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Del I 

1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Ett scenario är att ett läkemedelsbolag beställt influensavaccin i ett avtal, men att 

massvaccineringsprogram ordinerat av myndighet på grund av en förmodad kommande 

pandemi gör att lagret tar slut hos säljaren av vaccinet vid tidpunkten för leverans och att 

leveransen därmed blivit försenad. På grund av att massvaccineringsprogrammet är ordinerat 

av myndighet måste säljaren leverera vaccinet. Kan förhållandet uppnå rekvisiten för 

ansvarsbefrielse från fullgörelsehinder på grund av förutsättningar som inte kunnat förutses 

vid avtalets ingående, så kallad force majeure eller händelser utanför parts egen kontroll? 

Påverkas utfallet av att det vid tidpunkten för fullgörelse är allmänt känt att behovet av vaccin 

utökats? 

 

Problemet med fullgörelsehinder poängteras i mitt scenario. Två parter skrivet ett avtal, 

varvid det efter avtalsslutet inträffar en händelse som parterna förmodligen inte kunnat förutse 

vid avtalets ingående. Händelsen är dock väl känd vid tidpunkten för fullgörelsen. För att 

undersöka hur det ligger till med om scenariot med vaccinet utgör ett fullgörelsehinder, ämnar 

jag i min uppsats studera hur ansvarsbefrielse från fullgörelsehinder regleras i ett köprättsligt 

hänseende. a lösningar på problem som kan uppstå i samband med kommersiella avtal över 

gränsernaI internationella sammanhang med global handel över gränserna, blir frågan om 

jämförelser mellan rättsystem och harmonisering av dessa viktig för att finn. Det engelska 

begreppet Transnational Law kan förstås som en samling privaträttsregler och sedvanor, så 

kallad lex mercatoria, som är gällande vid gränsöverskridande kommersiella köpavtal.
1
 En 

användning av en komparativ metod med jämförelse mellan internationella regler med 

nationella rättsystem kan därför vara till hjälp för att finna en lösning på ett rättsligt problem, 

såsom problemet med den försenade vaccinleveransen. 

 

1.2 Begreppsförklaringar 
De begreppsförklaringar som jag förklarar i inledningskapitlet är sådana begrepp som 

förekommer för första gången redan i kapitel 1 eller som har betydelse för förståelsen av 

                                                      
1
 Goode, 2007, Transnational Commercial Law – Text, Cases and Materials, s. 5. 
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uppsatsens inledande frågeställningar. Övriga begrepp förklaras i de kapitel där de nämns 

första gången. 

Civil law: Är en engelsk beteckning på de kontinentaleuropeiska rättsystem som har rötter i 

den romerska rätten. Det utmärkande är att rättsregler kodifieras och att lagtolkningen utgår 

från det som är nedskrivet i lag, men prejudikat är viktiga också i kontinentaleuropiska 

rättsystem.
2
 

Common law Är en beteckning på den engelska rättsordningen som bygger på prejudikat, det 

vill säga att domstolar av samma eller lägre rang är bundna av den principiella regel som 

ligger till grund för domen. Det är endast den högsta domstolen, House of Lords som inte är 

bundna till sina egna prejudikat. En lag stiftad av parlamentet går före en regel stiftad av 

domstol i de områden där lagstiftning finns. Lagstiftning saknas bakom den centrala 

avtalsrätten och kunskap om rätten erhålles genom studium av rättspraxis.
3
 

Force majeure: Behovet av att mildra en parts ansvarsfrihet för ofullbordad prestation vid 

situationer som blir omöjliga att genomföra på grund av händelser som ligger utanför kontroll, 

är en generell rättsprincip. Fenomenet benämns dock olika beroende på vilket rättssystem som 

är tillämpligt. Grunden för alla benämningar kan härledas till den romerska rätten och 

begreppet vis major, vilket utgjorde det enda skälet för en person att inte fullgöra det som 

denne lovat i ett avtal. Vis major blev tillämpligt när en omstörtande händelse som till 

exempel krig eller oväder gjorde en prestation omöjlig att genomföra.
4
  

Lex mercatoria: Det finns ingen internationellt vedertagen definition av lex mercatoria. Det 

kan dock fastlås att det inte utgörs av nationell lagstiftning. Lex mercatoria kan istället 

närmast sägas innefatta regler av samma typ som handelsbruk. Liksom att handelsbruk kan bli 

tillämpligt också om parterna inte angett det. Allmänna principer och regler enligt lex 

mercatoria kan bli tillämpliga om dessa kan sägas utgöra typiska inslag i avtalsförhållandet. I 

sådant fall anses det underförstått att parterna har accepterat dem.
5 

Läran om frustration: Är en engelsk rättsprincip som växt fram genom prejudikat. Läran 

utgör en principiell regel som innebär att avtal kan avslutas, och som det på engelska heter 

”frustrated”. Avtal kan bli föremål för frustration om den bärande saken eller personen i 

avtalet försvinner. Avtalet kan då inte genomföras, eftersom den grundläggande delen som 

                                                      
2
 Zimmerman, 1998, Roman Law and European Legal Unity, Kapitel 2 i Towards a European Civil Code, 1998, 

s. 32 ff.  
3
 Adlercreutz, 2005, Avtalsrätt 1, 12:e upplagan 2002, s. 311 f. 

4
 Vogenauer och Kleinhesterkamp, 2009, Commentary on the Unidroit Principles of International Commercial 

Contracts, art. 7.17, 2, s. 766 f. 
5
 Herre och Ramberg, 2005, Allmän köprätt, s. 35. 
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avtalet vilar på inte längre finns vilket leder till att avtalet avslutas. Läran etablerades i 

rättsfallet Taylor v Caldwell från år 1863.
6
 

Modellag: Tillhandahåller regler och principer för internationella kommersiella avtal. 

Principer finns bland annat från organisationen Unidroit som år 1994 publicerade 

regelsamlingen Unidroit Principles följt av en andra version år 2004. Under ledning av 

professor Ole Lando har en grupp europeiska jurister utarbetat Principles of European 

Contract Law, PECL. Principerna täcker i princip samma frågor som Unidroit Principles. De 

båda regelsamlingarna ger regler för avtals ingående, avtalets giltighet, avtalstolkning, parters 

skyldigheter, konsekvenser av icke -fullgörelse, kvittning, överlåtelse av rättigheter, 

skyldigheter, eller hela avtal samt preskription. Modellagarna kan bli tillämpliga genom att 

parterna förklarar att de ska användas i avtalet men de kan också bli tillämpliga om parterna 

hänvisar till allmänna principer eller till lex mercatoria.
7
 

Teorin om hardship: Hardship kan definieras som en situation där förekomsten av en 

händelse fundamentalt ändrar den ekonomiska jämvikten i ett avtal på grund av högre 

kostnader för partens prestation eller att värdet på prestationen minskat. Händelsen medför 

dock inte en omöjlighet att prestera. Vad som innefattas av innebörden av fundamental 

ändring av jämvikten varierar efter omständigheterna i det specifika fallet.
8
  

1.3 Problemformulering 

* Skulle säljaren i scenariot med den försenade vaccinleveransen kunna uppnå rekvisiten för 

ansvarsfrihet från skadestånd vid fullgörelsehinder utifrån internationella normsystem i en 

komparativ jämförelse? Är det tänkbart att teorin om hardship skulle kunna bli tillämplig? 

 

* Finns det någon skillnad mellan regelsystemen och är reglerna om ansvarsfrihet vid 

fullgörelsehinder och hardship rättvisa för både säljaren och köparen? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att jämföra hur grunderna för ansvarsfrihet från skadestånd vid 

fullgörelsehinder är uppbyggda i olika normsystem för att utifrån en komparativ analys 

komma fram till vilket system som är bäst tillämpbart i en situation liknande den i scenariot 

med den försenade vaccinleveransen som jag beskrivit i inledningen till uppsatsen.  

                                                      
6
 Treitel, 1999, The Law of Contract, s. 805 f. 

7
 Herre och Ramberg, 2005, Allmän köprätt, s. 34. 

8
 Bonell, 2006, The Unidroit Principles in practice: Caselaw and bibliography on the Unidroit Principles in 

international contracts s. 327. 
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De regler jag valt att studera för en komparativ jämförelse är kontrollansvaret i den svenska 

köplagen 27 § och CISG art. 79, modellagarna PECL och Unidroit Principles regler om force 

majeure och hardship, standardklausulerna i ICC 2003 Force Majeure and Hardship Clauses 

samt den engelska läran om frustration. Att jag valt att studera teorin om hardship beror på att 

teorin är starkt sammankopplad till reglerna om force majeure och kontrollansvar. Jag har valt 

PECL och UNIDROIT som exempel på hur modellagar kan vara upplagda. Fler modellagar 

och principer finns. PECL och UP nämns ofta i en jämförelse med CISG och det är en av 

anledningarna till att jag valt att behandla just dessa. För att ytterligare jämföra de nuvarande 

svenska reglerna har jag valt att beskriva hur den historiska 24 § i 1905 års köplag om 

ansvarsfrihet för skadestånd vid händelser med omöjlighet att prestera var uppbyggd. Jag har 

valt att som exempel på standardavtal använda mig av klausuler om force majeure och 

hardship från ICC. Anledningen till att jag tar upp just dessa klausuler, är att klausulerna är 

väl utarbetade klausuler som är utgivna av den Internationella handelskammaren, ICC. 

1.5 Metod  

Jag har genom att studera svensk lagtext, förarbeten till köplagstiftningen, doktrin, rättspraxis 

samt sedvänja (i form av standardavtal, modellagar och juridisk litteratur om dessa) utrett vad 

befrielsegrund för fullgörelsehinder, det så kallade kontrollansvaret och force majeure, 

innebär. Jag har också studerat begreppet hardship som på många sätt hänger samman med 

bestämmelserna om ansvarsfrihet för fullgörelsehinder.  

 

Rättspraxis från svenska offentliga domstolar är i köprättsliga sammanhang inte stor, eftersom 

många tvister löses i internationella skiljedomstolar. Jag har valt att ta med ett svenskt rättfall 

som behandlar 1905 års köplag för att exemplifiera hur rättspraxis tolkade force majeure. 

Eftersom köprättslig rättspraxis från 1990 års lag inte är stor, får doktrin och sedvanerätt en 

stor betydelse för tolkning av gällande rätt. Köplagens regler har i stora delar hämtat sin 

inspiration från CISG och därför har de svenska lagförarbetena en annan karaktär än vad som 

normalt gäller för svenska lagar. Detta förhållande minskar förarbetenas betydelse som 

rättskälla. Därför är de ledande kommentarerna till CISG en viktig bedömning för tolkning av 

hur svensk köprätt skall tillämpas.
9
 Jag har också studerat finlandsvensk doktrin om köplagen, 

eftersom de nordiska köplagarna i princip är identiska. 

 

                                                      
9
 Ramberg, Köplagen, s. 51.  
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Litteraturen till CISG är i många fall så omfattande att svårigheten kan ligga i att välja rätt 

litteratur.
10

 Jag har valt att läsa flera kommentarer om CISG för att få en så rättvis bild som 

möjligt för tolkningen av innebörden av kontrollansvaret i artikel 79. Rättspraxis om CISG 

har jag hittat i UNILEX
11

, samt utifrån doktrin. Jag har analyserat vilka konsekvenser 

bestämmelserna om kontrallansvaret ger och vilken part som gynnas av bestämmelserna ur ett 

rättviseperspektiv sett utifrån hur parternas risk fördelas i de olika normsystemen. Jag har 

analyserat huruvida art. 79 CISG kan användas vid situationer som liknar teorin om hardship. 

 

Att jag har valt att beskriva den engelska läran om frustration i min uppsats beror på den 

engelska rättens stora betydelse för internationella handelsavtal. Betydelsen ligger bland annat 

i att engelsk rätt ofta är det rättsystem som parterna väljer att använda i standardavtal, även 

om de inte har anknytning dit. Det engelska rättsystemet har också en stor betydelse i 

internationella handelsavtal trots att Storbritannien inte har ratificerat CISG.
12

 Det engelska 

rättsystemet skiljer sig mot det i övriga Europa dominerande rättsystemet civil law. Trots 

skillnaderna har det engelska rättsystemet varit dominerande som förebild för det handelsbruk 

som utformats i Europa under de senast århundradena.
13

 Ett annat syfte med att studera 

engelsk rätt, är vissa hävdar att de internationella modellagarna/principerna, såsom Unidroit, 

är en sorts sammanlänkning av civil law- och common law- systemen.
14

  

 

Jag har därtill studerat den gamla svenska köplagen från 1905 i form av omöjlighetsläran och 

force majeure i 24 § 1905 års köplag, utifrån främst svensk köprättslig doktrin, Jag har använt 

mig av litteratur i form av kommentarer, caselaw – litteratur och internationella juridiska 

artiklar för att beskriva modellagarnas innebörd. Gällande Unidroit har jag studerat den 

rättspraxis som finns om force majeure och hardship i Unilex. 

 

I avsnittet om engelsk rätt har jag utgått från rättsfall. För att finna relevant rättspraxis och 

tolkningen av denna har jag använt mig av engelsk doktrin. Jag har valt ut ett fåtal rättspraxis 

som illustrerar de viktigaste delarna av läran om frustration. Jag har därtill studerat två 

engelska lagar, 1979 Act of Goods och Law reform (frustrated Contracts) Act 1943.  

                                                      
10

 Ramberg, Köplagen, s. 52. 
11

 Unilex är en databas med rättspraxis från hela världen och skiljedomstolar med domar dömda utifrån CISG 

och Unidroit Principles. Databasen finns på adressen http://www.unilex.info. 
12

 Storbritannien finns inte uppräknat över stater som ratificerat CISG, se Appendix 1, Schlechtriem, 2009, 

Commentary on The UN Convention on The International Sale of Goods. 
13

 Zimmerman,1998 Roman law and European Legal Unity, s. 34 ff. 
14

 Bonell, 2006,  s. 359 f. 
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Det har varit min avsikt att skilja på beskrivning av gällande rätt och när jag värderar rätten, 

och att det tydligt skall framgå när det sker. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tre delar. Den första delen utgörs av inledning, begreppsförklaringar, 

syfte – och problemformuleringar och en beskrivning av den valda metoden. Andra delen 

utgörs av en beskrivande referensdel av rätten, modellagarnas och ICC - klausulernas 

uppbyggnad. Jag börjar med att beskriva kontrollansvarets innebörd enligt CISG följt av den 

svenska köplagen. Därefter följer en beskrivning av modellagarna, följt av en beskrivning av 

ICC 2003 Force Majeure och Hardship Clauses uppbyggnad. Därefter kommer en översiktlig 

beskrivning av den engelska läran om frustration. Tredje delen av uppsatsen utgörs av en 

analysdel med jämförelser av reglerna samt en avslutning med sammanfattning av det jag 

kommit fram till i uppsatsen.  
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DEL II 

2. Kontrollansvaret enligt CISG och den svenska köplagen 

2.1 Bakgrund  
Den svenska köplagen är, liksom den internationella köplagen CISG, dispositiv lag och inom 

köprätten är parternas avtalsfrihet stor. Den fria avtalsrätten är en av grundpelarna för en 

fungerande marknadsekonomi. Organisationer som Internationella handelskammaren, ICC, 

arbetar för frihandel och uppmanar sina medlemmar att använda utformade standardavtal och 

internationella handelsprinciper vid internationella transaktioner och avtal.
15

 Betydelsen av 

dessa regelverk och sedvanor är därför mycket stor för den kommersiella avtalsrätten. 

 

Den internationella konventionen om internationella köp, CISG, är en harmonisering av regler 

anpassade till internationella köpavtal.
16

 I Sverige är del 1 av konventionen ratificerad genom 

lag 1987:822.
17

 Skadeståndskyldighet för säljarens avtalsbrott stipuleras i art. 79 CISG. För 

att undgå skadestånd krävs det att orsaken till avtalsbrottet ligger utom den avtalsbrytande 

partens kontroll för att ansvarsfrihet skall inträda. Jag väljer att börja med att beskriva 

kontrollansvaret utifrån CISG eftersom de nordiska köplagarna i mångt och mycket har 

hämtat inspiration från CISG. Ambitionen från de nordiska lagstiftarna var att de nationella 

köplagarna skulle följa CISG i så stor utsträckning som möjligt.
18 

2.2 Kontrollansvarsregeln i art. 79 CISG 
Kontrollansvaret gäller som en allmän reglering avseende en parts skadeståndsansvar.

19
 

Köparens skadeståndsrätt regleras i art. 45 CISG. Om ett fullgörelsehinder sker hos säljaren 

regleras skadeståndsansvarets gräns utifrån art. 79 CISG.
20

 Det köprättsliga 

skadeståndsansvaret varierar mellan olika rättssystem. Detta visar inte minst arbetet vid 

tillkomsten av CISG. Ett flertal olika förslag till ansvarsbefrielsegrunder framställdes och 

övervägdes vid tillkomsten av konventionen.
21

 Det ansågs särskilt viktigt vid utformningen av 

CISG att ansvarsbefrielsegrunden i CISG skulle vara självständig i förhållande till begrepp i 

                                                      
15

 Ramberg, 2005, Offprint from International Commercial Transactions, 3:e upplagan, Norstedts juridik och 

ICC, s. 19 ff. 
16

 Here och Ramberg, 2004, Internationella köplagen (CISG) – En kommentar, s. 47.  
17

 Herre och Ramberg, CISG, s. 48. 
18

 Sandwich, 2004, Säljarens kontrollansvar – Skadeståndsansvarets grund och omfattning enligt köplagen och 

CISG, s. 18.  
19

 Sandvik, s. 19.  
20

 Lookofsky, 2008, Understanding the CISG, s. 127 och 138.  
21

 Sandvik, s. 35.  
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nationell rätt. Svårigheten bestod i att finna en självständig formulering för ansvarsbefrielse, 

med samma innebörd oberoende av vilken intern rättsordning den skulle tillämpas.
22

 Därför 

undvek lagstiftaren vid tillkomsten av CISG att knyta förutsättningarna för ansvarbefrielse till 

traditionella uttryck för befrielsegrunder; såsom omöjlighetsläran, force majeure, Frustration, 

Impractiballity och den tyska förutsättningsläran.
23

 Resultatet blev att art. 79 CISG blev en 

sammanlänkning av olika skadeståndsrättliga uppfattningar.  

 

En ytterligare svårighet med konventionen är att den gäller enligt sex olika språk: arabiska, 

engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska, vilka skall vara autentiska.
24

 Att utifrån de 

olika språkliga lydelserna få en exakt tolkning av kontrollansvarets innebörd är svårt, speciellt 

när konventionens originalspråk är sex till antalet, blir tolkningen av innebörden av 

konventionen inte helt entydig.
25

 

2.2.1 Rekvisiten för kontrollansvar 

Art. 79(1) CISG förutsätter för ansvarsbefrielse från skadestånd att den avtalsbrytande parten 

visar att rekvisiten för ansvarsbefrielse är uppfyllda. Rekvisiten innebär följande:  

1. Hinderrekvisitet: Ett hinder ska vara orsak till att parten underlåter att fullgöra sin 

förpliktelse.  

2. Utomkontrollrekvisitet: Hindret måste vara utom den avtalsbrytande partens kontroll.  

3. Oförutsägbarhetsrekvisitet: Förutsätter att den avtalsbrytande parten inte skäligen kunde 

förväntas ha räknat med hindret vid avtalsslutet.  

4. Aktivitetsrekvisitet: Förutsätter att den avtalsbrytande parten inte skäligen kunde eller 

borde ha undvikit eller övervunnit hindret och följderna av det.
26

 De båda sistnämnda 

rekvisiten förutsätter att en skälighetsbedömning görs i det specifika fallet, för att avgöra om 

den avtalsbrytande parten kunnat eller inte kunnat agera för att förhindra eller lindra följderna 

av ett hinder. Vid skälighetsbedömningen måste bedömaren ta hänsyn till samtliga relevanta 

förhållanden och omständigheter för att avgöra om den avtalsbrytande parten gjort vad som 

enligt en marknadsmässig bedömning skäligen kunnat krävas av denne.
27

  

 

                                                      
22

 Herre och Ramberg, CISG, s. 565.  
23

 Sandvik, s. 35 f. 
24

 Herre och Ramberg, CISG, s. 566.  
25

 Hellner och Ramberg, 1991, Speciell avtalsrätt 1 Köprätt, s. 141 f. 
26

 Herre och Ramberg, CISG, s. 567. 
27

 Herre och Ramberg, CISG, s. 568. 
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I en förklaring av tillämpningen av kontrollansvaret, utgår lagstiftaren från att vardera av 

parten har en egen ”risksfär” inom vilken denne antas kunna kontrollera vad som sker. Om 

händelser inträffar utanför den egna sfären, kan part normalt inte kontrollera dessa. Detta sätt 

att närma sig kontrollansvaret liknar det som vanligen benämns som Force majeure. 

Skillnaden är att vid tillämpningen av begreppet force majeure användes vanligen inte, såsom 

i kontrollansvaret i art. 79 CISG, en skälighetsbedömning för att bedöma möjligheten att 

undvika och undvara hindret och dess följder. Det som läsaren kan få vägledning från force 

majeure- begreppet och de i standardavtalen vanligen förekommande klausulerna som 

reglerar force majeure, är vilka händelser som kan anses utgöra hinder.
28

 De händelser som 

nästan alltid nämns som exempel i klausulerna är; krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, 

uppror, sabotage, naturkatastrofer, hinder på arbetsmarknaden samt olika typer av 

myndighetsingripanden, såsom import- och exportförbud.
29

 I händelse att parterna har avtalat 

om klausuler som reglerar force majeure, utgör klausulerna en gräns för kontrollansvaret.
30

 

 

Händelser såsom olyckor, ogynnsamma transport- och väderleksförhållanden, uteblivna 

leveranser från underleverantörer och eldsvåda brukar finnas med som hinder i 

befrielseklausulerna i standardavtal. Händelser som allt som oftast inte brukar uppfylla 

rekvisiten för ansvarsfrihet i art. 79 CISG. En eldsvåda kan till exempel ligga så väl inom som 

utom kontroll. Normalt är det möjligt att skydda sig mot enklare olyckshändelser. Sådana 

händelser som typiskt sett kan kvalificeras som händelser utom kontroll kan i ett enskilt fall 

förutses och i ett sådant fall ges inte ansvarsbefrielse enligt art. 79(1) CISG, eftersom 

oförutsebarhetskriteriet inte är uppfyllt. En eldsvåda kan inträffa på grund av något som är 

kontrollerbart i säljarens fabrik, såsom lednings- och säkerhetssystem. Sker detta kan olyckan 

sägas vara kontrollerbar och ansvarsfrihet från skadestånd ges inte om fullgörelse sker som 

planerat. Om en större eldsvåda orsakar förstörelse i ett större område, är händelseförloppet 

utom kontroll för den drabbade parten. En förutsättning är att eldsvådan inte är orsakad av 

någon part i avtalet.
31

 

 

Ett rättfall som visar på att ett hinder måste vara okontrollerbart för att ansvarfrihet från 

skadestånd skall uppnås är UNILEX d. 12.06.2001 (Frankrike Cour d’Appel de Colmar). 

Rättsfallet visar att en köpare inte kan åberopa ansvarsfrihet från skadestånd på grund av en 

                                                      
28

 Herre och Ramberg, CISG, s. 570 f.  
29

 Herre och Ramberg, CISG, s. 570.  
30

 Lookofsky, s. 138. 
31

 Herre och Ramberg, CISG, s. 570 f.  
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okontrollerbar händelse eftersom köparen i det aktuella fallet kunnat förutsäga att 

prissänkningar skulle ske och att köparen därför borde ha försäkrat sig mot detta när parterna 

ingick avtalet. Därmed fick köparen inte ansvarsfrihet från skadestånd.
32

 Ett annat rättsfall 

som också visar på att utomkontrollrekvisitet måste vara uppfyllt för att ansvarsfrihet från 

skadestånd enligt art. 79(1) skall medges är UNILEX 00.00.1992 (skiljedom ICC Court of 

Arbitration – Paris 7197/1992). I skiljedomen behandlas ett köpekontrakt mellan en bulgarisk 

köpare och en österrikisk säljare. Varorna producerades av säljaren själv. Säljaren gick till 

skiljedom för förhandling om skadestånd eftersom köparen inte genomförde sin förpliktelse 

att öppna en remburs vid datumet som avtalats i kontraktet. Att köparen inte kunnat öppna 

rembursen berodde enligt köparen på att den bulgariska regeringen dragit in alla utländska 

krediter. Eftersom indragningen (suspension) av utländska krediter skedde redan vid avtalets 

tillkomst, kunde köparen inte undgå ansvar från skadestånd enligt art. 79(1) CISG. Orsaken 

till domslutet var att händelsen i fråga ansågs förutsebar för köparen vid avtalets tillkomst.
33

 

 

De båda skälighetsbedömningarna oförutsebarhets- och aktivitetsrekvisitet reglerar vad som 

är omöjligt för den avtalsbrytande parten att förutse, undvika eller övervinna i det enskilda 

fallet. En förutsättning är att ett hinder uppstått som uppnår rekvisiten för ansvarsbefrielse 

från skadestånd. Frågan om vad som kan förutses uppkommer redan vid en kvalificering av 

händelsen. Det är till exempel möjligt att förutse vissa händelser som inträffar med en viss 

regelbundenhet, till exempel återkommande perioder med dåligt väder eller 

influensaepidemier. Det blir därför nödvändigt att bedöma om händelsen är av ett sådant slag 

att den inte är förutsägbar, som exempelvis en omfattande orkan eller en omfattande 

epidemi.
34

 Vid en bedömning av oförutsebarhetsrekvisitet görs en helhetsbedömning, varvid 

hindret vid en viss punkt utdöms som oförutsebart om det har antagits sådana dimensioner att 

det inträffat trots att säljaren har vidtagit alla skäliga åtgärder för att förhindra det inträffade 

hindret. Hindret bör dessutom inträffa oväntat för att ansvarsbefrielse från skadestånd kan bli 

möjligt.
35

 I vår tids moderna kommersiella handel är det lätt att förutse de flesta 

fullgörelsehinder, även krig och terrorattacker. Oförtsebarhetsrekvisitet torde därför vara det 

svåraste kriteriet att uppfylla i art. 79. CISG
36

 Det finns dock inget som hindrar att parten som 

                                                      
32

 UNILEX d. 12-06-2001 (Frankrike, Cour de Colmar). Rättsfallet nämns i Herre/Ramberg, CISG, s. 572, not 6.  
33

 UNILEX d.00.00.1992(Skiljedom ICC Court of Arbitration – Paris 7197/1992). Rättsfallet nämns i 

Herre/Ramberg, CISG, s. 572, not 6.  
34

 Herre/Ramberg, CISG, s. 571 f.  
35

 Sandvik, s. 71. 
36

 Lookofsky, s. 139.  
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underlåtit att fullgöra skyddas av en force majeure – klausul med något lindrigare kriterium på 

förutsebarhet än CISG.
37

 Trots att det uppstått ett oförutsägbart hinder kan det vara möjligt för 

en part att antingen undgå hindret genom att vida lämpliga åtgärder, eller att helt eller delvis 

undvika eller övervinna dess följder. Det krävs att den avtalsbrytande parten inte förhåller sig 

passiv utan vidtar de rimliga åtgärder som finns att tillgå för att ansvarsbefrielse från 

skadestånd skulle kunna bli aktuellt.
38

 

 

I art. 79(2) CISG finns en särskild regel för den situation att en parts underlåtenhet att fullgöra 

ett avtal beror på en tredje man som har anlitats för att fullgöra hans avtalsförpliktelser, en så 

kallad kontraktsmedhjälpare. I ett sådant avseende är den avtalsbrytande parten endast befriad 

från skadestånd om han dels undgår ansvar enligt art. 79(1), samt att den person han anlitar 

blir befriad från ansvar med tillämpning av bestämmelsen i art. 79(1) CISG
39

 Det finns 

varierande uppfattningar om vad som skall anses vara avgörande vid den konkreta 

avvägningen mellan art. 79(2) och art. 79(1) CISG. De flesta är överens om att för att art. 

79(2) CISG skall bli tillämplig krävs det att huvudavtalet och avtalet med tredje man hänger 

samman.
40

 Det vill säga för att regeln i art. 79(2) CISG skall bli tillämplig, krävs en länk 

mellan huvudavtalet och det avtal tredje man kopplas in för att medverka till fullgörelsen.
41

  

 

I rättspraxis finns bland annat ett franskt rättsfall som behandlar art. 79 CISG och säljarens 

ansvar för tidigare led, Unilex d. 19.01.1998 (Frankrike, Tribunal de Commerce de 

Besançon).
42

 I rättsfallet behandlas ett kontrakt avseende försäljning av judodräkter som 

levererades, men som köparen upptäckte blev alldeles för skrynkliga efter tvätt. Han 

meddelade säljaren, men fick inget svar på meddelandet. Köparen lät en expert undersöka 

dräkterna, och bestämde sig för att gå till domstol och begära skadestånd och nedsättning av 

priset på grund av fel på varorna. Köparen fick inte igenom hela skadeståndsanspråket 

eftersom missödet med dräkterna berodde på händelser utom kontroll i ett tidigare säljled. 

Detta gav säljaren en viss ansvarsfrihet från skadestånd som annars hade blivit aktuellt om 

inte händelser utom säljarens kontroll orsakat felet med leveransen. Rättsfallet ger uttryck för 

                                                      
37

 Lookofsky, s. 139.  
38

 Herre och Ramberg, CISG, s. 572. 
39

 Schlechtriem, art.79, 25-26, s. 819. 
40

 Sandvik, s. 141 f. 
41

 Herre och Ramberg, CISG s. 575. 
42

 Sandvik, s. 150 f. 
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att säljaren enligt CISG art. 79 kan undgå visst skadeståndsansvar på grund av händelser utom 

kontroll i ett tidigare säljled.
43

 

 

I ett annat rättfall som också finns i Unilex och som nämns av Sandvik, UNILEX d. 

24.03.1999(Tyskland, BGH) undgår säljaren inte ansvarar för fel i varan.
44

 Köparen i 

rättsfallet, en österrikisk ägare av en vintillverkning, hade ingått ett varaktigt avtal med en 

tysk säljare om leveranser av ett vax avsett att bland annat motverka uttorkning hos vinrankor. 

Vaxet levererades direkt till köparen av en tredje man. I rättsfallet ansågs art. 79(2) CISG 

innebära att säljaren står risken för fel som beror på prestationer av dennes egen leverantör, 

såvida inte ett hinder förelåg som låg utanför både säljarens och leverantörens kontroll. Något 

sådant hinder kunde dock inte visas i fallet.
45

 Den rättspraxis som finns om art. 79 och doktrin 

visar att säljarens ansvar för tredje man enligt art. 79(2) avgränsas till avtalsspecifika 

kontraktsmedhjälpare av betydelse till den del ett ansvar för leverantörer och tidigare säljled 

inte kan följa direkt av art. 79(2).
46

  

 

Art. 79(3) gör det klart att hindret endast kan åberopas för ansvarsbefrielse från skadestånd 

under den tid som hindret består. När ett hinder upphört att verka, måste därför åtgärder för 

fullgörelsen av avtalet återupptas.
47

 Art. 79(4) ålägger den part som underlåter att fullgöra 

avtalet att ge den andre parten meddelande om hindret och dess effekter på hans möjlighet att 

fullgöra avtalet. Underrätelsen att inom skälig tid lämna ett sådant meddelande, efter det att 

parten fick eller borde ha fått kännedom om hindret, medför en skyldighet att ersätta den 

skada som den andre parten lider genom att underrättelsen om hindret inte lämnats i tid.
48

 

 

Art. 79(5) CISG stadgar att art. 79 endast avser befrielse från skadeståndsansvar och inte 

påverkar parternas möjlighet att utöva någon annan rätt som kan finnas enligt konventionen. 

Ett hinder som ger befrielse från skadeståndsansvar påverkar inte skyldigheten att fullgöra 

avtalet när förutsättningar för detta uppfylls.
49

 Förutsättningar för ovanstående fullgörelser 

återfinns i art. 49, art. 64 och art. 25 CISG. 

 

                                                      
43

 UNILEX d. 19.01.1998 (Frankrike, Tribunal de Commerce de Besaçon). 
44

 Sandvik, s. 151.  
45

 UNILEX, d. 24.03.1999 (Tyskland, BGB VIII ZR 121/98). 
46

 Sandvik, s. 148 f.  
47

 Herre och Ramberg, CISG, s. 575.  
48

 Herre och Ramberg, CISG, s. 576. 
49

 Herre och Ramberg, CISG, s. 577.  
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I många andra regelsamlingar och juridiska system föreligger en möjlighet att helt eller delvis 

mildra en parts skyldighet att prestera, om det skulle innebära allt för stora ekonomiska 

uppoffringar. Detta brukar benämnas som teorin om hardship
50

. CISG innehåller inte en 

artikel om hardship till skillnad från bland annat Unidroit Principles.
51

 Det är oklart varför 

inte författarna till CISG valde att inte ha med en artikel om hardship i konventionen. En 

orsak kan vara att en part i ett köprättsligt förhållande antingen kan prestera eller inte, och att 

lagstiftaren därför inte såg något behov av en bestämmelse om hardship i CISG.
52

 I vilket fall 

råder en viss osäkerhet om art. 79 CISG är gångbar vid händelser som kan uppnå rekvisiten 

för hardship i andra regelsamlingar.
53

 

2.3 Kontrollansvaret enligt den svenska köplagen 
De nordiska köplagarna, förutom Danmarks köplag, är i princip liktydiga och det var först 

genom de nya köplagarna med inspiration från CISG som kontrollansvaret blev ett begrepp i 

den nordiska köprätten.
54

 Danmark har fortfarande kvar den gamla köplagen från år 1905. 

Köplagens (lag 1990:931) skadeståndssystem skiljer sig mycket från 1905 års köplag och de 

allmänna principerna om köprättsligt skadestånd som var gällande i tidigare gällande rätt. I 

1905 års köplag 24 § fanns en uppräkning av vad som ansågs som force majeure. Paragrafen 

visade på ett ganska komplicerat samband mellan principerna om ansvarsfrihet vid en så 

kallad objektiv omöjlighet och force majeure. Uttryckligen i lagtexten stod det inte att det var 

omöjlighetsläran som gällde, utan detta skymtades i uttrycken ”må anses utesluten” och 

”förstörelse av allt gods av det slag eller det parti köpet avser”. Force majeure framgick av de 

klassiska force majeure – händelserna ”krig, införelseförbud eller därmed jämförlig 

händelse”.
55

 Force majeure är däremot inte detsamma som objektiv omöjlighet. Att något blir 

objektivt omöjligt att prestera kan bero på en olyckshändelse orsakat av en part själv. En 

absolut objektiv omöjlighet att prestera leder till att det är hindret i sig som medför 

ansvarsfrihet, och inte beroende av vad eller vem som orsakat att hindret uppstått. Force 

majeure kan istället jämföras med en subjektiv omöjlighet att prestera. Det vill säga att för att 

rekvisiten för force majeure ska kunna uppnås, ställs det krav på att hindret inte skall vara 

orsakat av part själv samt att part inte skall ha kunnat förutse händelsen. Rodhe menade att 

                                                      
50

 Det finns inte något svenskt begrepp för ”hardship” utan man använder sig av det engelska ordet. 
51

 Herre/Ramberg, CISG, s. 578.  
52

 Kessedijan, Competing Approaches to Force majeure and Hardship, 25 Int’l Rev. L.& Econ.415, s. 4. 
53

 Schlechtriem, art. 79, 30, s. 822 och Lookofsky, s. 141. 
54

 Sandvik, s. 19.  
55

 Hellner/Ramberg, s. 142 och Rodhe, Knut, 1994, § 30, vid not 47. 
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lagstiftaren själv förmodligen inte haft helt på det klara med hur begreppen force majeure och 

objektiv omöjlighet förhöll sig till varandra.
56

  

 

För 1905 års köplag visar rättspraxis att domstol tog hänsyn till oförutsebarhetsrekvisit, till 

exempel ansågs inte krigsutbrottet av första världskriget som en händelse av force majeure 

vid en tvist om ett avtal om försäljning av mjöl. Detta beroende på att det av 

omständigheterna i fallet visade att krigsutbrottet var något som säljaren bort ha tagit i 

beräkning vid tidpunkten för avtalsslutet.
57

  

 

Mycket ledning kan i en tolkning av svensk köprätt hämtas från CISG, eftersom lagen i stor 

utsträckning bygger på konventionen.
58

 Förarbetena till den svenska köplagen får på grund av 

köplagens anpassning till CISG en mindre framträdande roll i tolkningen av lagen än vad som 

är fallet för andra lagar.
59

 

2.3.1 Kontrollansvarsregeln i 27 § köplagen 

Bestämmelserna i 27 § köplagen kallas för kontrollansvarsregeln precis som art. 79 CISG.
60

 

Lagrummet själv ger inte en bedömning (till skillnad från 1905 års köplag) vad som innefattas 

av hinder utom kontroll och det stämmer överens med att CISG inte ställer upp några krav på 

det.
61

 Det framgår att underlåtenheten att fullgöra förpliktelsen enligt köpkontraktet, medför 

skadeståndsskyldighet. Det räcker inte, för att skadeståndsskyldighet skall undgås, att fel eller 

försummelse inte förekommit på säljarens sida. Det som markerar detta och vilket skiljer sig 

från 1905 års köplag är orden ”hinder utanför hans kontroll”.
62

 

 

Kontrollansvaret i köplagen är uppbyggt kring fyra huvudsakliga rekvisit, som återfinns i 27 § 

1 st. Rekvisiten stämmer i stort sett med innebörden av hinderrekvisitet, 

utomkontrollrekvisitet, oförutsägbarhetsrekvisitet och aktivitetsrekvisitet i art. 79 (1) CISG, 

som jag beskrivit i föregående avsnitt.
63

  

 

                                                      
56

 Rodhe, § 30 vid not 46.  
57

 Herre och Ramberg, Allmän köprätt, s. 186 och NJA 1918 s. 20 II.  
58

 Ramberg, Köplagen, s. 51.  
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 Ramberg, Köplagen, s. 51. 
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 Ramberg, Köplagen, s. 344.  
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I andra stycket 27 § köplagen finns en särskild regel för situationen att säljaren har anlitat 

någon annan för att helt eller delvis fullgöra köpet. Säljaren blir i sådana fall endast fri från 

skadeståndsskyldighet, om den som han anlitat också skulle bli fri enligt rekvisiten i första 

stycket. Denna princip gäller också leverantör eller någon i tidigare säljled som säljaren 

anlitat.
64

 Utformningen skiljer sig något från CISG art. 79, men torde i praktiken egentligen 

innebära samma tolkning trots att formuleringarna skiljer sig åt.
65

 

 

De hinder som nämns i förarbetena till köplagen är att hindren, utifrån en objektiv 

bedömning, skall vara hinder som är ”extraordinärt betungande”. Hindret kan endast befria 

säljaren från skadestånd om det faktiskt hindrar säljaren att fullgöra köpet. Till exempel kan 

en eldsvåda beröra endast en del av säljarens tillverkningsprocess och inte det som utgör 

fullgörelsen i det specifika avtalet. I sådana fall utgör inte eldsvådan ett fullgörelsehinder för 

hela säljarens verksamhet utan endast för den del som drabbats av elden och som uppfyller 

rekvisiten i 27 § 1 st. köplagen.
66

 

 

I 67 § köplagen gör lagstiftaren en skillnad mellan direkt förlust och indirekt förlust. En direkt 

förlust innebär att köparen får utgifter på grund av fel på varan och en indirekt förlust innebär 

att köparen till exempel får bortfall på sin produktion om han inte får en 

ersättningsvara.
67

Ersättningen för direkt förlust har utgångspunkt i kontrollansvaret, därför 

ger 27 § köplagen ansvarsfrihet från direkta förluster om rekvisiten för ansvarsfrihet uppnås.
68

 

Säljaren kan som regel inte åberopa ekonomiska omständigheter som grund för att få 

ansvarsfrihet från skadestånd vid ett fullgörelsehinder. Att åberopa ett hinder på grund av att 

en oförutsedd händelse inträffar och att det därför skulle bli mycket dyrare att fullgöra 

förpliktelsen än vad säljaren först hade räknat med, är inte att se som ett fullgörelsehinder. 

Därmed blir inte en befrielse från skadeståndsansvar aktuell. Det avgörande är därmed inte 

själva orsaken till att säljaren inte kan fullgöra avtalet, utan de inträffade omständigheternas 

inverkan på säljarens möjligheter att fullgöra köpet. En förutsättning är att de fyra rekvisiten 

är uppfyllda.
69

 

                                                      
64

 Ramberg, Köplagen, s. 345 f.  
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3. Force majeure och hardship enligt UNIDROIT PRINCIPLES 

och Principles of European Contract Law, PECL 

3.1 Force Majeure enligt Unidroit Principles 
Unidroit Principles, är en internationell regelsamling som försökt att binda ihop de två 

västerländska dominerande rättsystemen Civil Law och Common Law i en regelsamling.  

Regler om ansvarbefrielse för skadestånd vid händelser av force majeure finns i artikel 7.1.7 i 

regelsamlingen.
70

 Det är endast sådana hinder som kan sägas uppfylla kravet på force majeure 

som kan tillåta en part att inte uppfylla en avtalsförpliktelse och ge ansvarsfrihet från 

skadeståndsansvar.
71

 Termen force majeure valdes för att det är det ord som oftast används 

vid internationell handelssedvänja, till exempel i force majeure – klausuler i internationella 

standardavtal.
72

 

 

För att avgöra om ett hinder är utom kontroll för en part, får bedömaren se om denne inte 

kunnat förutse hindret vid avtalsslutet. Det ska därtill inte ha gått att begränsa eller förhindra 

hindret och dess verkningar, vilket stadgas i art. 7.1.7(1).
73

 Här stämmer regleringen överens 

med art. 79 CISG och 27 § svenska köplagen och texten är i det närmaste identisk. Risksfären 

ligger där parten har kontroll i de fall parterna inte i avtalet har fördelat risken på något annat 

sätt, till exempel genom force majeureklausuler.
74

Det första rekvisitet i art. 7.1.7(1)  Unidroit 

är att den part som inte fullgör sin förpliktelse inte skall ha kunnat förutse att hindret skulle ha 

kunnat inträffa.
75

 Rekvisitet stämmer till fullo överens med art. 79(1) CISG. Min redogörelse 

för CISG art. 79 i avsnitt 2.2.1 i uppsatsen är därför tillämplig också för art. 7.1.7(1) Unidroit. 

För att avgöra om en händelse är förutsebar utgår författarna till Unidroit från om en 

förståndig person i samma situation vid tiden för avtalsslutet hade kunnat förutse eller anta att 

ett okontrollerbart hinder skulle kunna uppstå. Desto mer förberedelser ett avtalsslut 

inneburit, om avtalet sker på en specialiserad marknad eller under komplexa förhandlingar, 

desto större anses möjlighet för förutsebarhet hos parterna vara.
76

 Den beskrivning av 

hinderrekvisitet jag redovisat gällande art. 79 CISG i avsnitt 2.2.1 och den tolkning som 

praxis och doktrin gjort gällande de övriga rekvisiten i art. 79 (1) kan också tillämpas på art 
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 Vogenauer och Kleinhesterkamp, art. 7.17, 1-2, s. 766.  
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7.1.7(1) Unidroit. Likheten beror på att art. 7.1.7(1) Unidroit är i stort sett identisk med art. 

79(1) CISG. Det som inte är identiskt är vissa ordval beroende på att Unidroit till skillnad mot 

CISG använder begreppet force majeure. 

 

Den part som misslyckas att fullgöra sin avtalsförpliktelse, på grund av händelser som 

kvalificerats som force majeure, måste ge motparten meddelande om detta. Stadgandet 

återfinns i art. 1.10 Unidroit. Meddelandet skall meddelas inom rimlig tid från det att 

fullgörelsehindret uppkom. Detta stadgas i art 7.1.7(3) Unidroit, men stadgandet är egentligen 

inte nödvändigt eftersom alla meddelanden måste ha nått mottagaren för att de skall bli 

aktuella i enlighet med art. 1.10(2) Unidroit.
77

 Om en part kan bevisa att ett fullgörelsehinder 

var orsakat av force majeure, kan den skadelidande (aggrieved party) parten inte begära 

skadestånd i enlighet med art. 7.4.1 Unidroit trots den uppkomna skadan. Om force majeure 

endast utgörs av en del fullgörelsehindret, blir den drabbade parten ansvarig för skadestånd 

för den del av förpliktelsen som inte utgör rekvisit för uppfyllande av force majeure.
78

 I likhet 

med art. 79 CISG ger art. 7.1.7 Unidroit ansvarsfrihet från skadestånd om rekvisiten för force 

majeure kan uppnås. Om parterna inte själva avtalar om något annat, fördelas risken för 

parterna enligt art. 7.1.7(1) Unidroit. Om parterna däremot väljer att mer specifikt avtala om 

riskfördelningen gäller inte art. 7.1.7(1) Unidroit. Parterna kan välja att exempelvis lindra en 

parts ansvar genom en force majeureklausul för att mer exakt ange gränsen för en parts ansvar 

vid oförutsägbara händelser.
79

 

3.2 ”Excuse Due to an Impediment” enligt PECL 
En harmonisering av den europeiska avtalsrätten är ett projekt som har pågått under en lång 

tid och regelsamlingen Principles of European Contract Law, PECL utgör ett försök till 

harmonisering av de olika rättsystemen i Europa. Regler om händelser som ger 

ansvarsbefrielse från huvudprincipen att avtal skall hållas, pacta sunt servanda, finns i artikel 

8:108 PECL. Förutsättningarna för att ansvarsbefrielse skall uppnås tolkas som detsamma 

som det rättsliga begreppet force majeure.
80

 Termen ”impediment” i texten till art 8:108 

PECL täcker alla möjliga sorter av händelser, såsom till exempel naturkatastrofer och 

prisförändringar och andra fenomen och händelser som brukar hänföras till begreppet force 

majeure. Ordet ”impediment” kan översättas till det svenska ordet hinder. Det vill säga 

                                                      
77

 Vogenauer och Kleinhesterkamp, art. 7.17, 24- 25, s. 774.  
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ansvarsfrihet ges till den som på grund av ett hinder inte kan prestera som avtalat. En 

förutsättning för ansvarsfrihet är att hindret uppnår rekvisiten i art. 8:108 PECL.
81

  

 

Det är den part som åberopar art. 8:108 PECL som har bevisbördan för att visa att rekvisiten 

är uppfyllda.
82

 Hindret måste vara något som är utanför partens
83

 kontroll, händelsen ska 

därutöver ha varit oförutsägbar samt att det inte ska ha gått att hindrat händelsen eller dess 

konsekvenser, vilket stadgas i art. 8:108(1) PECL. Samma sak gäller för personer som den 

part som inte fullgjort sin avtalsenliga prestation är ansvarig för. Force majeure måste därtill 

ha tillkommit utan att det beror på någondera av parten. Texten i art. 8:108 PECL, är liksom 

art. 7.1.7 Unidroit, influerad från art. 79 CISG. Den tolkning av hinderrekvisitet, 

utomkontrollrekvisitet, oförutsägbarhetsrekvisitet och aktivitetsrekvisitet som jag beskrivit i 

avsnitt 2.2.1 gällande art. 79 (1.) CISG blir därav aktuell också för art. 8:108 PECL.
84

 I art. 

8:101 PECL stadgas vilka gottgörelser
85

 som är möjliga för den skadelidande parten när 

fullgörelse inte genomförts hos motparten. I art 8:101(2) PECL framgår vilka gottgörelser 

som inte är möjliga när ett fullgörelsehinder är accepterat enligt art. 8:108 PECL. Det som 

inte är möjligt att få när rekvisiten i 8:108 PECL är uppfyllda är skadestånd och något som 

kallas för ”specific perfomance”. Begreppet kan jämföras med regleringen i 52 § i svenska 

köplagen som stadgar att säljaren kan ställa krav på betalning av varan vid köparens 

avtalsbrott .
86

 ”Specific perfomance” enligt art. 9:101 och art. 9:102 PECL är därför inte 

möjlig liksom skadestånd om rekvisiten för ansvarsfrihet i art. 8:108 PECL blir aktuella.
87

 

 

En mer komplex fråga är vad som händer med själva avtalet när rekvisiten för art. 8:108 

PECL blir uppfyllda. Den skadelidande parten kan avsluta avtalet genom en ensidig 

viljeförklaring och påpeka att den icke- genomförda fullgörelsen är så pass fundamental att 

avtalet inte längre är genomförbart. Dock är detta uttalande inte nödvändigt eftersom effekten 

av force majeure enligt PECL blir densamma som i de rättsystem där force majeure leder till 

att avtalet avslutas.
88

 Det är först när ett partiellt fullgörelsehinder är aktuellt som den 

skadelidande parten har ett verkligt val. Valet består i att fortsätta avtalet om den del där 

fullgörelsen är genomförbar eller att avsluta det. Det avgörande är hur fundamentalt 
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underlåtelsen att fullgöra avtalet är. Prisnedsättning kan bli en följd om parten väljer att 

genomföra avtalet.
89

 

 

Vid fråga om ett tillfälligt fullgörelsehinder, är ansvarbefrielsen för fullgörelsehindret 

temporärt, vilket stadgas i art. 8:108(2) PECL. Tillfälliga fullgörelsehinder innefattar inte 

enbart de omständigheter som orsakar hindret, utan också dess konsekvenser. 

Konsekvenserna kan vara en längre tid än fullgörelseshindret i sig. Ansvarsbefrielsen från 

skadestånd och andra påföljder varar så länge det inte är möjligt att fullgöra prestationen.
90

 

3.3 Hardship enligt Unidroit Principles 
Vid läsning om force majeure i art. 7.1.7 Unidroit bör läsaren också läsa om hardship i art. 

6.2.2 Unidroit, eftersom de två artiklarna båda behandlar fullgörelsehinder.
91

 Till skillnad från 

CISG, accepterade författarna till Unidroit att använda orden force majeure och hardship.
92

 

När den första Unidroit Principles antogs år 1994 var det första gången som principen om 

hardship behandlades fristående från ett enskilt avtal. Innan dess hade aldrig skiljedomstolar 

gått från principen om pacta sunt servanda. Om hardship togs upp berodde det helt enkelt på 

att parterna hade avtalat om det, till exempel i form av hardshipklausuler.
93

  

 

I art. 6.2.2 Unidroit definierar författarna till principerna hardship som en situation där 

förekomsten av en händelse fundamentalt ändrar den ekonomiska jämvikten av ett kontrakt, 

på grund av högre kostnader för partens prestation eller att värdet på prestationen minskat. I 

fråga om orden grundläggande förändring, varierar innebörden efter omständigheterna i det 

specifika fallet.
94

 Ett exempel från rättspraxis är UNILEX d. 1990.00.00 (Skiljedom 

Schiedsgericht Berlin). I domen ansågs det som ökade kostnader för en köpare av maskiner 

när importvinster förlorades vid återföreningen av Tyskland genom att den västtyska marken 

infördes i det forna DDR. Händelsen ansågs uppfylla rekvisiten för art. 6.2.2. Unidroit.
95

 

 

Ett annat exempel från praxis på definitionen av förändrad jämvikt i avtalsförhållanden är 

skiljedomen UNILEX d. 00.02.1999(skiljedom ICC International Court of Arbitration, Paris, 

9479). I skiljedomen ansågs att ett nytt EG-direktiv, som innebar en ekonomisk liberalisering 
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av den europeiska marknaden än vad som var fallet vid avtalets ingående, kunde klassificeras 

som en händelse som uppfyllde definitionen av hardship. Orsaken var att avtalets jämvikt 

ansågs ha ändrats fundamentalt i och med att det nya EG-direktivet infördes.
96

 

  

I art. 6.2.2 a-d Unidroit stadgas principerna för möjligheten för en part att yrka på hardship.
97

 

Rekvisiten är följande: 

a) Händelsen måste ha varit känd för parten efter avtalsslutet.  

b) Parten inte rimligtvis kunnat räkna med händelsen eller händelserna vid tiden för 

avtalslutet.  

c) Händelsen är utom parts kontroll.  

d) Att risken för händelsen inte var förmodad av den missgynnade parten. 

 

Ett exempel från rättspraxis för en händelse som inte kvalificerar som en händelse av hardship 

är rättsfallet UNILEX d. 30.11.2006 (Skiljedom Centro de Arbitraje de México). I rättsfallet 

ansågs en mexikansk grönsaksodlares ökade kostnader till följd av stormen El Nino inte som 

hardship enligt art. 6.2.2 Unidroit. Anledningen till att hardship inte ansågs föreligga berodde 

på att parterna vid ett avtal gällande en leverans av varor som odlas i regnskogstrakter, ansågs 

kunna förmoda att stormar och översvämningar skulle kunna inträffa. Ovädret kunde därför 

sägas vara förmodat av parten och därmed uppfylldes inte rekvisiten för hardship.
98

 

 

I händelse av hardship har den part som missgynnats av händelsen rätt till att begära 

omförhandlingar om avtalet. Förfrågan måste adresseras till motparten, utan fördröjning, 

vilket stadgas i art 6.2.3(1) Unidroit. Förfrågan om omförhandling ger inte en part rätt till att 

innehålla fullgörelsen av avtalet, i enlighet med art. 6.2.3(2) Unidroit. I art. 6.2.3(3) Unidroit 

stadgas att om parterna inte kan komma överens, kan båda parter vända sig till domstol. Om 

domstol konstaterar hardship kan den om det anses rimligt antingen avsluta avtalet vid en 

bestämd tidpunkt som bestäms genom beslut, eller anta avtalet efter en granskning som 

återställer balansen i avtalet. Detta stadgas i art. 6.2.3(4) Unidroit. Det mest sannolika utfallet 

är att en domstol antar
99

 avtalet genom granskning och att balansen i avtalet återställs. Det är 
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ovanligt att domstolen avslutar avtalet helt.
100

 Hardship utesluter inte att en part blir ansvarig 

för skadestånd på grund av ofullgörande av avtalsförpliktelse, vilket bland annat framgår av 

praxis genom rättsfallet UNILEX d.30.11.2006 (Skiljedom Centro de Arbitraje de México).
101

 

Det är den skadelidande parten som måste bevisa att det finns en situation av hardship. Det är 

dock viktigt att båda parter vid händelse av tvist framlägger alla relevanta bevis för att 

gottgörelse ska kunna bli aktuellt vid ett konstaterande av hardship.
102

 

3.4”Change of Circumstances” PECL 
Liksom Unidroit innehåller PECL en artikel om hardship, även om ordet hardship inte 

används i PECL. Författarna har istället valt orden ”change of circumstances” för det som 

benämns som hardship i Unidroit.
103

 Lydelsen av art. 6:111 PECL motsvarar i stort lydelsen 

av artiklarna 6.2.1 -6.2.3 Unidroit.
104

 De kommentarer och de exempel från tolkning från 

rättspraxis och doktrin om hardship som jag nämnt i föregående avsnitt om Unidroit 

Principles, är därmed också tillämpliga för art. 6:111 PECL. I det praktiska rättslivet 

förekommer klausuler om hardship. PECL har därför hämtat inspiration från bland annat 

standardavtalens klausuler om harsdship.
105
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4. Force majeure – och hardshipklausuler 

4.1 Bakgrund och Allmänt om klausuler i standardavtal 
Parter i ett avtalsförhållande är oftast inte beredda att ta risken att oväntade händelser endast 

skall lösas genom bestämmelser i CISG eller den svenska köplagen eller något annat 

rättssystem. På grund av att parterna önskar fördela risk, innehåller ofta standardavtal 

särskilda force majeure -, befrielse- och lättnadsklausuler.
106

 

 

Force majeureklausuler kan vara uppbyggda på olika sätt. För det mesta gäller klausulerna 

endast för säljarens prestationshinder. Köparens största förpliktelse är att betala pengar och 

betalningshinder uppnår sällan rekvisiten för force majeure och därmed blir inte klausulen om 

force majeure gällande för köparen. Vissa klausuler är i sin lydelse sådan att det uttryckligen 

anges i texten att den gäller ensidigt för säljaren.
107

 Trots att klausulerna som reglerar force 

majeure ofta innehåller en rad uppräkningar om vilka händelser som kan räknas som 

ansvarsbefriande, saknar klausulerna ofta en egentlig definition av begreppet.
108

  

4.2 ICC 2003 Force Majeure Clause109 
Klausulerna i ICC 2003 Force Majeure – Hardship Clauses är tänkta att vara modellklausuler 

som parter i ett avtalsförhållande kan välja att använda sig av istället för att förhandla om 

egna klausuler.
110

ICC Force Majeure Clause har utformats till att mer fokus ska ligga på det 

som brukar klassas som typiska situationer av force majeure, än vad som annars är vanligt 

förekommande i standardklausuler.
111

 ICC har i utformningen av klausulen om force majeure 

tagit med de generella krav för force majeure och kontrollansvar som finns i CISG, PECL och 

Unidroit Principles och därtill lagt till en illustrativ lista över händelser av typen force 

majeure.
112

 

 

I paragraf 1(a) stadgas att hindret måste vara utom den drabbade partens skäliga kontroll. 

Ordet skälig gör avstamp från texten i art.79 CISG, som inte har med detta ord. Att hindret 
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skäligen skall ha ansetts vara utom kontroll, visar att hindret inte måste vara absolut i sin 

natur.
113

 Det andra rekvisitet finns angivet i paragraf 1(b) i klausulen och relaterar till att 

hindret inte kan ha ansetts skäligen förutsägbart vid avtalsslutet. Inte heller ska hindret kunnat 

undvikas eller att dess följder skulle ha kunnat hindras av parterna, vilket anges i paragraf 1(c) 

i klausulen.
114

 Paragraf 2(a) och (b) i klausulen stadgar att en avtalspart är ansvarig för de 

handlingar och försummelser utförda av en tredje man som är engagerad i hela eller delar av 

avtalet. Befrielse från fullgörelse medges endast om tredje man också uppnår rekvisiten i 

paragraf 1.
115

 Ansvar för tredje man som kan knytas till kontraktet är en väletablerad 

köprättslig princip och paragrafen är en påminnelse till parterna att den är gällande också vid 

händelser av force majeure.
116

  

 

I paragraf 3(a) - (g) följer en lista över typiska händelser som klassas som force majeure. 

Paragrafen täcker händelser från krig till konflikter på arbetsmarknaden.
117

Den gemensamma 

nämnaren är att alla uppräknade händelser är svåra att förutse och att effekterna och följderna 

av de uppräknade händelserna är mycket svåra att hindra. För att listan över händelser skall 

bli tillämplig krävs det att parten har uppfyllt rekvisiten för utomkontroll och förutsebarhet i 

paragraferna 1 och 2. Paragraferna 4-9 i klausulen relaterar till effekten av en force majeure – 

händelse. Paragraf 4-6 stipulerar krav på att meddela motparten om hindret och paragraf 7 

reglerar ett krav på att den drabbade parten måste lindra effekterna av force majeure så 

mycket som möjligt.
118

 Meddelande om hindret måste ges till motparten utan dröjsmål räknat 

från den tid hindret inträffar, vilket stadgas i paragraf 4.
119

 

 

Följden av force majeure blir att ansvarsfrihet från skadestånd och all annan gottgörelse på 

grund av kontraktsbrott medges för den avtalsbrytande parten. Detta stadgas i paragraf 5 i 

klausulen.
120

 Ansvarsfriheten på grund av force majeure är endast gällande så länge som 

hindret och dess följder varar. Den part som är drabbad av ett fullgörelsehinder måste 

meddela motparten om hindret för att det skall bli gällande, vilket stadgas i paragraf 6.
121

 I 

paragraf 8 stadgas att båda parter har rätt att avsluta avtalet genom att skicka ett meddelande 
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om avlutandet till motparten. Det som krävs är att längden på hindret skall hindra den ena 

eller den andre parten att uppnå det som de skäligen hade kunnat förvänta sig om avtalet hade 

fullföljts som planerat.
122

 Om någon av parterna har fått en fördel av avtalet, skall den andre 

parten betala tillbaka den om parterna väljer att avsluta avtalet enligt artikel 8. Detta stadgas i 

artikel 9 i klausulen. I långvariga avtal är det vanligt att parterna väljer att bestämma en 

tidsperiod för hur länge ett avtal ska vara gällande efter det att ett force majeure - hinder har 

hindrat en fullgörelse. I bland annat byggbranschens standardavtal är detta en vanlig 

företeelse.
123

 

4.3 ICC 2003 Hardship Clause 
Liksom artiklarna om hardship i Unidroit Principles och PECL inleds ICC Hardship Clause 

med ett stadgande om pacta sunt servanda, det vill säga att avtal skall hållas.
124

 Stadgandet 

återfinns i paragraf 1.
125

 Rekvisiten för hardship i ICC Hardship Clause stämmer i det stora 

hela överens med rekvisiten i art. 6.2.1 Unidroit Principles, som jag beskrivit i föregående 

kapitel i avsnitt 3.2.1.
126

Om en parts fullgörelse blir orimligt betungande
127

 på grund av en 

skäligen oförutsedd händelse vilken rimligen inte hade kunnat förväntas vid avtalsslutet, är 

parterna bundna att inleda förhandlingar om avtalet. Förutsättningen är att händelsen eller 

följderna av denna inte hade kunnat undvikas, därtill skall förhandling ske inom en rimlig tid 

från det att hardship uppstått. Om detta stadgas i paragraf 2 i ICC Hardship Clause.  

 

Om parterna misslyckas att avtala om nya avtalstermer, blir följden att den som drabbats av 

hardship kan avsluta avtalet. Detta stadgas i paragraf 3. Till skillnad från art. 6.2.3 Unidroit 

Principles har författarna till ICC Hardship Clause i art. 2 utelämnat möjligheten att parterna 

kan vända sig till domstol för förhandling om de inte kan komma överens om omförhandling 

av avtalet. Grundtanken bakom skillnaden är att parterna själva ska uppmuntras till att bli 

eniga för att kunna förhandla om nya avtalsvillkor. Parterna som använder sig av 

standardklausuler har förmodligen avtalat om en särskild skiljeklausul i huvudavtalet, där de 

avtalat om vilken domstol som ska vara gällande vid en eventuell tvist. Om parterna inte kan 

komma överens om förhandling enligt paragraf 2 i klausulen om hardship är det troligt att den 

ena parten vill avsluta avtalet enligt paragraf 3 i hardshipklausulen och den andra åberopar 
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avtalsbrott. I sådana fall blir skiljeklausulen i avtalet aktuell för att lösa tvisten.
128

 Häri ligger 

den stora skillnaden mot art 6.2.3 Unidroit Principles och art. 6:111 PECL, vilka stadgar att 

domstol kan tvinga parterna till omförhandling och som sista åtgärd avsluta avtalet.  
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5. Läran om frustration i engelsk rätt 

5.1 Bakgrund 
Force majeure – begreppet, som är ett vanligt förekommande inslag i de flesta rättssystem på 

kontinenten, är inte en del av common law.
129

 I England följde domstolarna länge principen 

om “The Absolute Contract”, det vill säga att avtal skulle hållas oavsett vad som eventuellt 

inträffat under vägen. Läran etablerades fram för allt i och med rättsfallet Paradine v Jane från 

1647. I rättsfallet ursäktade inte en olycka gäldenären från underlåtelsen att fullfölja avtalet. 

Grunden var att han borde ha skyddat sig mot olyckor i avtalet.
130

 Läran om ”The Absolute 

Contract” är fortsatt gällande, men läran är inte längre ansedd som ett bra sätt att fördela 

förluster mellan parterna som orsakats av tillstötande händelser. Rättsfallet Taylor v Caldwell 

från år 1863 kom att utgöra en vändning för den engelska avtalsrätten i och med att en ny lära 

kom att etableras, läran om frustration.
131

 Terminologin är dock flytande och doktrin och 

praxis använder också begreppen ”frustration of the purpose”, ”frustration of impossibilty”, 

”of Act of God” eller ”discharge of supervening illegality”.
132

  

5.2 Avgörande rättspraxis för läran om frustration 

5.2.1 Taylor v Caldwell 

I rättsfallet etablerades en ny regel för avtal, för vilka vars fullgörande är beroende av 

existensen av en viss person eller sak. Försvinner denna person eller sak, befrias gäldenären 

för uteblivelsen av sitt fullgörande, eftersom fullgörelsen av avtalet blir omöjlig att genomföra 

utan denna person eller ting.
133

 I Taylor v Caldwell var fullgörelsen av avtalet beroende av ett 

konserthus eftersom avtalet gällde uthyrning av detta. När konserthuset brann upp, kunde 

svaranden i fallet inte ansvara för sitt avtalsbrott eftersom konserthuset inte längre fanns kvar. 

Följden blev att avtalet löstes upp och därmed kunde inte svaranden ställas till svars för 

kontraktsbrott.
134

 Avtalet blev ”frustrated”
135

 eftersom dess huvudsakliga syfte, att ge 

konserter i konserthuset, hade omintetgjorts på grund av att konserthuset brunnit ner.
136 
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5.2.2 ”The Coronation” Krell v Henry  

Läran om frustration vidareutvecklades i rättspraxis genom rättfallet Krell v Henry från 1902. 

Rättsfallet handlade om en tvist gällande en lägenhetsuthyrning under den planerade 

kröningen av Englands nya kung, Edvard VII. Kungen blev sjuk och kröningen ställdes in, 

vilket inte någon hade kunnat förvänta vid tillkomsten av avtalet. Henry som hyrde 

lägenheten hade förskottsbetalat en del av det avtalade priset och när kröningen ställdes in, 

krävde Krell som uthyrare att Henry skulle betala hela summan som avtalats. Domstolen 

ansåg dock att grunden i avtalet inte bestod av lägenhetsuthyrningen, utan det var 

kungakröningen som var orsak till avtalets tillkomst. Att uthyrningen gällde kungakröningen 

var inte skrivet i avtalet men båda parter ansågs införstådda att kungakröningen var 

huvudsyftet bakom uthyrningen. Kungakröningen ansågs därmed vara huvudbeståndsdelen 

vilket avtalet vilade på. När kungakröningen uteblev, ansågs avtalet ”frustrated” på grund av 

att den grundläggande beståndsdelen för avtalet inte längre fanns och att rekvisiten för läran 

frustration därmed blev uppfyllda.
137

  

 

Avtalet om lägenhetsuthyrningen blev helt enkelt värdelös för hyresgästen eftersom syftet 

med uthyrningen hade varit att få tillkomst till att se paraden med den nykrönte kung Edvard 

VII. Effekterna av att avtalet ansågs som ”frustrated” blev att avtalet mellan parterna 

upplöstes av domstolen. Det hade varit ekonomiskt ohållbart för hyresgästen om han hade 

blivit tvingad till att hålla fast vid avtalet vid omständigheterna som följde.
138

 Detta brukar 

benämnas som ”frustration of purpose”. Det vill säga att på grund av att avtalet blivit 

ekonomiskt ohållbart för den ena parten blir läran om frustration tillämplig. I Krell v Henry 

var det dock inte den händelsen att det blev en mycket dålig ekonomisk affär för hyresgästen 

som avtalet ansågs uppfylla kriterierna för läran om frustration. I domen hävdades det att det 

var på grund av att grunden för avtalets egentliga syfte försvann som avtalet blev ”frustrated”. 

Rättsfallet följdes av liknande domar i samband med den inställda kungakröningen. Dock har 

få liknande fall dömts efter kröningsrättsfallen.
139

 

5.2.3 Davis Contractor Ltd v. Fareham UDC 

Rättsfallet Davis Contractor Ltd v. Fareham UDC från 1956
140

 definierar läran om frustation 

vidare. En underleverantör hade avtalat om att bygga 78 hus för en lokal myndighet under en 
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tid om 6 månader. I själva verket behövdes minst 22 månader för att färdigställa husen i 

huvudsak på grund av brist på arbetare. Dessa omständigheter ansågs inte uppfylla rekvisiten 

för läran om frustration. I domen uttalades dock grunder för hur läran om frustration skall 

tolkas. Frustration blir tillämplig när en avtalsmässig fullgörelse har blivit omöjlig att 

genomföra på grund av omständigheter som ger ett utfall om skiljer sig fundamentalt från det 

utfall som förväntades inträffa vid avtalsslutet. Omöjligheten att genomföra förpliktelsen får 

därtill inte bero på någon av parternas eget handlande.
141

  

5.2.4 Ocean Tramp Tankers Corp v VO Sovracht, The Eugenia 

I rättsfallet Ocean Tramp Tankers Corp v VO Sovracht, The Eugenia från 1964 anses ett avtal 

”frustrated” om omständigheterna medför en fundamentalt annorlunda situation än vad 

parterna hade kunnat räkna med från början.
142

 I rättsfallet handlade det om ett skepp som 

skulle frakta varor till Indien genom Svarta Havet. Skepparen visste om att det fanns 

möjlighet att Suezkanalen skulle kunna stängas eftersom att området innan resans början hade 

förklarats som en farlig zon, men valde ändå att påbörja färden. Följden blev att fartyget 

blockerades i Suezkanalen och skepparen hävdade att blockaden skulle ses som ett rekvisit för 

frustration. Domstolen dömde dock att skepparen inte kunde åberopa frustration. Den kom 

fram till att läran om frustration inte kan bli gällande när händelsen är självförvållad av den 

drabbade parten, vilket skedde när skepparen valde att fartyget skulle färdas genom 

Suezkanalen trots att han visste om att kanalen skulle kunna stängas. Frustration kunde dock 

ha blivit aktuellt om en händelse var förutsebar för en part, så länge som utfallet av händelsen 

blev något annorlunda än det som parterna inte hade kunnat förutse vid avtalsslutet.
143

 Denna 

tolkning är dock omstridd och i senare rättsfall har praxis inte accepterat tolkningen angående 

att ett avtal kan bli ”frustrated” om det inträffade fullgörelsehindret gick att förutse.
144

 

5.3 Rättsverkan   
Ett avtal avslutas i och med att läran om frustration blir tillämplig. Den lag som är gällande 

för rättsverkan av avtalet som ansetts ”frustrated” är Law reform (Frustrated Contracts) Act 

1943.
145

 Lagen regler hur återbetalning av pengar eller andra förmåner skall ske när ett avtal 

uppfyller rekvisiten för frustration. Det är domstolen som avgör hur återbetalning skall ske.
146

 

Lag 1943 blir inte tillämplig i fall där section 7 av 1979 The Sale of Gods Acts är gällande. I 
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sektion 7 av denna lag stadgas att om varor av typen ”specific goods” fördärvas, utan att det 

beror på säljaren eller köparen innan risken överförts till köparen, blir båda parter befriade 

från skadestånd på grund av förstörelsen. Köparen blir därtill befriad från betalning av de 

förstörda varorna. Effekten kan sägas vara densamma som i en situation då ett avtal blir 

”frustrated” enligt common law- doktrinen.
147

 Om en händelse tillhandahålls i avtalet 

tillämpas för det mesta inte läran om frustration, trots att om händelsen inte fanns nedskrivet i 

avtalet skulle ha kunnat uppnå rekvisiten för läran om frustration. Läran blir därutöver inte 

tillämplig om händelsen var förutsebar eller om den orsakats av någon parts eget 

handlande.
148 

 

Läran om frustration, som om har rötter i rättsfallet Taylor v Caldwell, är allmänt ansedd att 

ge en bättre lösning än den lösning som gavs utifrån läran om ”the Absolute Contract” vid en 

fördelning av förluster vid tillstötande händelser som inte beror på fel orsakade av någon part. 

Effekten av läran om frustration blir att gäldenären i avtalet blir fri från sin förpliktelse att 

överlämna och att borgenären blir fri från sin motprestation, vilket vanligtvis utgörs av 

betalning till gäldenären.
149

 Risken vid förluster som orsakats av en plötslig oväntad händelse 

är tvådelad. I den vanligaste avtalssituation, där något annat än pengar är det som skall 

överlämnas vid betalning, går risken på fordringsägaren för fullgörelsen. Det vill säga om 

läran om frustration eller ”discharges” blir tillämplig, får borgenären varken motpartens 

prestation eller ersättning för skadestånd på grund av den uteblivna fullgörelsen. Gäldenären å 

sin sida bär risken för motprestationen, det vill säga att han till exempel i ett köpekontrakt 

som säljare, inte kommer att få betalt för den prestation som blivit omöjlig på grund av ett 

yttre hinder. I Taylor v Caldwell stadgades att båda parter blir befriade för ansvar för det yttre 

hindret. Följden blir att båda parter därmed bär en av de två riskerna.
150

 

 

Om en plötsligt omstörtande händelse orsakas av tredje man, ansvar part endast om tredje 

man på något sätt är kopplad till avtalet som är föremål för läran om frustration. I rättsfallet 

Taylor v Caldwell var eldsvådan som förstörde konserthuset orsakad av en vårdslös 

rörmokare. Eftersom ingen av parterna ansvarade för rörmokaren, när han inte var någon 

tjänare eller anställd utan var inhyrd för en enstaka tjänst, kunde läran om frustration bli 

tillämplig. Hade rörmokaren däremot varit en tjänare skulle eldsvådan ha varit orsakad av 
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parten själv och i sådana fall hade inte läran om frustration blivit gällande.
151

 En jämförelse 

kan göras med kontrollansvaret där huvudregeln är att säljaren ansvarar för 

kontraktsmedhjälpae som jag sskrivit om i avsnitt 2.2.1. Rörmokaren torde inte anses som en 

kontraktsmedhjälpare i Taylor v Caldwell. Läran om frustation och kontrollansvaret stämmer, 

vad gäller ansvaret för tredje man, därmed överens med varandra. 
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DEL III 

6. Jämförelser mellan rättsystemen, modellagarna och ICC - 
klausulerna 

6.1 Svensk rätt och CISG  
Svenska köplagen bygger på CISG. Det som kan poängteras är att innan den nya köplagen 

antogs gällde 1905 års köplag. Genom att härleda ordet ”hinder” är det lätt att koppla ordet till 

den så kallade omöjlighetsläran och att orden ”utanför hans kontroll” kan kopplas till force 

majeure. Dessa båda begrepp fanns i den tidigare köplagen i 24 § 1905 års lag vilket jag 

beskrivit i avsnitt 2.3 tidigare i uppsatsen. Trots att ordet ”hinder” i köplagens 27 § kan tänkas 

vara en återspegling av omöjlighetsbegreppet bakom omöjlighetsläran i 24 § 1905 års köplag, 

är objektiv omöjlighet i form av omöjlighetsläran i det stora hela förbisedd i den svenska 

rättstillämpningen.
152

 Med begreppet force majeure förhåller det sig annorlunda. Detta 

begrepp har i svensk rätt uppfattats att ha till syfte att bestämma vissa typer av händelser som 

bör medföra ansvarsfrihet. Det som är lika för kontrollansvaret i art. 79 CISG och 27§ 

köplagen samt uppräkningen av händelser av force majeure i 24 § 1905 års köplag, är att 

händelserna skall vara ”utifrån kommande”.
153

 Gällande hinderrekvisitet skall det inte tolkas 

som att det krävs att hindret alltid medför en omöjlighet att genomföra en prestation. Häri 

finns en skillnad mellan 24 § 1905 års köplag och CISG art. 79 och 27 § köplagen. 

 

En språklig skillnad som finns mellan CISG art. 79 och 27 § köplagen är att art. 79(2) CISG 

endast behandlar dröjsmål hos sådana som säljaren anlitat för att fullgöra köpet, men inte 

dröjsmål som beror på att säljarens leverantörer eller tidigare säljled. 27 § 2 st. köplagen ger 

ansvarsfrihet åt säljaren om dennes leverantörer och tidigare säljled kan ”anses ligga utanför 

säljarens kontrollsfär”.
154

 Tillägget i 27 § 2st köplagen, anses av bland annat Ramberg vara 

något överflödigt, eftersom säljarsidan enligt partsbruk och sedvänja kan betraktas som en 

enhet. Det torde därför i praktiken inte föreligga några större skillnader mellan ansvar för 

tredje man utifrån 27 § köplagen och art. 79 CISG.
155

 Jag är benägen att hålla med Ramberg 

på grund av att tolkningen av köplagen i stor utsträckning bygger på CISG.
156

 När 

kommentarerna till CISG utgör grund för tolkning av svenska köplagen, torde det praktiska 
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utfallet bli detsamma trots att texterna skiljer sig något åt. CISG ger i art. 7(2) en princip om 

att riskfördelningen inte rubbas när en säljarens prestation är beroende av en leverantör eller 

av en säljare i tidigare led. De nordiska lagstiftarna ansåg att det var viktigt att poängtera att 

köprättsliga principer gällande leverantörer och tidigare säljled också skulle vara gällande vid 

en bedömning av kontrollansvaret. Tillägget i 27 § 2 st. köplagen kan därmed sägas vara mer 

informativ än normativ.
157 

 

Konsekvensen av att säljaren får ansvarsfrihet enligt art. 79 CISG, blir att han får 

ansvarsfrihet från skadestånd (damages), vilket stadgas i artikel 79(5). Ansvarsfriheten gäller 

så länge hindret (impediment) kvarstår. Ansvarsfriheten från skadestånd hindrar inte att 

köparen ställer krav på annan fullgörelse.
158

 Som jämförelse föreslog lagstiftarna i det 

nordiska köplagsförslaget att kontrollansvaret skulle omfatta det positiva kontraktsintresset, 

inkluderande med såväl direkt förluster, utebliven vinst, liknande följdförluster, jämkning av 

oskäligt skadestånd och medverkande av den skadelidande parten samt liknande 

hänsynstaganden.
159

 Följden blev dock att för säljarens kontrollansvar gäller endast direkta 

förluster, vilket fastslås i 27 § 3 st. köplagen. 

6.2 Jämförelser mellan svensk rätt, CISG, Unidroit och PECL 
Det som främst skiljer mellan CISG och Unidroit är att CISG saknar regler om hardship vilket 

jag skrivit om i avsnitt 2.3.1 tidigare i uppsatsen. Gällande art. 7.1.7 Unidroit om force 

majeure, stämmer denna artikel i princip överens med art. 79 CISG. Skillnaden består främst 

av ordvalen. I CISG valde konventionsförfattarna att använda ordet ”exemptions”, medan 

författarna till Unidroit Principles valde att använda det franska uttrycket ”Force majeure” 

också i den engelska textversionen.
160

 Konsekvensen av force majeure i Unidroit Principles 

och kontrollansvaret i CISG blir, om kriterierna för ansvarsfrihet uppnås, att säljaren befrias 

från skadeståndsansvar.
161

 Liksom i CISG är den part som hävdar att hindret för fullgörelsen 

beror på en händelse orsakad av force majeure den som har bevisbördan om reglerna skall 

bedömas utifrån Unidroit.
162
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Som jag tidigare nämnt i avsnitt 2.2.1 i denna uppsats, saknar CISG en artikel om hardship. I 

doktrinen diskuteras det om det utifrån art. 79 CISG skulle kunna hävdas att ett hinder beror 

på hardship. Bland annat Lookofsky diskuterar detta, han menar att om det vid en tvist 

uppstår en fråga om hardship, är det inte troligt att frågan kan lösas genom art. 79 CISG. Vid 

en eventuell tvist får parterna istället lösa tvisten genom att hänvisa till handelsbruk, lex 

mercatoria och genom det yrka på hardship.
163

Här skiljer sig Unidroit från CISG eftersom det 

i art. 6.2.1 -6.2.3 Unidroit Principles finns artiklar om hardship som bör läsas tillsammans 

med art. 7.1.7 om force majeure.
164

Följden av hardship blir inte densamma som force 

majeure, utan huvudsyftet är att parterna skall omförhandla om avtalet när en yttre händelse 

orsakat en ekonomisk obalans i avtalsförhållandet.
165

  

 

En annan skillnad är att motsvarande reglering som den i art. 79(2) CISG om 

kontraktsmedhjälpare inte finns i Unidroit, varför framgår inte av kommentarerna.
166

 Det 

brukar dock anses som en kontraktsrättslig princip att säljaren ansvarar för parter som är 

knutna till själva avtalet och det är anledningen till att författarna inte valde att ha med en text 

om kontraktsmedhjälpare i art. 7.1.7 Unidroit. 

6.2.1 CISG och Unidroit i jämförelse med PECL 

Gällande PECL finns, som i Unidroit, en artikel om hardship i art. 6:111 PECL. Detta får till 

följd att art. 8:108 PECL, som handlar om force majeure, blir tillämplig när ett hinder 

förhindrar en prestation. Detta skiljer sig enligt Lando från art. 79 CISG, eftersom CISG inte 

har någon motsvarande artikel om hardship.
167

 Liksom i CISG har författarna i PECL valt att 

inte använda uttrycket force majeure och använder inte heller ordet hardship. PECL använder 

sig stället av uttrycken ”excuse due to an performance”, för det som kallas för force majeure i 

Unidroit. Uttrycket ”change of Circumstances” används för det som i Unidroit benämns som 

hardship.
168

 Art. 8:108 PECL är uppbyggd med art. 79 CISG som förebild och likheterna är 

därför stora med både svenska köplagens 27 § och art. 7.1.7 Unidroit (vilka också har CISG 

art. 79 som förebild).
169

 Det som skiljer är främst ordvalen. Konsekvenserna av att 

ansvarsfrihet enligt art. 8:108 PECL uppnås avviker något från de liknande artiklarna i 

köplagen, CISG och Unidroit. I art. 8:101(2) PECL framgår vilka avhjälpelser som inte blir 
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möjliga när ett fullgörelsehinder blir accepterat utifrån art. 8:108. De påföljder som inte blir 

möjliga vid ett godkänt fullgörelsehinder är skadestånd och ”specific performance”.
170

 

Gällande art. 6:111 PECL stämmer denna artikel i stort sett överens med art. 6.2.1 -6.2.3 

Unidroit. 

 

Slutsatser av mina jämförelser mellan 1905 års svenska köplag, den nuvarande svenska 

köplagen, CISG och modellagarna blir att skillnaden främst består i att 1905 års svenska 

köplag till viss del innehöll inslag av begreppet objektiv omöjlighet. I CISG och den nya 

svenska köplagen, liksom i modellagarna är omöjligheten subjektiv och beroende av om 

händelsen kan ha ansetts vara kontrollerbar. För modellagarnas del finns därutöver möjlighet 

att omförhandla avtalet om händelser utom kontroll påverkat avtalets grundläggande jämvikt, 

så kallad hardship. Bestämmelser om hardship finns inte upptaget i CISG eller den svenska 

köplagen. Det är dock inget som hindrar att parterna själva förhandlar om klausuler 

innehållande hardship i sina avtal.  

6.3 Svensk rätt, CISG, Unidroit och PECL jämfört med ICC 2003 Force 
Majeure – och Hardship Clauses 
ICC Force Majeure Clause har skillnader från de övriga normsystem jag studerat gällande 

kontrollansvar och force majeure. Den största skillnaden består i att ICC väljer att använda 

begreppet ”skälig kontroll”
171

 i kontrollrekvisitet och att ICC räknar upp de hinder som utgör 

rekvisit för force majeure.
172

 Det vill säga att för att ansvarsfrihet skall uppnås krävs att 

hindret skall ha ansetts varit rimligen utanför säljarens kontroll. Därtill skall det ha varit 

rimligt oförutsebart och vara ett sådant hinder som räknas upp i listan i paragraf 3 i klausulen. 

ICC har därmed inte samma krav på att hindret skall ha varit absolut omöjligt såsom i CISG, 

svenska köplagen, Unidroit och PECL. Konsekvensen av att ett hinder anses uppfylla 

rekvisiten för force majeure blir att säljaren får ansvarsfrihet från skadestånd och all annan 

gottgörelse på grund av kontraktsbrott. Det skiljer sig något från CISG, svenska köplagen, 

Unidroit och PECL där de tre förstnämnda ger ansvarsfrihet från skadestånd och i PECL 

ansvarsfrihet från skadestånd och ”specific performance”.  
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 Se avsnitt 4.2. 
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6.3.1 Skillnader och likheter gällande hardship 

Gällande klausulen om hardship i ICC Hardship Clause är denna strukturerad i 

överensstämmelse med Unidroit art. 6.2.1. Det som skiljer är att i ICC Hardship Clause har 

inte författarna, såsom i Unidroit, medtaget att en lättnad inte är möjlig om händelsen som 

orsakar obalansen i avtalet var förutsebar av den missgynnade parten. Därtill ger inte ICC i 

Hardship Clause en möjlighet för domstol att anta avtalet med nya avtalsvillkor som 

återställer jämvikten i avtalsförhållandet.
173

 Stadgandet skiljer sig i det hänseendet från 

motsvarande artiklar i Unidroit och PECL. Följden av hardship enligt ICC blir att parterna 

tvingas omförhandla om villkoren i avtalet. Misslyckas de med att komma överens har den 

part som åberopar hardship rätt att avsluta avtalet. Detta skiljer sig från Unidroit och PECL, 

där istället domstol har denna möjlighet om parterna inte lyckas komma överens. 

6.4 Den engelska principen om frustration i jämförelse med svensk rätt, 
CISG, Unidroit, PECL och ICC Clauses 2003 
Som tidigare nämnts i uppsatsen har Storbritannien inte ratificerat CISG. Den största 

skillnaden mellan kontrollansvaret i art. 79(1) CISG och läran om frustration enligt common 

law, är de legala konsekvenserna som ett hinder medför. CISG gäller endast avtal om köp 

medan i stort sett alla avtal kan blir föremål för frustration enligt common law. Avtalen kan 

vara allt från hyresavtal och anställningsavtal. Ansvarsfriheten enligt art. 79(1) CISG kan vara 

partiellt och tillfälligt och avtalet blir inte automatiskt upplöst när rekvisiten för ansvarsfrihet 

enligt art. 79(1) CISG uppfylls.
174

 

 

Om CISG skulle vara gällande i Storbritannien hävdar Treitel att det förmodligen inte skulle 

bli så många tvister med CISG som gällande rättskälla, eftersom konventionen (liksom 

engelsk lag) ger parterna frihet att själva bestämma avtalsvillkor och fördela risken för 

”supervening events” genom force majeure – klausuler. Effekterna av ansvarsfrihet enligt 

art.79(1) blir inte fullt lika drastiska som frustration enligt common law. Därmed skulle 

rekvisiten kunna bli mindre exakta och innehålla rekvisit som inte ger upphov till ”discharge” 

enligt intern engelsk lag, vilket skulle vara betydligt sämre än den exakthet som Treitel anser 

att den engelska rätten ger.
175
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Common law utgår i läran om frustration från att om ett avtal ska anses som ”frustrated”, 

skall grunden som avtalet vilar på förändrats såpass att det inte längre stämmer överens med 

vad parterna från början avtalat. Det behöver inte innebära att det skulle vara omöjligt att 

prestera, även om det oftast är sådana händelser som leder till frustation.
176 Som exempel 

skulle branden som förstörde konserthuset i rättsfallet Taylor v Caldwell mycket väl kunna 

uppfylla rekvisiten för force majeure i andra rättsystem. Detta beroende på att branden 

förmodligen var utom parternas egen kontroll när den inte var orsakad av någon part själv och 

också med största sannolikhet var oförutsebar av parterna. Skillnaden mellan systemen ligger 

främst i att det var på grund av att konserthuset hade en bärande del i avtalet och att det 

försvann i och med branden som avtalet blev ”frustrated” i enlighet med läran om frustration. 

I en rättsordning med bestämmelser av typen force majeure hade det istället varit det faktum 

att branden inträffade och att denne var oförutsebar och utanför den egna kontrollen hos 

parterna som skulle uppfylla rekvisiten för force majeure eller utomkontroll. Den gamla 

svenska omöjlighetsläran i 1905 års köplag, nuvarande kontrollansvaret i 27 § köplagen, 

CISG art. 79, Unidroit art. 7.1.7 och PECL art. 8:108 kan sägas utgå från vad som hindrar en 

part att genomföra sin förpliktelse. I läran om frustration blir det istället den sak eller person 

som krävs för att prestation ska genomföra försvinner. Avtalet kan på grund av försvinnandet 

inte tillämpas eftersom den bärande delen som det vilar på inte längre existerar. Häri ligger 

den största skillnaden mellan det engelska rättsystemet och de övriga normsystem jag 

studerat. 

6.4.1 Teorin om hardship i jämförelse med frustration of purpose 

Artiklarna om hardship i PECL och Unidroit berör liksom frustration of purpose ett avtals 

ekonomiska jämvikt. Frustration of purpose uppstår när ett avtal blir värdelöst att genomföra, 

till exempel som i fallet med lägenhetsuthyrningen i rättsfallet Krell v Henry som jag 

beskrivit i avsnitt 5.2.1. Den inställda kungakröningen innebar att avtalet blev helt värdelöst 

när kungakröningen ställdes in, eftersom kröningen var orsaken till att en affär om uthyrning 

av en lägenhet överhuvudtaget gjordes. I teorin om hardship är det inte det faktum att en part 

kan part kan prestera eller inte som är orsak till att hardship blir aktuellt. Det är istället när en 

prestation blir orimligt svår att genomföra på grund av ökade ekonomiska kostnader som 

teorin blir aktuell..
177

Skillnaden mellan hardship och läran om frustration of purpose består i 

att avtalet avslutas helt och båda parter befrias från sina förpliktelser när läran om frustration 
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blir tillämplig. I händelse av hardship kan avtalet avslutas av domstol, men det först om 

parterna inte lyckats komma överens om en omförhandling av avtalsvillkoren. Avslutandet av 

avtal genom domstolsbeslut är tänkt att användas restriktivt och tanken är att parterna skall 

förhandla om nya avtalsvillkor.
178

 På det sättet skiljer sig läran om frustration från 

modellagarnas möjlighet att jämka avtal som förlorat den ekonomiska jämvikten som var 

tänkt vid avtalsslutet utifrån hardship.  

  

I England är parternas avtalsfrihet stor och de har möjlighet att använda sig av force 

majeureklausuler. Det som främst skiljer klausulernas innehåll från läran om frustration är att 

klausulerna utgår från att det finns ett yttre hinder som på grund av sin art ger ansvarsfrihet. I 

läran om frustration utgår common law istället från att det är en bärande del av avtalet som 

försvinner för att läran om frustration skall bli tillämplig. Med det bärande i avtalet avses den 

sak eller den person som är fundamental för att ett avtal överhuvudtaget skall kunna gå att 

genomföra. Som exempel kan nämnas rättsfallet Taylor v Caldwell som jag beskrivit i avsnitt 

5.2.1, där ett avtal mellan två parter om genomförande av konserter i ett konserthus inte 

längre var genomförbart eftersom konserthuset i fråga brann ner till grunden. Det ansågs att 

grunden för det som avtalet vilade på försvann i och med branden och avtalet avslutades av 

domstol eftersom att principen om frustration ansågs bli tillämpbar. 
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7. Vilket system är mest lämpligt i vilket sammanhang? 

7.1. Strikta nationella regler 
De nationella regler som reglerar ansvarsfrihet från skadestånd vid fullgörelsehinder är 

mycket strikta. Chansen att få ansvarsfrihet enligt nationella lagar, såsom svenska köplagen, 

CISG och läran om frustration är begränsad. Om parterna använder sig av modellagar i 

avtalet, såsom i Unidroit och PECL, är reglerna något mindre strikta när reglerna också 

stadgar om hardship för händelser som inte utgör hinder av typen force majeure. Ett exempel 

på hardship är om en prestation på grund av en yttre händelse blir mer ekonomiskt 

betungande för någon av parterna än vad som var förutsebart vid avtalsslutet.
179

 Möjligheten 

till detta saknas i svenska köplagen och CISG. I nordisk rätt ges dock möjlighet till att 

använda sig av 36 § avtalslagen i undantagsfall för att jämka oskäliga avtalsvillkor.
180

I 

engelsk rätt finns en möjlighet till frustration of purpose, men denna common law- regel har 

knappt använts i praxis sedan början av 1900-talet. Det torde därför vara svårt att uppnå att ett 

avtal skulle uppfylla rekvisiten för frustration på grund av att avtalets ekonomiska jämvikt 

ändras i engelsk rätt.
181

  

 7.2 Fördelar och nackdelar med teorin om hardship 
Genom att rekvisit för hardship stipuleras i Unidroit Principles och PECL, ger det parterna en 

möjlighet att omförhandla om avtalet om ett rimligt oförutsebart hinder eller händelse 

fundamentalt ändrar den ekonomiska balansen i avtalet. Hardship enligt Unidroit och PECL 

leder inte till att en part befrias från sin förpliktelse utan endast att en lättnad inträffar om inte 

domstol avslutar avtalet helt. Jag anser hardship vara ett bra rättsmedel. Det är viktigt för 

kommersiell handel över gränserna att avtal genomförs trots att fullgörelsen blir mer 

betungande eftersom handeln annars skulle kunna stanna upp helt. I vissa situationer, framför 

allt i långvariga avtalsförhållanden, anser jag dock ett undantag vara nödvändigt. Detta 

beroende på att det vore orimligt ur ett rättviseperspektiv att ingen gottgörelse eller 

omförhandling av ett avtal kan ske när prestationer blir orimligt betungande. Jag instämmer 

med Rambergs argument om att de händelser som kan ge upphov till hardship måste vara 

rimligen utom kontroll och oförutsedda för att en lättnad av avtalsvillkoren skall kunna bli 

möjligt.182 Om inte dessa krav på kontroll och oförutsebarhet fanns skulle inte kommersiell 
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handel fungera väl. Hardship skall inte vara en regel utan ett undantag som kan lindra en parts 

förlust när avtalets jämvikt fundamentalt ändrats och när hindret inte gör en prestation 

omöjlig. Hardship är framför allt bra vid långvariga avtalsförhållanden. Orsaken är att båda 

parter gynnas av att det finns en möjlighet att omförhandla om avtal när den ekonomiska 

balansen förändras i avtalet vid ett långvarigt avtalsförhållande  

 

Ett problem är att många rättssystem inte ger möjlighet att omförhandla avtal vid en liknande 

situation som teorin om hardship, medan andra ger möjlighet till att jämka avtal på den 

grunden. Hardship blir tillämpligt när ett avtal anses orimligt att genomföra på grund av det 

blir orimligt mycket dyrare för en part att genomföra sin prestation än vad parterna hade 

kunnat räkna med från början. Genom att använda sig av modellagar som Unidroit Principles 

eller PECL blir det lätt för parterna att redan vid avtalsslutet få en klarhet om vilka regler som 

är gällande. På så sätt minimeras risken för att utfallet skall bli olika beroende på i vilket 

rättsystem en eventuell tvist enligt avtal eller internationella privaträttsliga regler skall lösas i. 

Kraven för att en situation skall anses som en form av hardship är därtill högt ställda i de tre 

normsystem jag studerat som behandlar hardship. Framför allt på grund av att hardship skall 

ses som en undantagssituation som endast kan användas när en händelse inte rimligen hade 

kunnat förutses. Att i undantagsfall åberopa hardship anser jag vara en bra grund för 

fördelning av risken för både säljaren och köparen. Jag anser på grund av de rättviseskäl som 

Lookofsky nämner angående riskfördelning för finansiell oförmåga vid till exempel 

insolvens, att båda parter tjänar på att använda sig av någon form av reglering i form av teorin 

om hardship. 

7.2.1 Finns det ett behov av hardship i CISG och svensk rätt? 

En mer specifik paragraf, liknande den om hardship i Unidroit och PECL anser jag att CISG 

skulle gynnas av. Jag grundar påståendet utifrån rättviseargument, eftersom det i vissa fall kan 

anses orimligt att prestationer måste genomföras när de blir extremt ekonomiskt betungande 

för en part mot vad som kunde förväntats vara rimligt att kunna förutse vid avtalsslutet. 

Teorin om hardship är därtill vanligt förekommande i standardavtal som befrielseklausuler. 

Det är osäkert om det utifrån art. 79 CISG kan tillämpas händelser av hardship, vilket jag 

anser visar på en brist i CISG. Om parterna inte genom egna klausuler stipulerar hardship är 

frågan om det tyder på att CISG inte är helt komplett? I doktrin har Kessedijan denna åsikt 

och också den amerikanska rättsvetaren Bund har liknande tankar. Hon tycker att det är 

viktigt att jurister uppmuntrar parterna att ta med en klausul om hardship när CISG ska gälla 
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mellan parterna.
183

 CISG har i art. 7.2 en generalprincip om att handelsbruk och partsbruk 

skall tillämpas. Enligt Kessidijan är det möjligt att dessa principer ändå inte täcker det som 

ligger utanför parternas avtal eftersom det är mycket svårt att verkligen utreda vad som i ett 

speciellt fall utgörs av allmänna principer om internationell kommersiell avtalslag. Det är 

också ovanligt i internationella skiljedomstolar att gå utanför vad parterna själva skrivit i sina 

avtal.
184 Jag är benägen att hålla med vissa i doktrin om att det kan vara en brist i att CISG 

inte reglerar något om hardship. Ett ytterligare argument som jag anser tyder på att CISG inte 

är helt komplett är att de senare tillkomna och av CISG inspirerade Unidroit Principles och 

PECL, reglerar principen om hardship. Argument mot detta påstående är att vissa i doktrin 

hävdar att hardship kan lösas inom art. 79 CISG.
185

 Jag anser det dock vara svårt att hävda att 

CISG täcker händelser som kan klassas som hardship, eftersom det inte finns någon egentlig 

rättspraxis som bekräftar vissa kommentatorers tolkning. Det vore därmed bättre för klarheten 

för tolkningen av CISG om konventionen hade innehållit ett stadgade om hardship liknande 

stadgandena i Unidroit Principles eller PECL. 

 

I nordisk rätt är det vanliga att standardavtal tolkas utifrån en objektiv tolkning, eftersom det 

inte går att utläsa någon direkt partsvilja utifrån ett standardiserat avtal. Det är inte endast 

själva ordalydelsen av standardavtalet i sig som är det viktiga. Det som tolkningen syftar till 

är istället att finna en rättvis lösning som närmar sig en tolkning av parternas partsbruk och 

partsvilja. Detta påstår Bernitz är något som skiljer nordisk rätt från anglooamerikansk rätt, 

där avtalen ofta är långa och skrivna med ”forcerat juristspråk”. Intentionen vid avtalstolkning 

i dessa rättsystem är att texten speglar parternas avtalsvilja och att avtalet därmed skall tolkas 

ordamässigt.
 186

  

 

I Sverige finns en möjlighet att jämka avtal enligt 36 § avtalslagen och de marknadsmässiga 

avtalsvillkorslagarna. Jag anser därav inte att det finns ett behov i nordisk rätt att införa en 

hardshiplagstiftning, eftersom nordisk avtalsrätt ger möjlighet till jämkning av avtal också för 

situationer av ekonomisk obalans. 
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7.3 Är ansvarsbefrielsereglerna rättvisa för båda parter?  

7.3.1 CISG 

Art. 79 CISG vänder sig till både säljaren och köparen. En köpare som söker ansvarsfrihet för 

sitt fullgörelsehinder har samma krav som säljaren att hindret skall vara utom kontroll och 

vara oförutsebart för att rekvisiten för ansvarsfrihet i art. 79 CISG skall uppfyllas. Dock är 

köparens huvudsakliga plikt att betala och hinder som insolvens utgör oftast av hinder som är 

förutsebara och som ligger inom den egna risksfären.
187

 Lookofsky anser därmed att, vad 

gäller finansiell oförmåga kan en part generellt sett förmoda sin egen risk för att inte fullgöra 

sin förpliktelse. Det finns därför ingen grund för att insolvens kan ge ansvarsfrihet för 

fullgörelsehinder enligt art. 79 CISG. Lookofsky förklarar att hardship kan vara ett sätt att 

fördela risken för insolvens vid undantagsfall, eftersom vissa lagstiftningar ger parterna rätt 

till jämkning av avtal vid hardship. Denna rätt grundar sig på att det blir mer rättvist i 

avtalsförhållandet om den part som råkar ut för oförutsedda ekonomiska förluster vid en 

prestation får rätt att omförhandla om avtalet för att den ekonomiska obalansen ska 

försvinna.
188

  

 

CISG kan sägas vara något säljarvänlig gällande möjligheten att få ansvarsfrihet för 

skadestånd vid fullgöresehinder enligt art. 79. Å andra sidan är det mycket svårt att säga att en 

händelse inte är förutsebar och det rekvisitet är svårt att uppnå, kan ses som ett uttryck för 

rättvisa. Jag grundar mitt argument på att huvudregeln när en part inte fullgör är att motparten 

skall få gottgörelse för avtalsbrottet och att det endast är i mycket sällsynta fall som undantag 

från skadeståndsansvaret blir tillämpligt. Därav ser jag inte att reglerna är orättvisa för 

köparen. 

7.3.2 Svenska köplagen 

Säljaren kan få ansvarsfrihet för skadestånd enligt kontrollansvaret i 27 § köplagen. För 

köparens del räcker inte endast kontrollansvar, utan det måste som det stadgas i 57 § köplagen 

röra sig om ett dröjsmål som är föranlett av ”lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller 

betalningsförmedlingen eller annat liknande hinder”. Anledningen till skillnaden består i att 

betalningsförpliktelser sällan utsätts för hinder på samma sätt som säljarens förpliktelser. 

Utformningen av köparens ansvarsfrihet i 57 § köplagen stämmer därmed överens med 7 § 
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skuldebrevslagen.
189

 Det kan tyckas orättvist vid en första läsning, men som Herre och 

Ramberg uttrycker det är det mer sällan betalningshinder verkligen hindrar köparen. Jag anser 

av den anledningen att regleringen gällande ansvarsfriheten är rättvis. Det är som sagt var inte 

heller lätt för säljaren att få igenom ansvarsbefrielse från skadestånd utifrån kontrollansvaret i 

27 §, eftersom reglerna är stränga. 

7.3.3 Unidroit och PECL 

Gällande stadgandet om force majeure i art. 7.1.7 Unidroit överensstämmer artikeln i det stora 

hela med art. 79 CISG. Precis som i CISG ger inte Unidroit ansvarsfrihet för insolvens varvid 

det kan sägas vara svårt för köparen att få ansvarsfrihet för sina hinder. Detta på grund av att 

risken för att bli bankrutt är något som förmodas kunna förutses utifrån alla avtal och ligger 

således inom den egna risksfären hos parterna.
190

 Till skillnad mot CISG har Unidroit ett 

stadgande om hardship där särskilt ekonomiska svårigheter understryks.
191

 Jag finner att 

Unidroit är ett bra val för parterna att välja att använda sig av för att fördela risken vid force 

majeure och situationer av hardship vid kommersiella avtal över gränserna. Till skillnad från 

CISG behöver parterna inte använda sig av en särskild hardshipklausul, eftersom Unidroit 

Principles innehåller en sådan artikel. Därav finns inte samma osäkerhet som vid tolkningen 

om huruvida hardship kan lösas inom normsystemet för CISG eller inte. För europeiska 

avtalsparter kan PECL väljas som rättskälla, eftersom inga större skillnader finns från 

Unidroit Principles gällande stadgandena om hardship respektive force majeure .
192

 

 

7.3.4 Läran om frustration 

Läran om ”The Absolut Contract” existerar fortfarande i England. Landet har sedan 1800-talet 

på sätt och vis närmat sig civil law – systemet på kontinenten i och med att det nu finns 

möjlighet för avtal att bli avslutade genom läran om frustration. Parterna har därtill möjlighet 

att fördela den egna risken genom klausuler som stipulerar ansvarsfrihet från skadestånd vid 

händelser av force majeure. Vid avtal om ”specific goods” gäller lagtexten i The Sale of Gods 

Act 1979 – Section 7, där följden i de flesta fall liknar följden av läran om frustration. 
193

 Att 

ett avtal blir ”frustrated” beror på att själva förutsättningen för avtalet förändrats, vilket kan 

jämföras med förutsättningsläran. Det vill säga att den sak eller person avtalet berör och som 

en prestation är beroende av har försvunnit. Följden blir att det inte anses möjligt att 

                                                      
189

 Herre och Ramberg, Allmän köprätt, s. 187. 
190

 Vogenauer och Kleinhesterkamp/Kleinhesterkamp, m.fl., art. 7.1.7, 17-18, s. 772 f.  
191

 Jämför avsnitt 3.3 och Bund, 17 J.L. & Com. 381, s. 6.  
192

 Se vidare i avsnitt 6 där jag jämfört normsystemen.  
193

 Treitel, Frustration and Force Majeure, 3-013, s. 87. 
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genomföra avtalsplikten för avtalsparterna och det är därför avtalet avslutas. Den vars 

prestation är betalning behöver inte betala när avtalet blir avslutat och ”frustrated” och den 

som har en annan prestation att genomföra undslipper skadestånd på grund av kontraktsbrott 

när avtalet blivit upphävt. Jag anser inte denna reglering vara mer rättvis än en reglering om 

force majeure eller kontrollansvar. Detta beroende på att skillnaden ligger i att det bärande i 

avtalet försvinner när avtalet blir föremål för frustration. I kontrollansvaret i svensk rätt och 

CISG orsakar ett yttre hinder istället en omöjlighet att prestera. Gällande rättvisan för risken 

för parterna anser jag inte skillnaden vara särskilt stor mellan systemen. Detta på grund av att 

det ställs upp rekvisit för att hindret eller att det bärande i avtalet som försvinner, är något 

oförutsebart och något som inte är orsakat av parterna själva i både kontrollansvaret och i 

läran om frustration.  

 

Skälen till att engelsk rätt skiljer sig mot nordisk rätt består delvis i att avtalstolkning sker mer 

bokstavstroget utifrån det specifika avtalet i engelsk rätt. I nordisk rätt utgår avtalstolkningen 

istället från vad parternas vilja med avtalet var, och tolkningen behöver därför inte vara 

bokstavstrogen med texten i avtalet.
194

 Det tycks vara svårt att få ett avtal att bli ”frustrated” 

på grund av ökade ekonomiska kostnader i engelsk rätt. 
195

 Om parterna vill reglera en sådan 

risk får de använda sig av särskilda hardshipklausuler. Det kan tyckas vara en brist att 

ekonomiska villkor inte kan bli föremål för läran om frustration. Trots att jag anser att 

huvudregeln måste vara att avtal skall hållas, ser jag att det i vissa fall blir mycket orättvisa 

konsekvenser om inte jämkning av avtal är möjlig på grund av förändrad ekonomisk jämvikt i 

avtalet. En reglering av hardship ser jag därav som ett bra sätt att reglera att avtal förblir 

rättvisa när jämvikten i avtalsförhållandet förändras på grund av oförutsedda händelser. För 

avtal där forum för tvist är England gör sig parterna kloka i att använda sig av egna klausuler, 

Unidroit Principles eller ICC 2003 Hardship Clause för att reglera att teorin om hardship skall 

bli tillämplig.  

7.3.5 ICC 2003 Clauses 

Att använda ICC 2003 standardklausuler om force majeure och hardship är något som särskilt 

den säljande parten har en fördel av, framför allt eftersom klausulerna fördelar risken för 

fullgörelsehinder och räknar upp vilka hinder som ska vara tillämpliga om säljaren kan sägas 

vara rimligen utom kontroll. Vid en handel mellan ett svenskt och ett engelskt företag kan det 
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 Bernitz, s. SvJT 2001 s 304. 
195

 Se rättsfallet Davis Contractor Ltd v Fareham UDC. 
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vara bra för säljaren att använda sig av ICC 2003 Force Majeure och Hardship -Clauses. 

Uttrycket rimligen kontroll, visar att ICC Force Majeure Clause ger en lättnad gällande 

kontrollansvaret än vad exempelvis art. 79 CISG ger. Att en part kan tjäna på att använda sig 

av standardklausuler beror bland annat på att de nationella lagstiftningarna för 

ansvarsbefrielse för utebliven fullgörelse är mycket strängt tilltagna.  

 

ICC ställer liksom CISG, Unidroit och PECL upp en generell regel för force majeure. Därtill 

anger ICC konkret i klausulen vilka hinder som är typiska för force majeure.
196

 När ett 

svenskt företag exempelvis gör affärer med ett engelskt, blir det inte möjligt att använda 

CISG art. 79 om en eventuell tvist om ett fullgörelsehinder skulle lösas i England. Att i sitt 

avtal använda sig av ICC 2003 Force Majeure och Hardship Clauses kan i ett sådant fall ge 

parterna ett bra skydd för att fördela risken vid ett eventuellt fullgörelsehinder. Force 

majeureklausuler kan i många fall vara orättvisa för köparen i riskhänseende för säljaren, 

speciellt om köparen är ett litet företag och säljaren ett stort multinationellt bolag. I sådana 

fall torde det bättre för rättvisan i riskfördelningen för båda parterna att använda sig av PECL 

eller Unidroit Principles för att reglera force majeure, eftersom modellagarna har högre krav 

för rekvisiten för ansvarsbefrielse från skadestånd.
197

 

 

Liksom författarna till ”Commentary on the Unidroit Principles of International Commercial 

Contracts” om art. 7.1.7 Unidroit Principles, instämmer jag med att det bästa för parterna om 

de är ojämna i avtalsförhållandet är att förhandla om egna klausuler om de vill undvika en 

orättvis fördelning av risken vid händelser av force majeure. Att hänvisa till handelsbruk 

genom att använda sig av Unidroit Principles är ett annat alternativ för till exempel avtal om 

köp mellan ett svenskt och ett engelskt företag. Vilken lagregel som är bäst tillämpbar är svårt 

att ta ställning till eftersom det i mångt och mycket är beroende av den specifika 

avtalssituationen.  

 

Force majeureklausuler i standardavtal är allt som oftast säljarvänliga. Det beror delvis på att 

köparens hinder ofta är sådana som anses förutsebara samt att många standardavtal är 

utformade av säljarorganisationer.
198

 ICC Force majeure Clause är utgiven av Internationella 

handelskammaren och rekvisiten för den generella betydelsen av force majeure är något 
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International Commercial Transactions, s. 471. 
197
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mildare än kontrollansvaret i CISG.
199

 På grund av detta skulle en läsare kunna tolka att 

klausulen från ICC är något säljarvänlig. Till exempel blir vissa hinder i ICC - klausulerna 

ansvarsbefriade, som inte hade blivit det enligt CISG, Unidroit Principles eller PECL. 

Orsaken är att kontroll- och förutsebarhetsrekvisitet är något mildare uppställda samt att listan 

över händelser av force majeure -typ är mycket omfattande i klausulen från ICC. Det är inte 

säkert att det är det bästa för en köpare, vilken på detta vis kan förlora skadestånd på grund av 

fullgörelsehinder som i andra regelsystem och i ett annat avtal skulle ha uppfyllt 

skadeståndskraven för utebliven fullgörelse hos motparten.  

                                                      
199

 Se avsnitt 6 där jag jämfört normsystemen. 
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8. Avslutande kommentarer 

8.1 Återanknytning till scenariot i inledningen  
I inledningen till uppsatsen beskrev jag ett scenario där efterfrågan på ett vaccin blivit större 

efter uppmärksamheten kring den så kallade svininfluensan och att en beställd leverans därav 

blivit försenad på grund av att lagret tömts hos leverantören. Nu när uppsatsen närmar sig sitt 

slut är det läge att försöka besvara de frågor jag ställde i början av uppsatsen. Frågorna i 

inledningen gällde om situationen med den försenade vaccinleveransen skulle kunna uppnå 

rekvisiten för ansvarsfrihet från skadestånd på grund av en omvälvande oförutsedd händelse 

av typen force majeure, eller om händelsen skulle kunna uppnå rekvisiten för teorin om 

hardship. Av min komparativa analys att döma är det svårt att säga att en inställd leverans av 

vaccin skulle utgöra ett hinder att prestera för någon part. Anledningen är att alla regler som 

ger ansvarsbefrielse från skadestånd vid fullgörelsehinder är mycket strängt tilltagna, främst 

vad gäller förutsebarhetsrekvisitet. Det är nästan bara naturkatastrofer och andra större 

omvälvande oförutsedda händelser som uppnår rekvisiten för force majeure eller för 

utomkontroll i kontrollansvaret i de studerade normsystemen. Om rekvisiten för utomkontroll 

blir tillämpliga kan ansvarsfrihet från skadestånd uppnås för den part som på grund av det 

okontrollerbara och oförutsedda hindret inte kunnat fullborda sin förpliktelse, i enlighet med 

art. 79 CISG, 27 § köplagen, art. 7.1.7 Unidroit Principles och art. 8:108 PECL. Möjligen 

skulle det vara lättare för säljaren i scenariot med den inställda och försenade leveransen att 

kvalificera till force majeure utifrån någon typ av standardklausul, eftersom rekvisiten för 

förutsebarhet är något lägre ställt i bland annat ICC Force Majeure Clause än i de övriga 

normsystem jag studerat, vilket jag nämnt i avsnitt 4.3 tidigare i uppsatsen.  

 

Det som det eventuellt skulle kunna röra sig om, vid scenariot med det försenade vaccinet, är 

ändrade ekonomiska förhållanden som ändrat den ekonomiska balansen i avtalet. Till exempel 

skulle leveransen till slut kunna komma fram som avtalat, men till följd att det skulle bli 

orimligt dyrt och omständigt för säljaren än vad som rimligen hade kunnat förutses vid 

avtalsslutet. Därmed skulle teorin om hardship kunna bli tillämplig. I de tre normsystem jag 

studerat som reglerar hardship krävs det för att uppnå förutsebarhetsrekvisitet att hindret som 

ändrar jämvikten inte skall vara rimligen förutsebart. 

 

Jag har svårt att se att händelserna i scenariot skulle uppnå rekvisiten för att bli ”frustrated” 

enligt läran om frustration. Inte heller anser jag att den försenade leveransen skulle likna ett 
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sådant fel som stadgas i Section 7 i The Sale of Goods Act 1979. Orsaken till mitt 

ställningstagande är att ingenting av det som utgör en bärande del av avtalet försvinner i och 

med att leveransen blir försenad. Ansvarsfrihet från skadestånd eller en omförhandling av 

avtalet på grund av hardship torde därför vara svårt att uppnå för säljaren utifrån engelsk rätt, 

om inte klausuler som reglerar force majeure och hardship finns medtagna i avtalet om 

vaccinleveransen. 

8.2 Sammanfattning om skillnaderna och fördelarna respektive 
nackdelarna med de olika reglerna 
De största likheterna mellan systemen är att kontrollansvaret i CISG liknar reglerna om 

ansvarsfrihet på grund av force majeure i Unidroit, PECL och ICC 2003 Force Majeure 

Clause . Likheten i de ovan nämnda normsystemen är att det att det ställs upp rekvisit för en 

subjektiv omöjlighet, vilket skiljer sig från 1905 års nordiska köplag som i viss mån gav 

möjlighet till objektiv möjlighet.
200

 Vid objektiv omöjlighet är det hindret i sig som ger 

ansvarsfrihet oberoende om händelsen var en olycka orsakad av parten själv eller något som 

var förutsebart vid avtalsslutet. Det som skiljer ICC 2003 från de övriga 

kontrollansvarsreglerna är att klausulen ställer lägre krav på förutsebarhetsrekvisitet för 

kontrollansvar samt att klausulen innehåller en lista över händelser som kvalificerar till force 

majeure.
201

  

 

Jag har i uppsatsen kommit fram till att jag finner det svårt att utifrån art. 79 CISG lösa 

situationer av typen som liknar teorin om hardship. Ett exempel på en situation av hardship är 

att en händelse förändrar den ekonomiska balansen på ett sådant sett att det blir orimligt 

kostsamt att genomföra en prestation än vad part kunde ha förutsett vid avtalsslutet. Jag anser 

som Lookofsky att det är mycket osäkert huruvida hardship kan lösas utifrån CISG, och att 

ordalydelsen i artikeln inte är riktigt tillämpbar för hardship.
202

 I svensk rätt finns möjlighet 

till jämkning av avtal utifrån avtalslagen. Vi har därför en sorts möjlighet till hardship. Det 

torde vara möjligt i svensk rätt att jämka avtal på grund av ekonomisk obalans som förändrat 

det förväntade utfallet av avtalet, men det är ovanligt att det sker mellan näringsidkare. Jag 

anser på grund av saknaden av hardship i CISG att parterna har en fördel av att använda sig av 

Unidroit Principles eller PECL för att lösa situationer av hardship i långvariga 

avtalsförhållanden. Ett annat alternativ är att använda sig av ICC 2003 Hardship Clause.  

                                                      
200

 Se avsnitt 2.3. 
201

ICC,  http://www.iccwbo.org/id93/index.html (2009-12-11). 
202

 Se Lookofsky, s. 141.  
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Det kan vara negativt för köparen att använda sig ICC 2003 Force Majeure Clause om 

parterna är ojämna i ekonomisk styrka. Ett exempel är om säljarsidan i avtalet är en stor 

koncern och köparen är ett litet företag med betydligt mindre resurser för att kunna förhandla 

om riktigt bra avtalsvillkor. Om köparen är ett mindre företag finns skäl att förmoda att 

företaget inte har samma juridiska resurser som en stor koncern, och att företaget därför i 

större utsträckning använder sig av standardklausuler som passar den starkare säljarsidan 

bättre. Orättvisan består i att ansvarsbefrielsereglerna enligt ICC och andra ansvarsbefriande 

regler i standardklausuler är mer säljarvänliga än vad ansvarsbefrielsen från skadestånd vid 

prestationshinder är om parterna istället hade använt sig av egna avtal, CISG, Unidroit eller 

PECL. Köparen skulle i ett förhållande med en ekonomisk starkare motpart, tjäna på att avtala 

om egna klausuler som passar företaget bättre gällande risken för att säljaren vid en händelse 

av ett prestationshinder får ansvarsfrihet från skadestånd. Det kan påpekas att det finns risk 

för att utfallet inte blir rättvist när parter använder sig av standardavtal utarbetade av 

säljarorganisationer, eftersom dessa klausuler i första hand vänder sig till säljaren. Force 

Majeure Clause 2003 från ICC är mer omfattande gällande rekvisiten för att få 

ansvarsbefrielse från skadestånd än vad kontrallansvarsregeln i till exempel art. 79 CISG är. 

Använder sig parterna av klausulerna om force majeure från ICC, finns en risk att fler 

prestationshinder ger upphov till ansvarsbefrielse från skadestånd. Det utfallet gynnar inte en 

ekonomiskt svag köpare om säljarens ofullbordade prestation i ett annat regelverk gett upphov 

till skadestånd. 

   

Den största skillnaden mellan de system jag studerat består av att i läran om frustration blir ett 

avtal avslutat när en person eller sak försvinner som utgör det bärande för en prestation i 

avtalet. Följden av frustration blir att avtalet upphävs och därmed avslutas alla till avtalet 

tillhörande förpliktelser. I de övriga studerade normsystemen utgår lagstiftarna istället från ett 

kontrollansvar, där ansvarsfrihet från ett prestationshinder blir följden om händelsen som 

orsakar ett prestationshinder ligger utanför den egna kontrollen hos part. Följden blir inte att 

avtalet upphävs, utan ansvarsfrihet ges från de gottgörelser som annars hade blivit följden på 

grund av den uteblivna fullgörelsen. 
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