröjsmål å säljarens sida varde, ändå att dröjsmålet ej kan tillräknas
säljaren såsom försummelse, skadan av honom ersatt, utan så är att han
på grund av förbehåll vid köpet är från ersättningsskyldighet befriad,
eller ock möjligheten att fullgöra avtalet må anses utesluten i följd av
omständighet, som ej bort av säljaren vid köpets avslutande tagas i
beräkning, såsom förstörelse av allt gods av det slag som eller det parti
köpet avser, eller krig, införselförbud eller därmed jämförlig händelse.”

Detta stadgande är egentligen den enda bestämmelsen som uttryckligen för tankarna
till Omöjlighetsläran. Flertalet författare80 inom den svenska doktrinen påstår att 24 § i
1905 års köplag baserades på Omöjlighetsläran. Jag vill dock ställa mig något kritisk
till detta, vilket jag skall försöka utveckla här nedan;

24 § i 1905 års köplag byggde på tanken att skyldighet att fullgöra ett avtal, och därför
också skyldighet att utge skadestånd vid utebliven avtalsfullgörelse, skulle uteslutas
av att det var objektivt omöjligt att fullgöra det.81 I lagtexten framträdde detta genom
uttrycken ”möjligheten att fullgöra avtalet [må]  anses utesluten” och i ”förstörelse
av allt gods av det slag eller det parti som köpet avser”. Med dessa uttryck har man
velat utmärka att det skall ha förelegat en omöjlighet för alla och envar i säljarens
ställe och således inte enbart för den enskilde säljaren, dvs. objektiv omöjlighet. Detta
krav på objektiv omöjlighet har sitt ursprung i Omöjlighetsläran och så här långt kan
jag därmed hålla med om uttalandet att stadgandet skulle baserats på denna lära.

När omständigheterna som medfört denna objektiva omöjlighet skall ha inträffat
nämns inte uttryckligen i lagtexten. I doktrinen påstås dock att den inbegriper både
ursprunglig och efterföljande omöjlighet.82 Här börjar således den svenska lagstiftaren
att göra avsteg från Omöjlighetslärans krav på ursprunglig omöjlighet. Det bör också
här påpekas att i kommentarerna till lagtexten framhålls att det främst är efterföljande
omöjlighet som skall avses.83 Som framgår ovan under 3.2.4.1.2 har efterföljande
omöjlighet snarare sitt ursprung i läran om Force majeure än i Omöjlighetsläran. Här
börjar således ett visst inflytande från läran om Force majeure skymta.

Inte heller framgår det någonstans att absolut/logisk omöjlighet skulle krävas för
tillämpning av stadgandet. Almén, och även Köplagsutredningen, påpekar tvärtom att
med ordet ”må ” framför ”anses uteslutet” uttrycks att det inte nödvändigtvis måste
handla om absolut/logisk omöjlighet utan att det skulle räcka med juridisk/praktisk
omöjlighet.84 Almén uttalar också att innebörden av bestämmelsen ”skulle kunna
återgivas därmed, att säljaren är fritagen från ersättningsskyldighet, icke blott då
avtalets fullgörande är fysiskt omöjligt eller juridiskt otillåtet, utan även då
fullgörandet skulle kräva ekonomiska uppoffringar, som helt och hållet ligga utanför

                                                
80 Se bl. a Hellner, Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt s. 61, Roos, Om prestations omöjlighet s. 20
81 Almén, Köp och byte af lös egendom s. 312
82 A st
83 A st och Rodhe, Obligationsrätt s. 357 f
84 Almén och Eklund, Köp och byte av lös egendom s 289 och SOU 1976:66 s. 73
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kontrahenternas förutsättningar”. Det framkommer inte uttryckligen någonstans att
den tyska Omöjlighetsläran skulle kräva absolut/logisk omöjlighet, men med sin
starka förankring i den romerska rättsgrundsatsen impossibilum nulla obligatio est
som kräver absolut/logisk omöjlighet ligger det, enligt min mening, nära till hand att
även länka Omöjlighetsläran till kravet på absolut/logisk omöjlighet. Att det endast
krävdes juridisk/praktisk omöjlighet enligt detta stadgande tyder således på att det
snarare är läran om Force majeure som ligger i bakgrunden. Alméns tillägg om
oskäliga ekonomiska uppoffringar tydliggör denna tes ännu mer emedan detta är ett av
huvudrekvisiten i begreppet ”ekonomisk Force majeure”.85

För säljarens frihet från ersättningsskyldighet förutsattes vidare att
omöjligheten hade sin grund i ”omständighet som ej bort av säljaren vid köpets
avslutande tagas i beräkning”. Detta rekvisit ligger delvis implicerat i begreppet
Force majeure som förutsätter att händelsen skall vara så sällsynt att man inte brukar
ta den i beräkning.86 Gäldenärens culpa in contrahendo medför således att händelsen
blir irrelevant. Detta medförde också, enligt Almén, att det vid ursprunglig omöjlighet,
fanns mindre utrymme för frihet från ersättningsskyldighet avseende det positiva
kontraktsintresset emedan säljaren i regel bort ta en sådan omständighet i beräkning.87

Det bör härvid noteras att den tyska Omöjlighetsläran endast medgav ersättning för
det negativa kontraktsintresset vid culpa in contrahendo, vilket alltså inte var fallet
enligt detta stadgande. Detta uttryck kan också, precis som ovan med ordet ”må”, ses
som ett förmildrande av kravet på absolut/logisk omöjlighet.88

Sammanfattningsvis anser jag att det således verkar förhastat att påstå att 24 § KöpL
skulle baserats på Omöjlighetsläran. Även om kravet på objektiv omöjlighet finns där
klart och tydligt och även om ursprunglig omöjlighet, enligt doktrinen, ansågs
inbegripas i stadgandet, verkar det i själva verket som att lagstiftaren baserade
stadgandet på en sammanblandning av Omöjlighetsläran och läran om Force majeure.
Huruvida detta var medvetet eller inte vet bara lagstiftaren själv enär lagmotiven
tiger.89

4.1.2 Tillämpandet av Omöjlighetsläran i äldre svensk domstolspraxis

Frågan är då hur tesen ovan om att stadgandet i 24 § består av en sammanblandning
av de två begreppen Force majeure och objektiv ursprunglig omöjlighet står sig i
förhållande till praxis. Har begreppen även vid domstolstillämpningen
sammanblandats eller har de var för sig ansetts kunna medföra befrielse från
skadeståndsskyldighet?

I praxis finns fall där HD befriat säljare från skadeståndsskyldighet under sådana
omständigheter att ursprunglig objektiv omöjlighet förelegat men inte Force majeure;

-NJA 1916 s. 256 : Lindhoff och Johnsson hade i slutet av november
1909 träffat avtal om att Lindhoff skulle leverera 300,000 kg potatis. Leveransavtalet
avsåg ett bestämt parti av årets potatisskörd från egendomen Ökull, tillhörig

                                                
85 Se NJA 1925 s. 624 och Hellner, Köprätt s. 89
86 Rodhe, Obligationsrätt s. 357
87 Almén och Eklund, Köp och byte av lös egendom s. 294 f
88 Hellner, Köprätt s. 85 f
89 Se Prop. 1905:27
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Klöfverskjöld, som Lindhoff i sin tur tecknat köpavtal med. Vid ingåendet av avtalet
med Johnsson hade Lindhoff gjort förbehåll att om potatisen vore frostskadad, skulle
Lindhoff inte behöva leverera till Johnsson. På grund av stark frost natten till den 13
november hade så gott som hela ifrågavarande potatisparti blivit förstört. Leverans
hade därför inte kommit till stånd vare sig till Lindhoff eller Johnsson. Johansson
yrkade ersättning för det positiva kontraktsintresset på grund av utebliven leverans,
men HD lämnade talan utan bifall med hänvisning till avtalsförbehållet,  ursprunglig
omöjlighet och ”förstörelse av allt gods av det slag köpet avsåg” enligt 24 § KöpL.

I detta fall kommer således Omöjlighetsläran till uttryck. Först och
främst föreligger objektiv omöjlighet emedan det på grund av förstörelsen av allt gods
av det slag som köpet avser, är en omöjlighet för alla och envar att prestera.
Omöjligheten är också ursprunglig eftersom den förelåg redan innan avtalet slöts och
absolut eftersom det verkligen är helt omöjligt att uppfylla avtalsprestationen ifråga.
Intressant är däremot att observera att HD inte överhuvudtaget verkar fundera på en
eventuell skadeståndsskyldighet för Lindhoff, vilket går emot den svenska doktrinen.
Almén hävdar bestämt i lagkommentarerna till 24 § att det ligger i sakens natur att
säljaren, vid en ursprunglig omöjlighet, i regel bort ta en sådan omständighet i
beräkning vid avtalsingåendet, vilket medför att befrielse från skadeståndsskyldighet
inte bör infalla.90 I detta fall är det förmodligen avtalsförbehållet ifråga som gör att
HD inte ens reflekterar över ett eventuellt skadeståndsansvar, men det omnämns inte
uttryckligen.

-NJA 1934 s. 209: En ägare av en silverrävsfarm hade i slutet av maj
1931 avtalat att köparen efter val på farmen skulle förvärva en årsvalp efter en viss räv
som ställts ut året innan. Samtliga valpar som räven fått under 1931 hade emellertid
dött redan i april. Köparen yrkade ersättning för den uteblivna leveransen. HD
uttalade att säljaren bort känna till att valparna dött redan vid avtalsingåendet vilket
medförde att denne ansågs skyldig att ersätta köparen den skada som denne åsamkats
därigenom att han ej kunnat begagna sig av rätten att från säljaren inköpa en årsvalp
efter samma hane. Skadan uppskattades skäligen till 500 kronor. Men eftersom
köparen häftade i skuld till säljaren avseende köpeskillingen på 500 kronor ansågs
mellanhavanden dock utjämnade parterna emellan.
 Även i detta fall var det således fråga om en objektiv omöjlighet emedan
det bestämda avtalsobjektet ifråga var ”förstört”. Eftersom det redan vid tidpunkten
för avtalets ingående var omöjligt att uppfylla avtalsprestationen var det också fråga
om ursprunglig omöjlighet. Omöjligheten var sist men inte minst också absolut. I
detta fall, till skillnad från fallet ovan, erkändes dock köparen skadestånd på grund av
att säljaren bort känna till omöjligheten att prestera redan vid avtalsingåendet. Ett
skiljaktigt justitieråd går till och med så långt som att uttala att det ålegat säljaren att,
innan avtalet slöts, förvissa sig om att hinder för presterande ej förelåg. Eftersom
skadan av HD uppskattades till ett belopp motsvarande köpeskillingen ansågs
parternas mellanhavanden dock utjämnade. Den ursprungliga omöjligheten ledde
sålunda i praktiken till noll, trots skadeståndet för icke-uppfyllelsen. Detta kan tolkas
som att HD inte riktigt vågar ta ställning till skadeståndet ifråga eller att köparen
möjligen inte lyckats påvisa någon större skada.

Således kan härmed konstateras att ursprunglig objektiv omöjlighet ansågs
självständigt kunna utgöra befrielsegrund från skadeståndsskyldighet enligt 24 §.

                                                
90 Almén , Köp och byte af lös egendom s. 318 f
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Praxis till 21 § och 23 § KöpL som omnämner Omöjlighetsläran går däremot inte att
finna.

4.1.3 Mottagandet av Omöjlighetsläran i äldre svensk doktrin

I samband med införandet av 1905 års köplag fanns i huvudsak två författare som
diskuterade omöjlighetsbegreppet – Almén och Roos. Deras uppfattning om hur
begreppet skulle tillämpas skiljde sig dock en del ifrån den tyska Omöjlighetsläran.

Tore Almén var, i sin gedigna lagkommentar till 1905 års köplag, år 1906 bland de
första att tala i termer av objektiv omöjlighet. Detta gjordes i anslutning till
kommentarerna till 24 § KöpL. Innebörden Almén gav begreppet var till viss mån
densamma som fanns att finna i Omöjlighetsläran, nämligen att det skall innebära
omöjlighet för alla och envar i säljarens situation.91 Men till skillnad från den tyska
omöjlighetslärans inriktning mot ursprunglig objektiv omöjlighet, upptar Almén
begreppet objektiv omöjlighet främst med tanke på den efterföljande omöjligheten,
medan han förhåller sig ganska avvisande till detta begrepp såvitt angår den
ursprungliga omöjligheten. Almén erkänner att ordalagen i 24 § även inbegriper den
ursprungliga omöjligheten men säger också att det ligger i sakens natur att säljaren i
regel bort ta en sådan omständighet i beräkning vid avtalsingåendet samt därvid
lämnat en garanti att trots dessa omständigheter prestera det som utlovats, vilket
medför att befrielse från skadeståndskyldighet inte bör infalla.92 Således om det var
fråga om en omöjlighet som förelåg redan vid tidpunkten för avtalets ingående, ansågs
det, enligt Almén i själva verket röra sig om ett misstag från löftesgivarens sida och
huvudregeln var då att skadestånd skulle utgå om motparten varit i god tro. Almén går
till och med så långt att i vissa fall på grund av löftesmottagarens befogade tillit anse
gäldenären skadeståndsansvarig oberoende av culpa. Desto mer energi lägger Almén
däremot ned på att förklara innebörden av den efterföljande omöjligheten och
möjligheterna därvid att befrias från skadeståndsansvar samt därvid omnämna
händelser (krig strejk osv.) som idag snarare skulle anses infalla under begreppet
Force majeure.

Almén uttalar även kritik mot den romerska rättsgrundsatsen
Impossibilum nulla obligatio est och dess stränga krav på absolut/logisk omöjlighet
och hävdar att ”juridiken är eller borde åtminstone vara en praktisk vetenskap, och
dess omöjlighetsbegrepp bör vara ett praktiskt icke ett logiskt”.93 Almén påstår
således att säljaren skall kunna anses fritagen från ersättningsskyldighet inte bara i
situationer av absolut fysisk omöjlighet utan även då fullgörandet skulle kräva
ekonomiska uppoffringar som helt och hållet låg utanför avtalsparternas
förutsättningar.

Sammanfattat skulle jag vilja säga att det samlade intrycket av Alméns
omnämnande av omöjlighet tyder på att han finner ursprungsvarianten i den romerska
rättsgrundsatsen och i den tyska Omöjlighetsläran aningen för sträng. Han talar
därmed för ett förmildrande genom att utveckla den objektiva omöjligheten främst
med avsikt på den efterföljande omöjligheten och ett praktiskt/relativt
omöjlighetsbegrepp - faktorer som, enligt min mening, snarare hör hemma i läran om
Force majeure än i Omöjlighetsläran. Att Almén inte själv drar dessa tankegångar till
                                                
91 Almén, Köp och byte af lös egendom s. 312 f
92 A a s. 318 f
93 A a s. 314 f
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läran om Force majeure kan bero på, vilket  han nämner i ett annat sammanhang, ”den
oklarhet, af hvilken begreppet Force majeure lider och alltid torde komma att lida”.94

Även Axel Roos omnämnde omöjlighetsbegreppet främst i termer om efterföljande
omöjlighet vilket skymtar redan av titeln på verket ”Om prestations omöjlighet i
synnerhet med avseende å gäldenärens skadeståndsplikt vid den totala omöjlighet som
uppkommit efter avtalets ingående” (1915). Roos var av den uppfattningen att endast
objektiv omöjlighet räknades, men att som tysk rätt ge olika rättsverkan åt ursprunglig
och efterföljande omöjlighet, ansågs av Roos direkt felaktigt.95 Roos var härvid av den
uppfattningen att även vid ursprunglig objektiv omöjlighet kunde gäldenären bli
skyldig att utge ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset.96 Roos, precis
som Almén, var också av den uppfattningen att det juridiska omöjlighetsbegreppet
borde vara större än det av den romerska rätten utvecklade absoluta
omöjlighetsbegreppet. Till det förespråkade praktiska/juridiska omöjlighetsbegreppet
fogade Roos förutom situationer av absolut omöjlighet även varje prestation som
antingen var av staten/myndigheten förbjuden eller skulle innebära en större
uppoffring för gäldenären än vad som kunde anses krävas av avtalet.97

Sammanfattat finns det inte särskilt många punkter där det kan påstås att
Roos gör avsteg från tankarna Almén fört fram några år tidigare. På en del ställen
känns det nästan som om Roos endast återger Alméns ståndpunkter såsom om de utan
någon diskussion vore riktiga. Således även om Roos till en början verkar vara en
förespråkare av Omöjlighetsläran i svensk rätt så erhålls, när man läser avhandlingen
idag, intrycket att han egentligen snarare förespråkade läran om Force majeure (vilket
på den tiden inte var ett tillräckligt utvecklat begrepp enligt Almén ovan), precis som
Almén. Det bör dock observeras här att både Roos och Almén noga höll fast vid att
endast objektiv omöjlighet räknades, vilket inte nödvändigtvis krävs enligt läran om
Force majeure som också inkluderar subjektiv omöjlighet.

Villhelm Lundstedt98, kom att kritisera utformningen av 24 § KöpL. Lundstedt
framhöll att det var ”synnerligen menligt att man först under ett omöjlighetsbegrepp
sammanfört verkligen omöjliga prestationer och möjliga prestationer och därefter på
detta blandningsbegrepp utfört deduktioner, vilkas riktighet förutsätter ett renodlat
omöjlighetsbegrepp.” Lundstedt kom även att opponera sig emot ”den efter Lassen
också hos oss vanliga tendensen att anse gäldenären oberoende av culpa ansvarig för
ursprunglig omöjlighet”.99 Att göra gäldenären skadeståndsansvarig  genom att påstå
att sådan culpa i allmänhet föreligger vid ursprunglig omöjlighet, var enligt Lundstedt
ett direkt hot mot rättssäkerheten.

Även Rodhe kom, cirka femtio år efter Roos och Almén, att erkänna förekomsten av
Omöjlighetsläran i bakgrunden till främst 24 § KöpL.100 Rodhe framhöll dock att
begreppet objektiv omöjlighet upptagits främst med tanke på den efterföljande
omöjligheten emedan man förhållit sig ganska avvisande till detta begrepp såvitt
angick den ursprungliga omöjligheten. Rodhe opponerade sig emellertid mot att man i

                                                
94 Almén , Köp och byte af lös egendom s. 328 f
95 Roos, Om prestations omöjlighet s. 73 f
96 A a s. 68 f
97 A a s.  20 f
98 SvJT 1921 s. 331 ff
99 A a s. 337 ff
100 Rodhe, Obligationsrätt s. 357 f
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anslutning till Omöjlighetsläran och ofta såsom en del av denna behandlat problemet
om rätt för en gäldenär att frånträda eller påkalla jämkning av en förpliktelse vars
fullgörande väl icke var omöjlig men skulle varit mycket betungande för honom.101

Denna så kallade ekonomiska omöjlighet hörde enligt Rodhe inte hemma i
Omöjlighetsläran.

4.2 Tillämpningen av Förutsättningsläran och läran om Force
majeure i äldre svensk rätt

4.2.1 Förekomsten av Förutsättningsläran och läran om Force majeure i
äldre svensk lag

4.2.1.1 Förekomsten av läran om Force majeure i äldre svensk lag

Det har tidigare diskuterats (se under 4.1.1.3) huruvida 24 § i 1905 års köplag kunde
anses baserad på Omöjlighetsläran. Börjar man analysera paragrafens ordalydelse
visar det sig sedermera att den även påverkats av läran om Force majeure och i själva
verket mer eller mindre består av en mix av de båda lärorna.

Det som skulle kunna tyda på att 24 § KöpL även influerats av läran om Force
majeure är, som tidigare omnämnts, bland annat följande; Händelser som kunde
medföra ansvarsbefrielse exemplifierades i paragrafen med ”typiska” Force majeure-
händelser såsom ”krig, införselförbud eller därmed jämförlig händelse”, vilka är att
förknippa med efterföljande omöjlighet snarare än Omöjlighetslärans ursprunglig
omöjlighet. Lagkommentarerna framhöll också att det främst var efterföljande
omöjlighet som skulle leda till ansvarsbefrielse och ställde sig mer kritisk till
detsamma vid ursprunglig omöjlighet.102 För att kunna åberopas som befrielsegrund
krävdes nämligen att händelsen som föranlett omöjligheten utgjorde en
”omständighet, som ej bort av säljaren vid köpets avslutande tagas i beräkning”. Detta
rekvisit som har sitt ursprung i läran om Force majeure kom att innebära att det var
svårare att åberopa ursprunglig omöjlighet emedan lagkommentarerna förespråkade
att säljaren i regel borde tagit dylika omständigheter i beräkning.

Användandet av ordet ”må” framför ”anses”, kan ses som ett eventuellt
förmildrande av Omöjlighetsläran som (åtminstone i den romerska
ursprungsvarianten) kräver absolut omöjlighet. De innebar att inte endast absolut
omöjlighet utan också andra omständigheter som hindrade fullgörandet kunde verka
befriande, s.k. praktisk/juridisk omöjlighet.103 Lagkommentarerna förespråkade till
och med att även i fall då fullgörandet skulle kräva orimliga ekonomiska uppoffringar
detta skulle godkännas som befrielsegrund.

                                                
101 Rodhe, Obligationsrätt s. 349
102 Almén, Köp och byte af lös egendom s. 318 f
103 Hellner s. 97 och Almer s. 289
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Utanför köplagens område kunde man hitta Force majeure som befrielsegrund även i
7 § skuldebrevslagen104 som talade om ”lagbud, avbrott i den allmänna samfärdseln
eller liknande oöverstigligt hinder, som ej bort av gäldenären tagas i beräkning” samt
med liknande formulering i 54 § växellagen105 och 48 § checklagen106. 4 § lagen om
vård om omyndigs värdehandlingar107 omnämnde ”krig, uppror, upplopp eller annan
utomordentlig tilldragelse” som också det pekade på influenser från läran om Force
majeure.

4.2.1.2 Förekomsten av Förutsättningsläran i äldre svensk lag

Förutsättningsläran som fick sitt inflytande i Sverige främst genom den version av
läran som utarbetades av Ussing i boken ”Bristende forudsaetninger” (1918) kom
aldrig att införas i den svenska lagstiftningen, utan förblev en doktrinbaserad
rättsprincip. Svensk lagstiftning förlitade sig istället på reglerna om motivvillfarelse i
avtalslagens ogiltighetskatalog. Härvid användes således bestämmelserna om svek i
30 § AvtL och 33 § i AvtL som ogiltigförklarade avtal om omständigheterna vid
avtalets tillkomst var sådana att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om
dem åberopa rättshandlingen.

4.2.2 Tillämpandet av Förutsättningsläran och läran om Force majeure i
äldre svensk domstolspraxis

4.2.2.1 Tillämpandet av läran om Force majeure i äldre svensk
domstolspraxis

Ovan under 4.1.2 konstaterades att ursprunglig objektiv omöjlighet framgångsrikt
åberopats för befrielse från prestationsskyldighet och skadeståndskrav. Ovan under
4.1.1.3 har också konstaterats att 24 § i 1905 års KöpL. även bar spår av läran om
Force majeure. Avsikten här nedan är således att undersöka huruvida detta även
framkom i domstolspraxis.

Ett antal fall ur HD:s praxis tyder på att Force majeure i anslutning till 24 § KöpL
åberopats som ansvarsfrihetsgrund utan att ursprunglig objektiv omöjlighet verkat
föreligga. Ett exempel är rättsfallet nedan, men även exempelvis NJA 1920 s. 178 och
NJA 1924 s. 115

-NJA 1918 s. 33; Den 28 juli 1914, således omedelbart före utbrottet av
första världskriget, ingicks ett avtal om leverans av mjöl. Säljaren levererade
emellertid inte och gjorde mot köparens yrkande om skadestånd invändning, att han
på grund av världskrigets utbrott inte kunnat fullgöra leveransen ifråga. HD anförde
emellertid, att av tidpunkten för köpet och övriga omständigheter framgick, att kriget
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hört till sådana omständigheter som säljaren vid avtalets ingående bort ta i beräkning,
och att bolaget härmed inte hade stöd för sin invändning i 24 § KöpL.
Även om åberopandet inte var framgångsrikt, kan observeras att det i detta fall
handlar om Force majeure som åberopas och inte Omöjlighetsläran, emedan de
”förhindrande” omständigheterna inträffar efter avtalets ingående.

Men Force majeure framkom överlag mest i det praktiska näringslivet. 24 § i 1905 års
köplag ansågs ofta, i det praktiska näringslivet, alltför sträng mot säljarna vilket ledde
till att dessa istället friskrev sig från ansvar genom tillämpandet av egna Force
majeure-klausuler i avtalen. I själva verket var det snarare ett undantag att 24 §
tillämpades i anslutning till Force majeure och där det förekom tycks det ofta bero på
att säljaren av någon anledning försummat att i avtalet inta sina allmänna
leveransbestämmelser (se t ex NJA 1970 s. 478).108 Force majeure-klausulerna kom
dock att tolkas snävt av domstolarna. Om det inte klart gavs klara hållpunkter för
motsatsen tolkades de i anslutning till 24 § i alla fall. Strängheten kunde delvis
förklaras med den allmänna tendensen att tolka klausuler, varigenom någon friskriver
sig från skadeståndsansvar, restriktivt.

Ett nämnvärt rättsfall utanför köplagens område är NJA 1906 s. 124; Sedan, enligt ett
fraktavtal, ett ångfartyg infunnit sig på avtalad plats för intagande av trävarulast, men
befraktaren därav lämnat endast en del av det som avtalats, enär dennes fabrik och
brädgård nyss uppbrunnit, yrkade bortfraktaren ersättning enligt 129 § och 130 §
SjöL. Befraktaren gjorde däremot en invändning om Force majeure enligt
certepartivillkoren. Av intresse härvid är att underrätten är inne på resonemang som
kan härledas till objektiv omöjlighet genom att ej godkänna åberopandet av Force
majeure med motiveringen att inte ”hinder mött för bolaget att annorstädes anskaffa
trävaror av sådant slag som det uppbrunna partiet”. Tydligt är således att underrätten
inte haft Force majeure-begreppet riktigt klart för sig utan förmodligen använt sig av
resonemangen om objektiv omöjlighet bakom 24 § KöpL. Force majeure kräver som
bekant endast en subjektiv prövning. HD däremot godtar ersättningsbefrielse med
hänvisning till Force majeure.

Även vad gäller 7 § Skuldebrevslagen finns en del rättspraxis avseende Force majeure
(se bl. a NJA 1937 s. 261 och NJA 1917 s. 58).

4.2.2.2 Tillämpandet av Förutsättningsläran i äldre svensk domstolspraxis

Avtalslagens bestämmelser om motivvillfarelse avser misstag i fråga om
omständigheter som verkat motivbildande för den rättshandlande, med andra ord varit
förutsättningar för det avtal han ingått eller den rättshandling han eljest företagit. Det
mest kvalificerade slaget av motivvillfarelse är svek som regleras av 30 § AvtL. För
tillämpning av denna bestämmelse krävs att rättshandlingen framkallats genom det
svikliga förfarandet, dvs. ett uppsåtligt/avsiktligt tillskapande av den situation som
leder till rättshandlingen.109 33 § AvtL kan däremot tillämpas då medkontrahenten,
utan att svikligt ha framkallat rättshandlingen, på ett ohederligt sätt begagnat sig av
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den handlandes obekantskap med för rättshandlingen betydelsefulla förhållanden. För
tillämpning av denna bestämmelse krävs vetskap om den rättshandlandes villfarelse
samt att åberopandet av rättshandlingen med hänsyn därtill är att anse som
ohederligt.110

Det angavs emellertid i motiven till 33 § att därmed inte uttömts alla de
fall då ”den handlandes förutsättningar eljest kunna inverka å en av honom företagen
rättshandling”.111 Det lämnades således åt domstolarna att avgöra, i vad mån eljest
felaktiga förutsättningar hos den rättshandlande kunde tillmätas betydelse. Som ett
tredje moment i läran om betydelsen av motivvillfarelser i ogiltighetshänseende kunde
sålunda, med visst stöd i lagmotiven, Förutsättningsläran tillämpas.
Förutsättningslärans tillämpningsområde begränsades således till de situationer som
inte täcktes av 33 § AvtL. Förutsättningsläran kräver för tillämpning att både
förutsättningens förhandenvaro och dess väsentlighet skall ha varit synbar för
medkontrahenten. Denne skall alltså ha insett att den rättshandlande utgick ifrån en
viss förutsättning och att denna hade avgörande betydelse. Däremot är det inte
nödvändigt att medkontrahenten tillika insett eller bort inse förutsättningens
oriktighet, med andra ord bort inse att den rättshandlande svävade i villfarelse vid
företagandet av rättshandlingen. Härvid föreligger således en skillnad i förhållande till
33 § AvtL som ju kräver vetskap om den rättshandlandes villfarelse. Ett annat
förhållande som inte täcktes av 33 § AvtL men väl av Förutsättningsläran var, när
förutsättningen slagit fel först efter rättshandlingens företagande (dvs. bristande
förutsättningar), eftersom 33 § tar sikte enbart på omständigheterna vid
rättshandlingens tillkomst. Således kom Förutsättningsläran att fylla ut de ”luckor”
som fanns i lagen.

Det finns således ett betydande antal domar, där förutsättningar tillagts relevans utan
att det klarlagts om löftesmottagaren känt till förutsättningens felaktighet, vilket kan
tolkas till att Förutsättningsläran tillämpats även om inte detta uttryckligen nämns (se
bl.a. NJA 1923 s. 235,  NJA 1936 s. 368, NJA 1940 s. 449 och NJA 1948 s. 244).

Det förekommer dock även en del HD-domar där en avvisande hållning gentemot
Förutsättningsläran uttrycks (se NJA 1917 s. 27 och 1940 s. 77).

4.2.3 Mottagandet av Förutsättningsläran och läran om Force majeure i
äldre svensk doktrin

4.2.3.1 Mottagandet av läran om Force majeure i äldre svensk doktrin

Force majeure-begreppet verkar länge varit ett oklart begrepp i svensk rätt. Almén
omnämner begreppet Force majeure som det ”skäligen dunkla uttrycket” i
lagkommentaren från 1906 och pekar på att stora oklarheter råder avseende
begreppets innebörd – ”på grund af den oklarhet, af hvilket begreppet Force majeure
(vis major, händelse av högre hand) lider och alltid torde komma att lida, synes det
vara att tillråda, att detsamma i slutsedlar och kontraktsformulär undvikes”.112

                                                
110 Adlercreutz , AvtalsrättI s. 259-264
111 Grönfors, Avtalslagen s. 209 f
112 Almér, Köp och byte af lös egendom s. 328 f
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Med tanke på den tyska rättens inflytande på den skandinaviska
doktrinen vid denna tidpunkt talades mestadels i termer av objektiv omöjlighet istället
för Force majeure. Både den svenska och danska doktrinen har både före och efter
köplagens tillkomst och vid tiden närmast därefter använt begreppet objektiv
omöjlighet.113 De norska köplagsmotiven hänvisade direkt till BGB:s stadganden om
objektiv omöjlighet och nämnde att det som av affärsmännen benämndes Force
majeure var det som av juristerna kallades objektiv omöjlighet.114

Knut Rodhe kom däremot att försöka sig på att definiera begreppet Force majeure på
1950-talet; ”Måhända kommer man relativt nära den hos oss gängse uppfattningen om
man kräver att det skall vara en utifrån kommande, omfattande och sällan inträffande
tilldragelse, som medför ett oöverstigligt hinder för gäldenären att prestera”.115

Rodhe kom således tillslut att bringa klarhet i begreppet i den svenska
doktrinen, där det sedan länge betraktats som ”dunkelt”.

4.2.3.2 Mottagandet av Förutsättningsläran i äldre svensk doktrin

Förutsättningsläran kom att spela en ganska stor roll i Danmark under Ussings
inflytande. Ussings objektiva Förutsättningslära fick sedan genom inflytande av inte
minst Karlgren, både författare och ledamot av HD, insteg i Sverige.116 Men även om
Karlgren var en av Förutsättningslärans främsta förespråkare i Sverige bör det
observeras att han ofta ändå varnat för ett överdrivet beaktande av förutsättningar.117

Hellner påpekade dröjsmålsreglernas nära samband med allmänna rättsprinciper som
kan befria en part från hans avtalsförpliktelse på grund av förändrade förhållanden
t. ex Förutsättningsläran. Han poängterade dock att där det finns en noggrant utformad
lagstiftning bör man inte kunna sätta denna ur kraft genom att vid sidan av den
tillämpa ”vaga allmänna rättsprinciper”.118 Han påpekar också att man bör vara
försiktig med att av det förhållandet att ordet ”förutsättning” används i praxis dra den
slutsatsen att domstolarna haft Förutsättningsläran i tankarna. ( jmf NJA 1918 s. 20
och 1923 s. 20)

Även många andra författare, bl.a. Rodhe119 och Vahlén120, har ställt sig kritiska till
användandet av Förutsättningsläran, åtminstone i vissa lägen, där andra lösningar
synes ägnade att dels komma till väl så tillfredsställande resultat, dels på ett mera
realistiskt sätt redovisa skälen härför och därmed kanske ge bättre ledning för
framtiden.

                                                
113 Rodhe s. 355 f
114 A st
115 A st
116 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 269 f
117 Karlgren i SvJT 1956 s. 521 ff
118 Hellner, Köprätt s. 67 f
119 Rodhe , Om fastighetsindelningen och dess betydelse s. 298 f
120 Vahlén, Formkravet s. 210 ff
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4.3 Internationella skillnader vad gäller användandet av
Omöjlighetsläran år 1900-1975

Den tyska Omöjlighetsläran kom att influera köprätten i alla de skandinaviska
länderna  inför stiftandet av ländernas köplagar vid sekelskiftet 1800/1900.121 I fransk
rätt fick istället läran om Force majeure stor betydelse.122 Engelsk rätt var
överhuvudtaget ytterst sparsam med undantag från det allmänt härskande strikta
ansvaret och använde därmed knappast varken  Omöjlighetsläran eller Force majeure
såsom befrielsegrund.123

Av den föregående framställningen har framgått, att den svenska köprätten i viss mån
mottagit impulser från den tyska Omöjlighetsläran. Det bör dock observeras att den
svenska varianten av Omöjlighetsläran som förts fram främst av Roos och Almén
skiljer sig ganska radikalt ifrån ursprungsversionen i romersk och tysk rätt.

4.3.1 Den tyska Omöjlighetsläran sammanfattat

Den tyska Omöjlighetsläran, som i stora drag baseras på den romerskrättsliga
omöjlighetsgrundsatsen ”Impossibilum nulla obligatio est”, bygger på begreppet
objektiv omöjlighet, d.v.s. för att en omöjlighet skall tjäna som ansvarsfrihetsgrund
krävs att den också skulle drabba alla andra i avtalspartens ställe. Begreppet objektiv
omöjlighet har också snävats in ytterligare, i den tyska Omöjlighetsläran, eftersom
denna skapats uteslutande med sikte på de fall då det redan vid förpliktelsens
uppkomst var omöjligt att fullgöra denna, så kallad ”ursprunglig omöjlighet”. Med
tanke på Omöjlighetslärans starka grund i den romerska omöjlighetsgrundsatsen torde
det från början även ha åsyftats att absolut omöjlighet skulle krävas. Detta är dock
omdiskuterat i den tyska doktrinen varvid flertalet har ställt sig positiva till ett
utvidgande av omöjlighetsbegreppet till ett mildare mer praktiskt juridiskt begrepp.

Att prestationen är objektivt ursprungligt omöjlig åstadkommer enligt den tyska
Omöjlighetsläran dels att någon förpliktelse till naturalprestation ej uppkommit, dels
att avtalsparten, även om han haft kännedom om omöjligheten, inte förpliktas ersätta
motpartens positiva kontraktsintresse. Dessa effekter har sin grund i att vid denna
ursprungliga objektiva omöjlighet ogiltigförklaras avtalet och anses aldrig ha
existerat.

4.3.2 Den svenska varianten av Omöjlighetsläran

Omöjlighetsläran sades ligga till grund för de svenska dröjsmålsreglerna, främst 24 §,
i 1905 års köplag.124 Den svenska varianten som här framkommer skiljer sig dock en
del ifrån den romersk/tyska Omöjlighetsläran.

                                                
121 Rodhe, Obligationsrätt s. 355
122 Cabrillac , Droit des obligations s. 108 ff och s. 182 ff
123 Rodhe, Obligationsrätt s. 356
124 Roos, Om prestations omöjlighet s. 39 ff och  Hellner, Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt s. 62
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Den svenska varianten av Omöjlighetsläran som framfördes främst av Roos och
Almén byggde precis som den tyska Omöjlighetsläran och den romerskrättsliga
omöjlighetsgrundsatsen på objektiv omöjlighet.125

Den olika rättsverkan som tysk rätt givit åt ursprunglig respektive efterföljande
omöjlighet, ansågs i den svenska doktrinen däremot felaktig och betydelselös.126

Någon sådan åtskillnad mellan dessa omöjlighetsarter har inte heller synts till i svensk
lag. Omfånget av avtalspartens skadeståndsplikt blev nämligen enligt 1905 års köplag
23 § och 24 § densamma, om omöjligheten att fullgöra avtalet uppkommit före eller
efter avtalets ingående. Att avtalsparten i svensk rätt även vid ursprunglig objektiv
omöjlighet kunde anses vara skyldig att ersätta motpartens positiva kontraktsintresse
gick strängt emot den tyska rättens Omöjlighetslära. Avtalsparten kunde vid
ursprunglig objektiv omöjlighet blir ersättningsskyldig för det positiva
kontraktsintresset, om motparten varit i god tro och presterande avtalspart haft eller
bort ha haft kännedom om omöjligheten. Almén påstod att vid den ursprungliga
omöjligheten ansågs det ligga i sakens natur att säljaren i regel bort ta en sådan
omständighet i beräkning vid avtalsingåendet samt därvid lämnat en garanti att trots
dessa omständigheter prestera det som utlovats, vilket skulle medföra att befrielse från
skadeståndskyldighet inte borde infalla.127 Således, om det var fråga om en omöjlighet
som förelåg redan vid tidpunkten för avtalets ingående, ansågs det i själva verket röra
sig om ett misstag från löftesgivarens sida och huvudregeln var då att skadestånd
skulle utgå om motparten varit i god tro. Denna svenska variant av Omöjlighetsläran
var, terminologiskt sett, både att anse som en overksamhetsgrund (vid efterföljande
omöjlighet) och en ogiltighetsgrund (vid ursprunglig omöjlighet), till skillnad från den
tyska Omöjlighetsläran som enbart var en ogiltighetsgrund.

Svensk doktrin ställde sig även positiv till ett utvidgande av det romerskrättsliga
absoluta/logiska omöjlighetsbegreppet till ett mer praktiskt/juridiskt
omöjlighetsbegrepp. Almén uttalade att ”juridiken är eller borde åtminstone vara en
praktisk vetenskap, och dess omöjlighetsbegrepp bör vara ett praktiskt, icke ett
logiskt”.128  Roos uttalade att till juridisk omöjlighet skulle räknas ”varje prestation
som antingen är av staten eller vederbörande myndighet förbjuden, eller vars
fullgörande skulle för gäldenären innebära ett offer större än det, vartill han genom
avtalet förbundit sig”.129 Till praktisk omöjlighet skulle, enligt Roos, också höra
”prestationer, som innebär fara för gäldenärens liv eller hälsa, eller som strida mot
allmän sedlighet eller annat offentligt intresse, samt vidare sådana prestationer,
vilkas fullgörande skulle för gäldenären innebära en stor och oförutsedd ekonomisk
uppoffring”. Roos framhöll dock att stor försiktighet måste iakttas vid avgörandet om
dessa omständigheter i det särskilda fallet verkligen skulle anses medföra omöjlighet.
Hindren skulle enligt Roos vara av sådan beskaffenhet att en bonus pater familias ej
skulle i det föreliggande fallet känt sig förpliktad att fullgöra prestationen. Dessutom
fordrades att man vid tolkningen av det särskilda avtalet kom till det resultat att
motparten ej med hänsyn till motprestationens storlek hade berättigad anledning att
fordra prestationen av gäldenären under så stora uppoffringar.

                                                
125 Roos, Om prestations omöjlighet s. 46 och Almén, Köp och byte af lös egendom s. 312 f
126 Roos, Om prestations omöjlighet s. 73
127 Almén, Köp och byte af lös egendom s. 318 f
128 A a s. 314
129 Roos, Om prestations omöjlighet s.20 f
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Detta utvidgande av det, av romersk rätt använda, logiska omöjlighetsbegreppet till ett
mer praktiskt juridiskt omöjlighetsbegrepp var dessutom det som förespråkades att
användas vid tillämpningen av 24 § i 1905 års köplag.130 I lagtexten antyddes det,
enligt Almén, bland annat genom orden ”må anses”, att till omöjlighet skulle även
hänföras förhållanden som logiskt sett inte skulle höra dit.

4.4 Sammanfattat: tillämpningen av Omöjlighetsläran i äldre
svensk rätt jämfört med tillämpningen av
Förutsättningsläran och läran om Force majeure

Reglerna om säljarens dröjsmål i 21 §, 23 § och 24 § i 1905 års KöpL påstås ha varit
starkt influerade av den tyska Omöjlighetsläran. 21 § KöpL ger inget uttryckligt sken
av Omöjlighetsläran men den romerska rättsgrundsatsen ”impossibilum nulla
obligatio est” erkänns enligt lagkommentarerna en överordnad roll avseende köparens
rättigheter att kräva avlämnande. 23 § och 24 § KöpL som avser säljarens
ersättningsskyldighet vid dröjsmål visar på ett tydligare sätt influenser från den tyska
Omöjlighetsläran. Jag vill dock inte erkänna Omöjlighetsläran som ensam
influensgivare utan även påstå att faktorer från läran om Force majeure skymtar i 23 §
och 24 § KöpL. Vad gäller 23 § KöpL framkommer inte Omöjlighetsläran
uttryckligen men indirekt framgår att säljaren inte blir ersättningsskyldig om
dröjsmålet beror på omständigheter vilka han inte kan råda över och av
lagkommentarerna framgår att ursprunglig omöjlighet kan åberopas som
ansvarsfrihetsgrund. Läran om Force majeure framkommer i det att även efterföljande
omöjlighet och subjektiv omöjlighet kan åberopas som ansvarsfrihetsgrund. I 24 §
KöpL uttrycks Omöjlighetsläran mer tydligt direkt i lagtexten med bland annat
”möjligheten att fullgöra avtalet (må) anses utesluten”, vilket framhävde
Omöjlighetslärans krav på objektiv omöjlighet. Dock framhävs, precis som i 23 §, att
både ursprunglig och efterföljande omöjlighet inbegrips vilket tyder på inflytande av
både Omöjlighetsläran och läran om Force majeure. Att sedan avsteg gjorts ifrån
kravet på absolut omöjlighet till att även se situationer som innebär alltför stora
ekonomiska uppoffringar som en tillräcklig omöjlighet, tyder även på en övergång
från Omöjlighetsläran till läran om Force majeure.

Man får således intrycket att 23 § och 24 § egentligen består av en
sammanblandning av både Omöjlighetsläran och läran om Force majeure. Huruvida
detta var ett omedvetet eller medvetet drag från lagstiftarens sida är svårt att veta
emedan lagmotiven tiger i frågan. I doktrinen framkommer däremot att begreppet
Force majeure var ett oklart begrepp. Frågan är om också Omöjlighetslärans verkliga
innebörd var oklar för lagstiftaren eller denne hade innebörden klar men ansåg
densamma vara otillfredsställande och därmed valde att använda sig av en egen
variant av denna. Jag tror på det senare alternativet ifråga. Analysering av denna tids
doktrin på området ger för handen att man hade Omöjlighetslärans innebörd ganska
klar för sig men att man ansåg den vara något sträng vad gällde kravet på absolut
omöjlighet och direkt felaktig vad gällde befrielse från ersättningsskyldighet vid
ursprunglig omöjlighet. Därmed konstruerades det som jag tidigare kallat en ”svensk
variant av Omöjlighetsläran”. Denna mildare variant, som senare förmodligen har
påverkat utformningen av 23 § och 24 § KöpL, ger idag sken av att ha mixat den tyska
Omöjlighetsläran med faktorer hemmahörande i (den då oklara) läran om Force
                                                
130 Almén, Om köp och byte af lös egendom s. 312 f och Roos, Om prestations omöjlighet s. 20 f
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majeure. Praxis från denna tid har också påvisat att HD behandlat åberopande om
befrielse från skadeståndsskyldighet både i fall av ursprunglig omöjlighet och i fall av
Force majeure.

Det kan därvid konstateras att 1905 års KöpL bar spår av rättsprinciperna om
omöjlighet och om Force majeure, dock inte vad avser någon renodlad form av någon
utav dem, utan snarare bestående av en mix av faktorer från de båda. I övrigt syntes
inte Omöjlighetsläran till någonstans i den svenska lagen, vilket däremot var fallet
med Force majeure som kunde påträffas som befrielsegrund även i andra lagar såsom
skuldebrevslagen och växellagen. Att Force majeure hade bredare utbredning än
Omöjlighetsläran berodde förmodligen på att kravet på absolut och objektiv
omöjlighet ansågs för stränga för dessa lagstadganden samt att det här var
efterföljande hinder/omöjlighet som var av intresse.

Förutsättningsläran kom däremot aldrig till uttryck i något lagstadgande utan kom att
utvecklas som ett komplement främst till 33 § AvtL. Förutsättningsläran kom att
åberopas som en kontraktsrättslig princip i fall där 33 § AvtL inte räckte till. Dock
förespråkades restriktivitet vid tillämpandet av Förutsättningsläran, som vid denna
tiden inte var riktigt accepterad av domstolarna och doktrinen.
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5 Tillämpningen av Omöjlighetsläran i svensk rätt
på senare tid (år 1975-) jämfört med
tillämpningen av Förutsättningsläran och läran
om Force majeure

5.1 Tillämpningen av Omöjlighetsläran i svensk rätt i
tidsperioden 1975 och framåt

5.1.1 Förändringar avseende Omöjlighetslärans betydelse vid införandet
av den nya köplagen (1990:931)

I slutbetänkandet (SOU 1976:66) av Köplagsutredningen 1976 kritiserades
Omöjlighetsläran, vilken ansågs ha legat till grund för gamla KöpL 24 §, som alltför
sträng mot den presterande säljaren.131 Vanligheten av mer vittgående friskrivningar
från leverans- och skadeståndsskyldighet samt förekomsten av Force majeure-
klausuler i det praktiska handelslivets avtal var faktorer som, enligt
Köplagsutredningen, påyrkade en lagändring.

Köplagsutredningen föreslog att säljaren borde befrias från
skadeståndsskyldighet på grund av mellankommande händelser i större utsträckning
än enligt dåvarande gällande rätt. Enligt förslaget skulle befrielseregeln snarare bygga
på läran om Force majeure istället för Omöjlighetsläran.132 Säljaren skulle därmed
komma att befrias från skadeståndsskyldighet inte endast vid omöjlighet (eller
motsvarande hinder) som drabbar alla säljare (dvs. objektiv omöjlighet) utan även vid
händelser som har ingripande betydelse (dvs. det räcker med praktisk/juridisk
omöjlighet) och som endast drabbar den enskilde säljaren (dvs. det räcker med
subjektiv omöjlighet).

Även i propositionen (1988/89:76) till den nya köplagen påpekades att
skadeståndsansvaret grundat på Omöjlighetsläran var alltför strängt och att avsteg
regelmässigt gjordes i det praktiska handelslivets avtal via Force majeure-klausuler.133

Inte heller i propositionen ville man begränsa de hinder som skulle kunna frita säljaren
från skadeståndsansvar till Omöjlighetsläran. Istället valde man att följa
arbetsgruppens betänkande (NU 1984:5) som anknöt skadeståndsansvaret till FN-
konventionens regler om skadestånd vilka byggde på ett så kallat kontrollansvar.134

Detta skulle innebära att säljaren skulle svara för det som ligger inom hans
kontrollsfär. För att säljaren skulle kunna bli befriad från skadeståndsansvar skulle
krävas att fyra förutsättningar skulle vara uppfyllda. Det krävdes för det första att det
förelåg ett hinder för fullgörelse. För det andra skulle hindret ligga utanför säljarens
kontroll. För det tredje krävdes att säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat

                                                
131 SOU 1976:66 s. 138-141
132 A bet s. 245-249
133 Prop. 1988/89: 76 s. 43
134 A prop s. 43-46
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med hindret vid köpet. Slutligen var det ett villkor att säljaren inte skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit hindret.

I enlighet med köplagsutredningens förslag kom även propositionen att
snarare bygga på läran om Force majeure än på Omöjlighetsläran. För att säljaren
skulle gå fri från ansvar krävdes att det förelåg ett hinder för fullgörelse. Säljaren
skulle däremot inte behöva visa att också andra än han själv drabbats av hindret, dvs.
det krävdes inte objektiv omöjlighet utan endast Force majeure.135

24 § i 1905 års KöpL kom sedermera att ha sin motsvarighet i den nya KöpL 27 §.
Emedan den förra hade sitt ursprung i Omöjlighetsläran kom den senare att baseras på
läran om Force majeure istället. Kontrollansvarsregeln brukar uppfattas närmast som
ett strikt ansvar med undantag för Force majeure.136

Intressant att nämna härvid är att Omöjlighetsläran även i tysk rätt numer har förlorat
sin betydelse efter år av stark kritik.137

5.1.2 Förekomsten av Omöjlighetsläran i svensk lag i tidsperioden 1975
och framåt

Omöjlighetsläran har mer eller mindre spelat ut sin roll inom den svenska
lagstiftningen sedan läran om Force majeure tagit över rollen som influensgivare till
köplagens dröjsmålsregler (se ovan under 5.1.1). Omöjlighetsläran verkar
överhuvudtaget inte gå att finna någonstans i den svenska lagstiftningen idag.

Ramberg påstår dock att Omöjlighetsläran kan spåras i modifierad form genom den
begränsningen av fullgörelseskyldigheten som föreligger enligt 23 § 1 st. KöpL.138

23 § 1 st. ”Köparen får hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse. Säljaren är
dock inte skyldig att fullgöra köpet, om det föreligger ett hinder som han
inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar
som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren
fullgör köpet.”

I 23 § KöpL regleras således köparens rätt att kräva fullgörelse vid dröjsmål med
varans avlämnande samt säljarens möjligheter att undkomma ett sådant krav. Med
uttrycket ”hinder som inte kan övervinnas” återges, enligt Ramberg, den verkliga
innebörden av principen att ingen kan förpliktas att in natura fullgöra det som är
omöjligt att fullgöra –impossibilum nulla obligatio est.139  Jag vill dock ställa mig
kritiskt till detta uttalande, då jag snarare är av den uppfattningen att stadgandet ifråga
baserar sig på läran om Force majeure. 23 § första styckets andra mening lyder som
följer: ”Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet, om det föreligger ett hinder
som han inte kan övervinna”. Varken i förarbetena140 till den nya köplagen eller i
själva lagstadgandet framgår att en objektiv prövning skall företas i Omöjlighetslärans

                                                
135 Prop 1988/89:76 s. 43 f
136 Ramberg, Köplagen s. 346
137 Hellner, Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt s. 62
138 Ramberg, Köplagen s. 306 f
139 A a s. 313 f
140 SOU 1076:66 s. 242 ff och prop 1988/89: 76 s. 98 ff
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anda. Tvärtom, som jag tidigare nämnt talar både Köplagsutredningen och
propositionen emot ett fortsatt tillämpande av Omöjlighetslärans stränga krav på
objektiv omöjlighet. Stadgandet ifråga tar således endast hänsyn till den specifike
säljaren i respektive fall (i Force majeure-lärans anda) och därmed inte – vilket skulle
ha varit fallet om stadgandet baserats på Omöjlighetsläran – huruvida alla andra i
säljarens situation skulle ha drabbats av det oövervinnliga hindret ifråga.

Att stadgandet sedan också tillägger befrielsemöjlighet vid prestation
som skulle kräva orimliga uppoffringar tyder också på att bestämmelsen influerats av
läran om Force majeure emedan det här innebär ett krav endast på praktisk
omöjlighet.

Vad gäller 24 § i 1905 års köplag, som numer har sin motsvarighet i 27 § KöpL, så
baseras den numer överhuvudtaget inte på Omöjlighetsläran utan snarare på läran om
Force majeure (se nedan under 5.2.1.1.).

5.1.3 Tillämpningen av Omöjlighetsläran i svensk domstolspraxis under
tidsperioden 1975 och framåt

I äldre svensk rätt tillämpades en svensk variant av Omöjlighetsläran i direkt
anslutning till främst 24 § i 1905 års köplag. I modern tid har Omöjlighetsläran
snarare åberopats som en självständig kontraktsrättslig princip.

5.1.3.1 Användandet av rättspraxis avseende 24 § i 1905 års köplag till 27 §
KöpL

Den rättspraxis som utvecklades på grundval av 24 § KöpL 1905 (och därmed med
viss bas i Omöjlighetsläran) bör fortfarande uppmärksammas. De omständigheter som
medförde befrielse från skadeståndsskyldighet enlig detta stadgande medför
emellertid befrielse även enligt kontrollansvarsregeln i 27 § nya KöpL.141 I anslutning
till lagtexten avseende 27 § KöpL finns dessutom uttryckliga hänvisningar till praxis
från både 23 § och 24 § i 1905 års köplag.

5.1.3.2 Åberopandet av Omöjlighetsläran självständigt som en allmän
kontraktsrättslig princip

Även om inte Omöjlighetsläran omnämndes uttryckligen så kom HD i NJA 1989s.
614 att gå in på ”allmänna kontraktsrättsliga principer” avseende ursprunglig
omöjlighet;

Enligt ett avtal om underhåll m.m. som träffats mellan makar i anledning
av förestående äktenskapsskillnad, skulle hustrun (A-M) erhålla hälften av mannens
(L) efterlevnadspension från försäkringsbolaget SPP. Båda parter utgick utan någon
undersökning ifrån att mannen kunde disponera över SPP-försäkringen på angivet sätt.

                                                
141 Hellner, Speciell avtalsrätt II- Kontraktsrätt  s. 67
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När det senare framkom att avtalet i den angivna delen aldrig hade kunnat förverkligas
fullt ut, eftersom det stred mot de av SPP tillämpade försäkringsvillkoren, väckte
hustrun talan mot mannen med yrkande att mannen skulle åläggas att teckna en
pensionsförsäkring med hustrun som förmånstagare på ett belopp som beräknats så att
hustrun skulle få samma efterlevnadsskydd som om det ursprungliga avtalet hade
kunnat genomföras. Den anförda talan ansågs inte kunna bifallas vare sig med
tillämpning av Förutsättningsläran (eftersom denna lära bara medför att avtalspart
befrias ifrån avtalsbundenheten och ej medför skadeståndsersättning), 36 § AvtL
(förutsätter för sin tillämpning att det fanns ett oskäligt villkor och villkor som är
omöjliga att förverkliga var enligt HD inte detsamma som oskäliga villkor) eller
allmänna kontraktsrättsliga principer.

Vad gäller de ”allmänna kontraktsrättsliga principerna” uttalade HD att
prestationsskyldig normalt var ”skyldig att utge skadestånd beräknat efter det positiva
kontraktsintresset när det redan vid avtalets ingående förelåg hinder mot fullföljande
av avtalet, under förutsättning att den förpliktade visat försumlighet genom att inte
pröva sina möjligheter att fullgöra avtalet”. HD hänvisade sedan till NJA 1934 s. 209
(se ovan under 4.1.2) som avsåg ursprunglig omöjlighet och sade vidare ”att det
förhåller sig så torde bero på att en löftesmottagare som i god tro utgått från att ett
avtal skall fullföljas bör kompenseras för den händelse att det senare visar sig att
avtalet ej kunde genomföras”.

Det som HD kallar ”allmänna kontraktsrättsliga principer” i detta fall påminner
mycket om Omöjlighetsläran. Det förelåg i detta fall en ursprunglig objektiv
omöjlighet att fullgöra avtalet ifråga, vilket HD har uppmärksammat. Dock påtalar
HD, till skillnad ifrån tyska Omöjlighetsläran, att ersättningsskyldighet avseende det
positiva kontraktsintresset kan tänkas föreligga vid försumlighet av gäldenären. Detta
sammanfaller dock med den ”svenska varianten” av Omöjlighetsläran (se under 4.3.2)
vilken bland annat kommit till uttryck i NJA 1934 s. 209. Med tanke på HD:s
hänvisning till detta fall, förefaller det inte sig så konstigt att de sedermera använder
sig av denna ”svenska variant”.

Så här långt verkar det således som om A-M skall få bifall för sin talan.
Med HD uttalar sedan: ”detta skäl kan inte åberopas om löftesmottagaren redan vid
avtalsslutet var i ond tro i den meningen att han hade bort förstå att avtalet aldrig
kunde genomföras”. HD framhäver att L bort undersöka om förpliktelsen var möjlig
att genomföra enligt försäkringsvillkoren innan han åtog sig dem, men även att A-M,
som dessutom kom med förslaget till arrangemanget, kunde frågat SPP om deras
försäkringsvillkor. HD kommer således tillslut fram till att L  inte skall anses närmre
att bära risken för den uppkomna situationen än A-M. HD tillägger även att både L
och A-M vid avtalets ingående utgick ifrån att det inte skulle kosta L någonting att
överföra hälften av efterlevandepensionen till A-M. Det nya ersättningsförslaget
skulle däremot medföra en kostad för L med 300 kronor i månaden. Med en sorts
riskavvägning och skälighetsbedömning kommer HD således tillslut fram till att inte
bifalla AM:s talan. Justitierådet Palm var av skiljaktig mening och uttalade att ”L, i
och med att han åtog sig en förpliktelse av detta slag, också svarar för att det på hans
sida inte fanns något hinder mot fullföljande”. Palm kom dock fram till samma
domslut på grund av den kostnadsökning ett omvänt domslut skulle medföra.

Detta rättsfall är således ett tydligt exempel på att Omöjlighetsläran, dock i den
svenska versionen, fortfarande är levande i svensk rätt.
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5.1.4 Mottagandet av Omöjlighetsläran i svensk doktrin i tidsperioden
1975 och framåt

Det är svårt att överhuvudtaget hitta Omöjlighetsläran i modern svensk doktrin. Detta
kan bero på lite olika faktorer. En faktor kan vara att begreppet Force majeure, med en
tydligare innebörd idag än vad den verkade ha i början av 1900-talet, tagit över
Omöjlighetslärans roll på köprättens område, emedan Omöjlighetsläran ansetts för
säljarovänlig. En annan faktor kan vara en negativ inställning till användandet av
oskrivna kontraktsrättsliga principer i allmänhet på grund av dess oförutsebarhet i det
praktiska handelslivet.

Jan Hellner framhåller att reglerna i 21 § och 23 § men främst 24 § i 1905 års köplag
baserades på Omöjlighetsläran.142 Hellner medger således att Omöjlighetsläran har
haft viss betydelse i äldre svensk rätt men att den idag spelat ut sin roll.143 Det bör
härmed observeras att Hellner aldrig ställt sig särskilt positiv till användandet av
oskrivna kontraktsrättsliga principer vid sidan av köplagen. Detta framgår av följande
äldre uttalande: ”Där det, som här är fallet, finnes en noggrant utformad lagstiftning,
bör man nämligen inte kunna sätta denna ur kraft genom att vid sidan av den tillämpa
vaga allmänna rättsprinciper på alldeles samma situationer.”144

Jan Ramberg är av den uppfattningen att det är ”tid att förbigå Omöjlighetsläran i
rättstillämpningen”.145 Ramberg påpekar att tillämpning av Omöjlighetsläran blir
godtycklig, så snart man ger efter på kravet att omöjligheten skall vara absolut. När
man accepterar att någon kan befrias från prestationen även när den är möjlig – men
inte utan stora uppoffringar – att fullgöra prestationen, ger man sig, enligt Ramberg, in
på värderingar som på intet sätt gör det nödvändigt att bygga resonemanget på
omöjligheten som sådan.

Ramberg anser också att det skapar förvirring att redovisa
Omöjlighetsläran som en allmän avtalsrättslig princip. Enligt Ramberg behövs den
inte för att förklara det självklara förhållandet att något som är omöjligt att uppfylla
inte behöver uppfyllas. Ramberg kritiserar även Omöjlighetsläran för att inte ge någon
förklaring till varför man på grund av omöjlighet skall befrias från en utlovad
förpliktelse utan att behöva utge ersättning.146 Rambergs uppfattning om innebörden
och effekten av ursprunglig omöjlighet är att det i själva verket rör sig om ”ett misstag
från löftesgivarens sida” och att skadestånd skall utgå om motparten varit i god tro,
dvs. inte känt till omständigheten.

Ramberg verkar emellertid vara av den uppfattningen att
Omöjlighetsläran och den romerska rättsgrundsatsen ”Impossibilum nulla obligatio
est”, existerar än idag i viss mån i den svenska rätten, se ovan under 5.1.2.

                                                
142 Hellner , Köprätt s. 94f
143 Hellner, Speciell avtalsrätt II- Kontraktsrätt s. 61
144 Hellner , Köprätt s. 67 f
145 Hellner & Ramberg, Speciell avtalsrätt I - Köprätt s. 143
146 Ramberg & Hultmark , Allmän avtalsrätts. 209 f
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5.2 Tillämpningen av Förutsättningsläran samt läran om
Force majeure i svensk rätt i tidsperioden 1975 och framåt

5.2.1 Förekomsten av Förutsättningsläran och läran om Force majeure i
svensk lag i tidsperioden 1975 och framåt

5.2.1.1 Förekomsten av läran om Force majeure i svensk lag efter år 1975

I och med tillkomsten av den nya köplagen kom läran om Force majeure att överta
Omöjlighetslärans tidigare påstådda roll som bakgrundsfigur till köplagens
dröjsmålsregler. I övrigt finns Force majeure fortfarande kvar som tidigare i 7 §
skuldebrevslagen, 54 § växellagen och 48 § checklagen.

5.2.1.1.1 23 § första stycket i nya köplagen

23 § andra meningen i nya KöpL har följande lydelse: ”Säljaren är dock inte skyldig
att fullgöra köpet, om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om
fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till
köparens intresse av att säljaren fullgör köpet”. Ramberg påstår att denna
bestämmelse skall ha sitt ursprung i Omöjlighetsläran (se ovan under 5.1.2). Jag vill
istället påstå att bestämmelsen ifråga baseras på den något mildare läran om Force
majeure. Av lydelsen ”ett hinder som han inte kan övervinna ” framgår att avgörande
vikt läggs vid den enskilde säljaren situation och inte, vad som skulle krävas vid
Omöjlighetsläran, huruvida hindret är oövervinnligt för alla andra i säljarens situation.
Varken i förarbetena147 till den nya köplagen eller i själva lagstadgandet framgår att
en objektiv prövning skall företas i Omöjlighetslärans anda. Sålunda genom ren
bokstavstolkning av lagtexten och främst av ordet ”han” ges intrycket att det som är
av betydelse är den enskilde säljarens situation vilket skulle innebära att
bestämmelsen snarare är baserad på läran om Force majeure än Omöjlighetsläran med
sitt krav på objektiv omöjlighet.

 Även fortsättningen av lydelsen med orden ”eller om fullgörelsen skulle förutsätta
uppoffringar som inte är rimliga” påvisar att det snarare handlar om läran om Force
majeure än Omöjlighetsläran. Denna lydelse påvisar att det inte krävs att avtalets
fullgörande skall vara logiskt absolut otänkbart, vilket Omöjlighetsläran kräver, utan
att det räcker med praktisk juridisk omöjlighet.

                                                
147 SOU 1076:66 s. 242 -245 och prop 1988/89: 76 s. 98-101
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5.2.1.1.2 27 § KöpL i nya köplagen

24 § i 1905 års köplag kom att få sin motsvarighet i nya köplagens 27 §. 27 § KöpL är
hämtad från och motsvarar i princip art 79 i CISG (1980 års FN-konvention om
internationella köp). Det framgår av förarbetena till CISG att avsikten med
ansvarsfrihetsregeln i art. 79 har varit att i görligaste mån skapa en regel befriad från
traditionella begrepp om omöjlighet, Force majeure och liknande begrepp i olika
rättssystem beroende på grundläggande oenighet om hur sådana begrepp skall
uppfattas och tillämpas.148 Vad avser Omöjlighetsläran vill jag medge att lagstiftaren
lyckats. Däremot skulle jag vilja påstå att läran om Force majeure skymtar i
bakgrunden av bestämmelsen.

27 § 1 st. ”Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom
säljarens 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.”

Det framgår således av 27 § första stycket att man vid bedömningen av säljarens
skadeståndsansvar har att ta hänsyn till fyra faktorer;

1) Det måste föreligga ett ”hinder” (hinderrekvisitet)
2) Detta hinder skall ligga ”utanför hans kontroll” (utom kontroll-

rekvisitet)
3) Säljaren skall inte skäligen ha behövt räkna med att ett sådant hinder

skulle inträffa (oförutsebarhetsrekvisitet)
4) Säljaren skall inte skäligen ha kunnat undvika eller övervinna hindret

eller dess följder (aktivitetsrekvisitet)

Om vi jämför Rodhes definition av Force majeure – ”utifrån kommande, omfattande
och sällan inträffande tilldragelse, som medför ett oöverstigligt hinder för gäldenären
att prestera” – med denna s.k.  kontrollansvarsregeln i 27 § KöpL, så skulle i alla fall
jag vilja påstå att mycket sammanfaller. Rekvisiten ”sällan inträffande” först och
främst, förekommer i oförutsebarhetsrekvisitet, medan ”oöverstigligt hinder” återfinns
i hindersrekvisitet i 27 § KöpL. Det framgår också av lagförarbetena att endast vissa
typer av hinder med framgång kan åberopas av säljaren för att undgå
skadeståndsskyldighet.149 Härvid omnämns naturkatastrof, elavbrott och eldsvåda
m.fl. vilka bekant karakteriserar typiska Force majeure-händelser. Att händelsen skall
vara ”utifrån kommande” sammanfaller till viss del med utom kontroll-rekvisitet,
eftersom för ansvarsbefrielse krävs härvid att hindret inte orsakats av något inom
säljarens kontrollsfär.

Liknande bestämmelser som bygger på kontrollansvaret, och därmed även kan sägas
ha influerats till viss del av läran om Force majeure är 40 § KöpL om säljarens
skadeståndsansvar vid felaktig vara och 57 § KöpL om köparens skadeståndsansvar

                                                
148 Hellner & Ramberg, Speciell avtalsrätt I- Köprätt s. 141 f
149 Prop 1988/89:76 s. 109
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vid dröjsmål, som hänvisar direkt tillbaka till 27 § KöpL. Motsvarande bestämmelser
finns i 14 § och 30 § konsumentköplagen150 och i  31 § konsumenttjänstlagen151.

5.2.1.2 Förekomsten av Förutsättningsläran i svensk lag efter år 1975

Precis som tidigare nämnts under 3.2.1.2 kom Förutsättningsläran aldrig att införas i
svensk lag, utan förblev en kontraktsrättslig princip. Avtalslagens ogiltighetskatalog
avseende reglerna om motivvillfarelse (30 § och 33 §) kom dessutom att få tillökning
år 1976152 genom införandet av generalklausulen i 36 §. Förutsatt att avtalets innehåll
var att anse som oskäligt kunde även detta stadgande bli användbart ifall av
motivvillfarelse.

5.2.2 Tillämpningen av Förutsättningsläran samt läran om Force majeure
i svensk domstolspraxis i tidsperioden 1975 och framåt

5.2.2.1 Tillämpningen av Förutsättningsläran i svensk domstolspraxis i
tidsperioden 1975 och framåt

Innan tillkomsten av 36 § AvtL utgjorde Förutsättningsläran ett smidigt komplement
till 30 § och 33 § AvtL ifall där motparten ej haft vetskap om löftesgivarens
motivvillfarelse, eller i fall där förutsättningen slagit fel först efter rättshandlingens
företagande. Tillkomsten av 36 § AvtL med sin skälighetsbedömning av faktorer
såsom avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade
förhållanden samt omständigheterna i övrigt, kom att snäva in Förutsättningslärans
användningsområde ännu mer. Parternas förutsättningar beaktas ofta i den generella
skälighetsbedömningen enligt 36 § AvtL.

Avsikten med införandet av generalklausulen var dock inte att denna
skulle ersätta Förutsättningsläran helt och hållet.153 Förutsättningsläran har således
kommit att tillämpas framför 36 § AvtL i fall av felaktiga förutsättningar där det inte
direkt handlat om oskäliga avtalsvillkor (se exv. NJA 1985 s. 178 och NJA 1977
s.717).

- NJA 1985 s. 178; En tillverkare av fartygsplåt levererade plåt till ett
varv på kredit under den oriktiga förutsättningen att betalningen garanterades av
svenska staten. Uppgift om denna garanti, som alltså sedan visade sig oriktig, hade
leverantören fått av varvet. Kort tid därefter gick varvet i konkurs. Plåtleverantören
yrkade att avtalet skulle ogiltigförklaras och att den levererade plåten skulle återfås.
HD ansåg att varvet lämnat uppgiften om garantin i god tro, varför 30 § eller 33 §
AvtL inte var tillämpliga. Inte heller förelåg någon oskälighet enligt 36 §. HD fann
emellertid att det låg närmast till hands att varvet fick bära risken av att den för
parterna gemensamma förutsättningen om den statliga garantin var felaktig och att

                                                
150 SFS 1990:932
151 SFS 1985:716
152 SFS 1976:185-187, 189 samt 191-193
153 SOU 1974:83 s. 157
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övriga kriterier för tillämpning av Förutsättningsläran var uppfyllda. Avtalet
ogiltigförklarades och leverantören fick separationsrätt till den levererade plåten.

Det framhävs även i förarbetena till generalklausulen att Förutsättningsläran bör
användas när total ogiltighet eftersträvas, emedan rättsföljden av 36 § AvtL oftast är
att avtalet består men avtalsvillkoret jämkas eller lämnas utan avseende.154

5.2.2.2 Tillämpningen av läran om Force majeure i svensk domstolspraxis i
tidsperioden 1975 och framåt

Rättspraxis rörande Force majeure har lett till tvister inför domstolarna främst under
de båda världskrigen.155 Precis som omnämnts ovan bör den rättspraxis som legat till
grund för befrielse från skadeståndsskyldighet enligt 24 § i 1905 års KöpL i viss mån
fortfarande kunna beaktas.156 Det finns även hänvisningar till denna äldre rättspraxis i
anslutning till 27 § KöpL.

Det är däremot svårt att hitta domstolspraxis från modern tid som behandlar Force
majeure. Förmodligen är det så än idag att Force majeure-situationer behandlas enligt
bestämmelserna i det specifika avtalet innehållande så kallade Force majeure-
klausuler.157

5.2.3 Mottagandet av Förutsättningsläran samt läran om Force majeure i
svensk doktrin i tidsperioden 1975 och framåt

5.2.3.1 Mottagandet av Förutsättningsläran i svensk doktrin i tidsperioden
1975 och framåt

Den skepsis som tidigare förelegat mot användandet av Förutsättningsläran finns
fortfarande till viss del kvar inom den svensk doktrinen. Bert Lehrberg har emellertid
i sin monografi om Förutsättningsläran förordat att den alltjämt i stor utsträckning bör
styra det juridiska tänkandet och på detta sätt utgöra ett viktigt komplement inte bara
till avtalslagens ogiltighetsregler utan också vid avtalstolkning och tillämpning av
sådana etablerade och preciserade regler i lagstiftning och rättspraxis som ger en parts
befogade förutsättningar rättslig relevans.158 Lehrberg har även framfört ett lagförslag
med tillägg till 33 § AvtL där de traditionella rekvisiten i Förutsättningsläran med viss
nyansering återges.159 Även om inte lagförslaget gått igenom har Lehrbergs utförliga
redogörelse av Förutsättningslärans ändamålsprinciper och hans indelningar i
typsituationer gett Förutsättningsläran en allt större legitimitet i svensk rätt.

                                                
154 prop. 1975/76:81 s. 128
155 Hellner & Ramberg, Speciell avtalsrätt I - Köprätt s. 149
156 Hellner, Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt s. 67
157 A a s. 68
158 Lehrberg , Förutsättningsläran
159 SvJT 1990 s. 187
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Att Förutsättningsläran fått en allt större legitimitet i svensk rätt bekräftas även av Jan
Hellners följande uttalande om att Förutsättningsläran begagnas av svenska domstolar
”som om den vore en lagfäst rättsregel”.160 Intressant att ha i åtanke är härvid även
Hellners äldre uttalanden som ställer sig ganska negativa till användandet av oskrivna
rättsprinciper (se ovan under 4.2.3.2).

5.2.3.2 Mottagandet av läran om Force majeure i svensk doktrin i
tidsperioden 1975 och framåt

Jan Ramberg som ställt sig ganska kritisk till Omöjlighetsläran (se ovan under 5.1.4)
verkar ställa sig mer positiv till läran om Force majeure emedan ingen kritik fälls mot
denna lära. Detta framgår bland annat av Rambergs följande uttalanden: ”hög tid att
nu förbigå Omöjlighetsläran i rättstillämpningen.” och i nästa mening ”annorlunda
förhåller det sig med begreppet Force majeure.”161 Ramberg gör istället direkta
associationer till kontrollansvarsregeln och omnämner denna som en regel om strikt
ansvar med undantag för Force majeure.162 Ramberg kritiserade Omöjlighetsläran för
att inte ge någon förklaring till varför man på grund av omöjlighet skall befrias från en
utlovad förpliktelse utan att behöva betala ersättning. Vad gäller Force majeure,
påpekar Ramberg att, befrielse från prestationsskyldighet härvid inte nödvändigtvis
betyder befrielse från skadeståndsskyldighet, vilket kan vara en av anledningarna till
att Ramberg föredrar denna lära istället för Omöjlighetsläran.163 Ramberg påpekar
även att kontrollansvarsreglerna är lindrigare än sin föregångare 24 § i 1905 års
köplag som baserades på Omöjlighetsläran, vilket kan tolkas som om Ramberg, precis
som Köplagsutredningen, ansett Omöjlighetsläran alltför sträng mot säljaren.164

Inte heller Jan Hellner fäller någon kritik vad avser läran om Force majeure. Hellner
påpekar däremot att även om det finns flertalet speciella lagstadganden och allmänna
rättsprinciper som kan bli tillämpliga på ändrade förhållanden så är det ytterst sällsynt
att de åberopas när extraordinära omständigheter inträffar, emedan avtals specifika
Force majeure-klausuler tillämpas istället.165

5.3 Sammanfattat: Tillämpningen av Omöjlighetsläran
jämfört med Förutsättningsläran samt läran om Force
majeure i svensk rätt i tidsperioden 1975 och framåt

I äldre rätt tillämpades Omöjlighetsläran (dock i en svensk version) i direkt anslutning
till några av äldre köplagens bestämmelser. I och med tillkomsten av den nya
köplagen 1990 skedde dock radikala förändringar på området. Omöjlighetslärans krav
på bland annat objektiv omöjlighet uppfattades som för sträng för presterande säljare
och ett övergående till att istället basera de nya köplagsreglerna på läran om Force

                                                
160 Hellner , Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt s. 62
161 Hellner & Ramberg, Speciell avtalsrätt I – Köprätt s. 143
162 Ramberg ,Köplagen s. 346 och Ramberg & Hultmark, Allmän avtalsrätt s. 212
163 Ramberg & Hultmark , Allmän avtalsrätt s. 212
164 Hellner och Ramberg, Speciell avtalsrätt I - Köprätt s. 140
165 Hellner, Speciell avtalsrätt II - Kontraktsrätt s. 68
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majeure förespråkades av Köplagsutredningen. De nya köplagsreglerna om
skadeståndsansvar vid dröjsmål kom att baseras på FN-konventionens regler om
skadestånd vilka byggde på ett så kallat kontrollansvar. Detta ansvar bygger på
komponenter som förefaller ganska snarlika de inom läran om Force majeure.
Omöjlighetsläran däremot syns inte till någonstans i den svenska lagen längre.
Däremot finns tecken på att den fortfarande till viss del är levande inom svensk
domstolspraxis som en allmän kontraktsrättslig princip. Svensk doktrin ställer sig
emellertid ganska kritisk till åberopandet av oskrivna kontraktsrättsliga principer och
till Omöjlighetsläran överhuvudtaget.

I takt med att Omöjlighetsläran således tagit steget ur den svenska lagen, har läran om
Force majeure alltmer satt sina spår både i köprättslagstiftningen och på andra
rättsområden. Praxis som uttryckligen omnämner Force majeure är däremot svårt att
hitta i modern tid. Förmodligen är det så att dessa förhållanden än idag regleras genom
särskilda Force majeure-klausuler införda i det specifika avtalet ifråga.  Svensk
doktrin verkar däremot inte ställa sig särskilt kritisk mot Force majeure-begreppet.

Förutsättningsläran har, i och med tillkomsten av 36 § AvtL, fått minskat inflytande,
emedan detta stadgande täcker några av de tomrum som Förutsättningsläran tidigare
fått fylla. Dock finns det fortfarande ett utrymme för Förutsättningsläran där varken
30 §, 33 § eller 36 § AvtL räcker till, vilket till och med påpekats av lagförarbetena till
36 § AvtL. Det finns dock fortfarande en viss rädsla, både i domstolar och i doktrin,
för ett tillämpande av Förutsättningsläran, främst med tanke på förutsebarhetskrav.
Lehrbergs utförliga redogörelse om Förutsättningsläran inom den svenska doktrinen
har emellertid troligen gett Förutsättningsläran en allt större legitimitet.
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6 Tillämpning av Omöjlighetsläran i framtida
svensk rätt

Reglerna om säljarens dröjsmål, främst 24 §, i 1905 års köplag  vittnar om att
Omöjlighetsläran haft en viss betydelse i svensk lagstiftning. Den kom däremot att
kritiseras bland annat för att vara alltför sträng mot presterande avtalspart i det
enskilda fallet med sitt krav på objektiv omöjlighet. Detta ledde till att den sedermera
kom att ersättas av läran om Force majeure som bakgrundsfigur till dröjsmålsreglerna
baserade på kontrollansvar i den nya köplagen 1990.  Omöjlighetsläran har således
försvunnit ur den svenska köplagstiftningen i modern tid. Frågan blir då härmed om
det överhuvudtaget finns ett utrymme för Omöjlighetsläran i svensk rätt idag och om
svaret blir jakande hur denna i så fall skall se ut.

6.1 Finns det ett behov av Omöjlighetsläran  framtida svensk
rätt?

En fråga som först och främst bör ställas är om det överhuvudtaget finns ett behov av
Omöjlighetsläran i svensk rätt som inte täcks av de Force majeure-baserade
dröjsmålsreglerna i köplagen, 33 § eller 36 § AvtL eller den mer eller mindre
accepterade Förutsättningsläran.

Läran om Force majeure avser som bekant hinder/omöjlighet som inträder efter
avtalets ingående. Inte heller kontrollansvarsreglerna ger tecken på att medföra
befrielse från skadeståndsplikt vid ursprunglig omöjlighet. Enligt
oförutsebarhetsrekvisitet i 27 § KöpL stadgas att för ansvarsbefrielse får inte åberopas
sådana hinder som skäligen kunnat förutses vid köpet. I lagkommentaren till
stadgandet görs en hänvisning till NJA 1934 s. 209 som bekant behandlar ett fall av
ursprunglig omöjlighet (se ovan under 4.1.2) där säljaren ifråga inte undkommer
skadeståndsvansvar på grund av att han borde ha känt till den ursprungliga
omöjligheten vid avtalsingåendet. Således kan man även falla tillbaka på Alméns
lagkommentar till 1905 års köplag avseende den ursprungliga omöjligheten vad gäller
uttalandet om att ”det ligger i sakens natur” att säljaren i regel bort ta den
ursprungliga omöjligheten i beräkning (se ovan under 4.1.3) och att i vissa fall till och
med anse gäldenären ifråga skadeståndsansvarig oberoende av culpa om motparten är
i god tro. Det verkar således i det närmaste omöjligt att undkomma skadeståndsansvar
i fall av ursprunglig omöjlighet med hjälp av dessa reglerna.

Här skulle således kunna föreligga ett tomrum som Omöjlighetsläran
skulle kunna fylla. Ett framgångsrikt åberopande av Omöjlighetsläran i detta fall
skulle således kunna medföra befrielse från motpartens krav på ersättning för det
positiva kontraktsintresset vid objektiv ursprunglig omöjlighet.

Frågan är då hur det ser ut på avtalsrättens område. Finns det ett utrymme för
Omöjlighetsläran eller är denna överflödig vid förekomsten av 36 § AvtL?

År 1976 infördes generalklausulen i 36 § Avtalslagen med syfte att ge
domstolarna vidgade möjligheter att ingripa i avtalsförhållanden.166 En
skälighetsbedömning skall enligt detta stadgande göras med hänsyn till avtalets

                                                
166 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 287
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innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden samt
omständigheterna i övrigt. Hänsyn kan således tas även till omständigheter vid
avtalets tillkomst. Dock krävs för tillämpning av detta stadgande att det finns ett
oskäligt avtalsvillkor. I NJA 1989 s. 614 uttalade HD att villkor som är omöjliga att
förverkliga inte är detsamma som oskäliga villkor.

Även här finns således ett tomrum för Omöjlighetsläran att fylla om inte
avtalet ifråga innehåller några oskäliga villkor.

33 § AvtL tar uteslutande sikte på omständigheterna vid rättshandlingens tillkomst.
För tillämplighet krävs först och främst i objektivt hänseende förhandenvaron av vissa
omständigheter vid rättshandlingens tillkomst, vilka inte blivit i lagtexten beskrivna
utan bestäms endast på det sättet, att ”det skulle strida mot tro och heder att med
vetskap om dem åberopa rättshandlingen”.167 Denna vaga utformning av paragrafen
ifråga medför att praktiskt taget alla sådana förfaranden som avses i de föregående
ogiltighetsreglerna (28–32 §§) kan rymmas under denna bestämmelse, eftersom
åberopandet av en rättshandling, när vetskap från början förelegat om att den
tillkommit genom tvång, svek eller ocker ävensom förklaringsmisstag, måste
 anses strida mot tro och heder. En väsentlig skillnad i jämförelse med dessa andra
ogiltighetsregler är, att det för tillämpning av 33 § inte krävs – men väl kan föreligga –
ett otillbörligt förfarande från motpartens eller tredje mans sida, som framkallat parts
rättshandling med ifrågavarande innehåll. Det otillbörliga/ohederliga ligger i att
motparten åberopar rättshandlingen trots att han fått vetskap om de omständigheter
som föranlett rättshandlingens tillkomst.  I subjektivt hänseende krävs således att
motparten haft eller måste antagas ha haft vetskap om dessa omständigheter.

Inte heller 33 § AvtL utesluter ett tillämpningsområde för
Omöjlighetsläran emedan detta stadgande främst avser omständigheter som föranlett
rättshandlingens tillkomst samt kräver vetskap hos motparten.

Ett annat alternativ finns dock i användandet av Förutsättningsläran som till och med
av förarbetena till 36 § AvtL omnämnts som komplement till denna.
Förutsättningsläran har dessutom alltmer fått legitimitet efter Lehrbergs avhandling
om densamma. Jag har tidigare i uppsatsen påvisat att Omöjlighetsläran och
Förutsättningsläran ibland kan korsa varandra,  men frågan är om Förutsättningsläran
slår ut Omöjlighetsläran i alla hänseenden. NJA 1989 s. 641 (se ovan under 5.1.3.2) är
ett tydligt exempel på att så inte är fallet. Ett lyckat åberopande av Förutsättningsläran
leder nämligen bara till att avtalspart befrias från sin avtalsbundenhet och inget annat.
Det räcker således inte för en skadeståndskrävande motpart att åberopa
Förutsättningsläran.

Vill således skadeståndskrav åberopas av motpart vid utebliven
prestation på grund av ursprunglig omöjlighet blir således utvägen att åberopa
Omöjlighetsläran. Åberopas härmed Omöjlighetsläran i sin ursprungliga version kan
ersättning motsvarande det negativa kontraktsintresset erhållas om motparten handlat
culpöst. Åberopas den svenska varianten av Omöjlighetsläran framgångsrikt kan till
och med ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset erhållas.

Det kan således konstateras att det finns ett behov av Omöjlighetsläran i svensk rätt.
Om än inte direkt i lagstiftningen så definitivt som en självständig oskriven
kontraktsprincip.

                                                
167 Adlercreutz, Avtalsrätt I s. 259 ff



57

6.2 I vilken form bör Omöjlighetsläran tillämpas i framtida
svensk rätt

Det har ovan konstaterats att det finns ett behov i svensk rätt av en lära som behandlar
ursprunglig omöjlighet. Men hur skall läran i övrigt se ut?

Den största anledningen till att läran om Force majeure förespråkades ersätta
Omöjlighetsläran som bakgrundsfigur till dröjsmålsreglerna i den nya köplagen, var
att kravet på objektiv omöjlighet ansågs för strängt mot presterande part. Istället
förespråkades läran om Force majeure som endast kräver att hindret eller
omöjligheten påverkat den enskilde säljaren i fråga. Är det kanske således att föredra
en subjektiv Omöjlighetslära istället i svensk rätt?

 Den tyska Omöjlighetslärans krav på objektiv ursprunglig omöjlighet
innebär som bekant ett krav på att det för var och en i gäldenärens situation är
omöjligt att fullgöra avtalsprestationen ifråga. Vid en första anblick kan tredje mans
förmåga eller oförmåga till prestationens fullgörande verka irrelevant för motparten,
med tanke på att denne genom avtalet endast förvärvar en rätt mot den specifika
avtalsparten ifråga att utfå en viss prestation och därmed inte med stöd av avtalet kan
fordra prestationens fullgörande av någon tredje person. Emellertid skulle jag vilja
påstå att kravet på objektiv omöjlighet innebär ett indirekt hänsynstagande till
borgenärens förväntan och tillit på prestationens fullgörande. Vanligen innehåller
gäldenärens utfästelse endast ett löfte om en viss prestation, utan att något är nämnt
om de omständigheter gäldenären är skyldig att övervinna för dess fullgörande. Skulle
denna prestationsplikt vara beroende av subjektiva egenskaper hos gäldenären, varom
borgenären i de flesta handelsförhållanden svårligen kan erhålla tillförlitlig kännedom,
skulle avtalsförhållandet innebära en stor osäkerhetsfaktor för borgenären. Med ett
krav på objektiv omöjlighet minskar denna osäkerhetsfaktor emedan borgenären
teoretiskt sett kan sätta sig in i gäldenärens situation och bedöma huruvida
prestationen går att uppfylla. Detta ökar även förståelsen från borgenärens sida när
uppfyllelsen, av en domstol, bedömts omöjlig. Jag vill således vidhålla kravet på
objektiv omöjlighet. Däremot vill jag inte gå så långt som att kräva att gäldenären
ifråga skall bevisa att det även är omöjligt för alla andra att prestera, emedan detta är
svårtillämpat. Jag förespråkar istället att domstolen gör en hypotetisk prövning.

Vad gäller kravet på att omöjligheten skall vara absolut, är jag av den åsikten att
detta krav skall kvarstå och inte ändras till ett mer så kallat praktisk
omöjlighetsbegrepp. Precis som Ramberg är jag av den uppfattningen att det annars
finns en stor risk för godtycklighet vid tillämpningen, vilket också minskar
förutsebarheten. Att vidga begreppet till att även inbegripa prestationer som i själva
verket är möjliga men förbundna med fara för gäldenärens hälsa eller skulle medföra
stora ekonomiska uppoffringar, finner jag direkt felaktigt. För det första handlar det
överhuvudtaget inte om en omöjlighet, vilket medför att det inte passar in under en
Omöjlighetslära. För det andra har gäldenären ifråga alltid en valmöjlighet mellan att
prestera trots besvären ifråga eller surrogatprestera genom skadestånd till motparten.

En sista fråga är således huruvida en objektiv ursprunglig omöjlighet skall medföra
ersättningsskyldighet för det positiva kontraktsintresset eller inte. Den tyska
Omöjlighetsläran medför att gäldenären, även om han haft kännedom om
omöjligheten, inte förpliktas att ersätta motpartens positiva kontraktsintresse. Den
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svenska varianten av Omöjlighetsläran däremot medförde att gäldenären blev
ersättningsskyldig för motpartens positiva kontraktsintresse, om motparten varit i god
tro, men gäldenären haft eller bort ha haft kännedom om omöjligheten. Tendensen i
svensk rätt var till och med att anse gäldenären, oberoende av culpa, ansvarig för
objektiv ursprunglig omöjlighet på grund av löftesmottagarens befogade tillit.
Förhållningssättet att löftesmottagare som i god tro utgått från att ett avtal skall
fullföljas bör kompenseras för den händelse att det senare visar sig att avtalet ej kunde
genomföras, har förmodligen sin grund i den liberala grundsyn på det ekonomiska
livet som präglade den svenska lagstiftningen i början av 1900-talet.
Avtalskontrahenterna betraktades härvid som två socialt och ekonomiskt likställda
parter som självständigt kunde tillvarata sina intressen. I konsekvens härmed var
principen den att full avtalsfrihet ansågs råda och att det ingångna avtalet var bindande
för parterna. Hade man således åtagit sig att prestera något som sedan visade sig
omöjligt fick man skylla sig själv och ersätta den uteblivna prestationen genom
skadestånd. Frågan är då vilken version som är att föredra, den tyska eller den
svenska.

I grund och botten handlar det egentligen om en rättvis riskfördelning,
dvs. vem av parterna skall anses bära risken för att avtalsprestationen inte går att
uppfylla? En bra utgångspunkt är enligt min mening att utgå ifrån att part som åtar sig
en prestationsförpliktelse också ansvarar för att denna, under de omständigheter som
föreligger vid avtalsingåendet, går att uppfylla. Jag vidhåller således den svenska
varianten av Omöjlighetsläran som medför att gäldenär blir ersättningsskyldig för det
positiva kontraktsintresset om motparten varit i god tro och gäldenären själv känt till
eller bort känna  till  att det förelåg en omöjlighet att prestera redan vid
avtalsingåendet. Motparten bör i dessa fall kompenseras för att han blivit vilseledd
och ersättning för det negativa kontraktsintresset är inte tillräckligt i detta fall.
Skadeståndspåföljden avseende det positiva kontraktsintresset har dessutom en mer
avskräckande effekt, vilket förhoppningsvis kan medföra att framtida gäldenärer
tänker sig för lite extra innan de ingår ett avtal.

Jag vidhåller däremot inte det förhållningssätt, som främst förespråkats
inom den svenska doktrinen, att mer eller mindre automatiskt anse gäldenären
ersättningsskyldig vid ursprunglig omöjlighet. Det finns, enligt min mening, ett flertal
situationer där jag inte finner det berättigat att göra gäldenären ersättningsskyldig för
motpartens positiva kontraktsintresse vid ursprunglig omöjlighet. En sådan situation
är bland annat när gäldenären ifråga är i god tro avseende omöjligheten, men
motparten är i ond tro avseende densamma. En annan situation är när en borgenär
utnyttjat sin överlägsna ställning gentemot den svagare gäldenären för att mer eller
mindre tvinga den senare att skriva på ett avtal som båda parter (eller endast
borgenären) känner till innebär en omöjlig förpliktelse. I dylika situationer anser jag
det vara motiverat att lägga över risken på borgenären och således befria gäldenären
från ersättningsskyldighet.

En mer svårlöst situation är däremot när både gäldenär och borgenär är
ovetande om omöjligheten. En bra riskavvägningsfaktor är här enligt min mening
kontrollbegreppet, dvs. den av parterna som har lättast för att kontrollera huruvida
avtalsprestationen är möjlig bör också bära risken för att den är möjlig. I majoriteten
av fall är det förmodligen den som åtagit sig prestationsförpliktelsen som också står
närmast till hands att kunna kontrollera dess möjlighet. Är detta inte gjort innan
avtalet ingicks, får gäldenären stå sitt kast och ersätta motpartens positiva
kontraktsintresse. Är det däremot borgenären som lättast kan kontrollera
avtalsprestationens fullgörelsemöjlighet ser jag ingen anledning till varför gäldenären
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skulle bli ersättningsskyldig i sin okunskap. Har båda parter lika stora möjligheter att
kontrollera prestationsmöjligheten, anser jag det vara mest rättvist att den som åtagit
sig prestationsförpliktelsen (dvs. gäldenären) också får stå risken för omöjligheten att
prestera och således bli ersättningsskyldig för motpartens positiva kontraktsintresse.
Jag delar således inte HD:s uppfattning i NJA 1989 s. 614 (se ovan under 5.1.3.2) när
de lämnar borgenärens talan utan bifall på den grunden att båda parter hade lika stora
möjligheter att kontrollera prestationsmöjligheten ifråga.

6.3 Kravet på förutsebarhet – ett hinder mot åberopandet av
Omöjlighetsläran som en kontraktsrättslig princip

Rättssäkerhet handlar om den enskildes rättsskydd gentemot den offentliga makten.
Det väsentliga innehållet i begreppet anses omfatta bland annat ett förutsebarhetskrav
i rättsliga angelägenheter, vilket även brukar omnämnas som ”formell
rättssäkerhet”.168 I en demokratisk rättstat betyder det enligt Peczenik att rättsskipning
och myndighetsutövning med stöd av rättsreglerna måste vara förutsebara för den
enskilde medborgaren.169 Med förutsebarhet menas bland annat att den enskilde i
förväg med hög säkerhet skall kunna räkna ut  utgången av en eventuell framtida
rättsprocess samt kunna överblicka ett avtals ekonomiska konsekvenser redan vid
avtalets ingående. Den extreme legalisten försöker garantera avgörandets maximala
förutsebarhet genom att så noggrant som möjligt följa lagreglerna (utan att tolka dem)
eller en klar sedvana.170 Samhällets krav på förutsebarhet gör således att det för
domstolarna är bekvämare att åberopa en lagfäst regel än att åberopa oskrivna
rättsprinciper. Men i alla fall kanske inte detta leder till det mest rättvisa beslutet.
Icke-lagstadgade rättsprinciper såsom Omöjlighetsläran ger kanske istället det mest
rättvisa resultatet i det enskilda fallet, men då till ett pris av minskad förutsebarhet.
Det är således viktigt att finna en balans mellan förutsebarhet och rättvisa, emedan
samhället inte godkänner resultat som är uppenbart orättvisa eller oförutsebara.

Oskrivna rättsprinciper som Omöjlighetsläran bör således endast användas i
undantagsfall och med försiktighet. Det är dessutom av vikt att domstolarnas
avgöranden får en principiell prägel som kan ge vägledning och riktlinjer för en
framtida tillämpning och förståelse. Man kan härmed tänka sig att i takt med att
domstolarna börjar använda sig av Omöjlighetsläran i rättstillämpningen kommer
olika typsituationer med tiden  komma att avgöras och läggas fram. Detta medför i sin
tur ett bättre underlag för framtida bedömningar och därmed ett ökande av
förutsebarheten. Förutsebarheten kan också ökas genom att domstolsavgöranden
också får sådan publicitet att enskilda har möjlighet att rätta sig efter praxis i
framtiden. Dock är det något utav en ”ond cirkel” emedan på grund utav den bristande
förutsebarheten vid användandet av icke-lagstadgade rättsprinciper så föredrar
domstolar att inte uttryckligen använda sig av dem. Eftersom de därmed inte använder
sig av dem uttryckligen blir det inte heller någon etablerad och välbeskrivande praxis
vilket leder till att den bristande förutsebarheten består.

                                                
168 Svensson, Rättssäkerhet och makt s. 342
169 Peczenik, Vad är rätt?: om demokrati, etik och juridisk argumentation s. 89 f
170 Peczenik, Vad är rätt?: om demokrati, etik och juridisk argumentation s. 44
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Förutsättningsläran är ett tydligt exempel på en oskriven rättsprincip som accepterats
mer och mer i takt med att domstolarna tillämpat den och utvecklat praxis runt den.
Genom domstolarnas praxis och utförliga beskrivningar i doktrinen (främst av
Lehrberg) har förutsebarheten ökat vad gäller Förutsättningsläran. Nuförtiden
begagnas den av svenska domstolar nästan som om den vore en lagfäst rättsregel. Jag
ser således inget hinder mot att även Omöjlighetsläran kan accepteras trots minskad
förutsebarhet till en början.

6.4 Strider det mot processrättsliga regler att tillämpa
Omöjlighetsläran utan att part uttryckligen åberopat det?

Vid avgörande av dispositiva tvistemål gäller den så kallade ”dispositionsprincipen”.
Denna princip innebär bland annat att domstolen inte får grunda sin dom på
omständigheter som part inte har åberopat till grund för sin talan och kommer till
uttryck i 17 kap 3 § Rättegångsbalken171. Det finns däremot inte någon regel som på
motsvarande sätt binder domstolen till de lagrum eller andra rättsregler som part
åberopat i målet. Istället antyds i 35 kap 2 § andra stycket RB att någon sådan
bundenhet inte gäller genom att det i stycket bland annat föreskrivs att det inte fordras
något bevis om vad lag stadgar (jura novit curia).
Således föreligger inget processrättsligt hinder mot att domstolen, utan åberopande av
part, tillämpar Omöjlighetsläran. Det kan dock vara påkallat, utan att det är en
skyldighet, att domstolen som ett slags utflöde av sin materiella processledning fäster
parternas uppmärksamhet på principen.172

6.5 Sammanfattat: Tillämpning av Omöjlighetsläran i
framtida svensk rätt

Omöjlighetsläran har försvunnit ur svensk lagstiftning i modern tid. Det kan dock
konstateras att det fortfarande finns ett utrymme för och behov av Omöjlighetsläran i
svensk rätt i form av en oskriven kontraktsrättslig princip. Detta emedan det påvisats
att Omöjlighetsläran behandlar ett område som varken läran om Force majeure, 33 §
eller 36 § AvtL eller Förutsättningsläran kan täcka.

Den form av Omöjlighetsläran som jag skulle vilja åberopa för det framtida
tillämpandet av i svensk rätt skiljer sig emellertid något ifrån den ursprungliga
Omöjlighetsläran som användes i tysk rätt. Kravet på objektiv ursprunglig omöjlighet
finns kvar, så och kravet på en absolut omöjlighet. Till skillnad från den tyska
Omöjlighetsläran förespråkas emellertid att objektiv ursprunglighet kan medföra
ersättningsskyldighet avseende motpartens positiva kontraktsintresse i fall av dennes
goda tro men kännedom om omöjligheten hos gäldenären. Jag förespråkar även en
användning av kontrollbegreppet som riskavvägningsfaktor, dvs. den som står närmast
eller har lättast för att kontrollera prestationens möjlighet bör även stå risken för att
den är möjlig.

                                                
171 SFS 1942:740
172 Prop 1986/87 :89 s. 105
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Att kravet på förutsebarhet är ett hinder för att tillämpa oskrivna rättsprinciper, såsom
Omöjlighetsläran, är allmänt känt. Dock är kravet på rättvisa i det enskilda fallet inte
av mindre vikt. Således bör domstolarna inte undvika att tillämpa Omöjlighetsläran
om det kan medföra eftersökt rättvisa i det enskilda fallet. Förutsebarheten kommer
också att öka i takt med domstolspraxis och doktrinskrivelser på området, vilket
Förutsättningsläran är ett tydligt exempel på.

Avslutningsvis föreligger inga processrättsliga hinder mot att domstol, i dispositiva
mål, åberopar Omöjlighetsläran utan att part uttryckligen åberopat det i sin talan.
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7 Avslutande sammanfattning
Avtalsrätten vilar på principen att avtal skall hållas. Den som vägrar att uppfylla sitt
löfte enligt avtalet kan tvingas att fullgöra sina skyldigheter och betala skadestånd
genom tvångsåtgärder av myndighet. Men precis som principer i allmänhet, så har
även denna princip ett flertal undantag. En teoretisk motivering för att befrias från en
avtalsförpliktelse är den tyska Omöjlighetsläran som växt fram på grundval av den
romerska rättsgrundsatsen impossibilum nulla obligatio est. Denna lära förespråkar att
vid förekomsten av objektiv ursprunglig omöjlighet, dvs. avtalsprestationen har ända
sedan avtalsingåendet varit omöjlig att fullgöra för alla och envar i gäldenärens
ställning, skall avtalet anses som ogiltigt. Detta medför även att gäldenären befrias
från att fullgöra avtalsprestationen ifråga och vid en eventuell kännedom om
omöjligheten endast behöver ersätta motpartens negativa kontraktsintresse.

Vid en första anblick kan Omöjlighetsläran och läran om Force majeure verka
snarlika, men börjar man analysera begreppen ser man att de skiljer sig markant bland
annat vad gäller krav på objektiv/subjektiv omöjlighet, tidpunkt för
omöjlighetens/hindrets inträffande och rättslig effekt vid lyckat åberopande. Även
Omöjlighetsläran och Förutsättningsläran skiljer sig åt vad gäller bland annat
tillämpningsområde, utgångspunkt, rekvisit och rättslig effekt, trots att de kan korsa
varandra ibland.

Omöjlighetsläran sägs ha legat till grund för dröjsmålsreglerna i 1905 års köplag. Vid
en analysering av dessa regler framkommer däremot att det rör sig om en
sammanblandning av Omöjlighetsläran och den då något oklara läran om Force
majeure. Även domstolspraxis visar på att både ursprunglig omöjlighet och Force
majeure (dock var för sig) åberopats som befrielsegrund under 24 § KöpL. Huruvida
sammanblandningen var ett medvetet drag från lagstiftarens sida förblir ett mysterium,
emedan lagförarbetena tiger. En analysering av denna tids svenska doktrin och den
mildare variant av Omöjlighetsläran som växer fram där, tyder däremot på att den
romersk/tyska Omöjlighetsläran ansetts alltför sträng och att faktorer från läran om
Force majeure i viss mån istället föredragits.  Cirka 30 år efter köplagens tillkomst
kom läran om Force majeure även att hittas på andra områden i svensk lag och
särskilda Force majeure-klausuler var frekvent förekommande i näringslivets avtal.
Även en annan rättsprincip började få inflytande i svensk rätt. Förutsättningsläran
kom att lyftas fram, främst av Karlgren, som ett komplement till avtalslagens regler
om motivvillfarelser. Åberopandet av oskrivna rättsprinciper var emellertid inte riktigt
accepterat i svensk rätt av denna tid.

Omöjlighetslärans betydelse inom svensk lagstiftning kom emellertid att förändras
dramatiskt i och med införandet av den nya köplagen 1990. Läran kritiserades som
alltför sträng med sitt krav på absolut och objektiv omöjlighet. Istället förespråkades
läran om Force majeure som bakgrundsfigur till köplagens dröjsmålsregler.
Omöjlighetsläran kom således att försvinna helt ur svensk lag. Däremot har HD under
benämningen allmänna kontraktsrättsliga principer kommit att åberopa något som
påminner om Omöjlighetsläran. Svensk doktrin ställer sig emellertid ganska kritisk till
åberopandet av oskrivna kontraktsrättsliga principer och till Omöjlighetsläran
överhuvudtaget. I takt med att Omöjlighetsläran således tagit steget ur den svenska
lagen, har läran om Force majeure alltmer satt sina spår både i köprättslagstiftningen
och på andra rättsområden. Praxis som uttryckligen omnämner Force majeure är
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däremot svårt att hitta i modern tid. Förmodligen är det så att dessa förhållanden än
idag regleras genom särskilda Force majeure-klausuler införda i det specifika avtalet
ifråga.  Svensk doktrin verkar däremot inte ställa sig särskilt kritisk mot Force
majeure-begreppet. Förutsättningsläran har, i och med tillkomsten av 36 § AvtL, fått
minskat inflytande, emedan detta stadgande täcker några av de tomrum som
Förutsättningsläran tidigare fått ifylla. Dock finns det fortfarande ett utrymme för
Förutsättningsläran där varken 30 §, 33 § eller 36 § AvtL räcker till, vilket till och
med påpekats av lagförarbetena till 36 § AvtL. Det finns dock fortfarande en viss
rädsla, både i domstolar och i doktrin, för ett tillämpande av Förutsättningsläran,
främst med tanke på förutsebarhetskrav. Lehrbergs utförliga redogörelse om
Förutsättningsläran inom den svenska doktrinen har emellertid troligen gett
Förutsättningsläran en allt större legitimitet.

Omöjlighetsläran har således försvunnit ur svensk lagstiftning i modern tid. Det kan
dock konstateras att det fortfarande finns ett utrymme för och behov av
Omöjlighetsläran i svensk rätt i form av en oskriven kontraktsrättslig princip. Detta
emedan det påvisats att Omöjlighetsläran behandlar ett område som varken läran om
Force majeure, 36 § AvtL eller Förutsättningsläran kan täcka. Den form av
Omöjlighetsläran som jag skulle vilja åberopa för det framtida tillämpandet av i
svensk rätt skiljer sig emellertid något ifrån den ursprungliga Omöjlighetsläran som
användes i tysk rätt. Kravet på objektiv ursprunglig omöjlighet finns kvar, så och
kravet på en absolut omöjlighet. Till skillnad från den tyska Omöjlighetsläran
förespråkas emellertid att objektiv ursprunglighet kan medföra ersättningsskyldighet
avseende motpartens positiva kontraktsintresse i fall av dennes goda tro men
kännedom om omöjligheten hos gäldenären. Att kravet på förutsebarhet är ett hinder
för att tillämpa oskrivna rättsprinciper, såsom Omöjlighetsläran, är allmänt känt. Dock
är kravet på rättvisa i det enskilda fallet inte av mindre vikt. Således bör domstolarna
inte undvika att tillämpa Omöjlighetsläran om det kan medföra eftersökt rättvisa i det
enskilda fallet. Förutsebarheten kommer också att öka i takt med domstolspraxis och
doktrinskrivelser på området, vilket Förutsättningsläran är ett tydligt exempel på. Jag
tror således på ett framtida framgångsrikt användande av denna variant av
Omöjlighetsläran i svensk rätt.
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