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Summary 
In international trade with buyer and seller in different countries the parties 
can be insecure whether their counterpart will fulfil its contractual 
obligations in accordance with the contract of sale. The seller can be 
insecure in getting paid for his goods at contractual time and the buyer’s 
insecurity can be whether the goods will be shipped at the contractual time 
and in contractual state. To minimise the above risks the parties can choose 
to agree payment against a letter of credit. The letter of credit is in short a 
mandate between a bank and a buyer where the bank obligates to pay the 
beneficiary, often the seller, against conforming documents that together 
gives a picture of the state of the goods. According to the mandate between 
the bank and the buyer the bank must open the letter of credit, examine the 
presented documents and pay the amount stated in the letter of credit to the 
beneficiary, the seller, if the documents are strict in conformance with the 
terms in the letter of credit. Through its unique elaboration and 
characteristics the letter of credit helps to secure payment in international 
transactions. The International Chamber of Commerce have legal 
regulations of letters of credit called UCP, but those aren’t in any way 
exhaustive. Domestic law such as sales law, contract law and law of 
damages must be applied in gap-filling and interpreting the terms in the 
letter of credit and solve the disputes that arise. As in all commercial 
relations freedom of contract should be strong and the parties’ intention 
must have a strong penetration when interpretation and gap-filling is 
required.  
 
The opening bank, instructed by the buyer, has an obligation to open the 
credit on time, examine the presented documents and pay the amount in the 
letter of credit against strict conforming documents. They can not take the 
underlying contract into consideration according to the principle of 
autonomy. The bank’s obligation to pay is independent and separate from 
the contract of sale. To let the contracted price freeze because of a dispute 
under the contract of sale should tear down the function of the letter of 
credit in international trade, to secure payment. Discussion has been held 
whether opening of the letter of credit is absolute or conditional payment. If 
opening of a letter of credit is absolute payment that means the buyer has 
completed its obligation to pay when instructing the bank to open the letter 
of credit, even though payment has not been completed, for example 
because of a bank’s insolvency. A relatively unanimous doctrine states that 
opening of a letter of credit is conditional payment of the purchase price 
which means that the seller can still claim the purchase price against the 
buyer if payment is not complete.   
 
Opening of a letter of credit is a condition precedent to the seller’s 
obligation to ship the goods, which means that in absence of a letter of 
credit the seller has no obligation to ship the contracted goods. If nothing is 
stated in the contract of sale concering time for opening the letter of credit 
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the letter of credit must be opened within reasonable time. The parties’ 
knowledge of possible delays for openings the letter of credit is considered 
within the reasonable time because it’s held to be with in the parties’ 
intention.  
 
In case law and doctrine it seems unclear whether the letter of credit must be 
opened on the first day of the shipment period or within reasonable time 
before this date, in absence of an express term. It is fundamental for the 
seller to be secure of payment before he parts with the goods. If the letter of 
credit is to be opened within reasonable time before the beginning of the 
shipment period that enables him to have payment secured when he prepares 
the goods for shipment. 
 
When payment is not made in accordance with the contract of sale, the 
buyer can be held liable for the seller’s damages. The buyer could then 
possible turn to the bank for damages if the bank has not fulfilled its 
obligations against him. The bank’s responsibility for damages could 
include all of the buyer’s damages, including damages the buyer has to pay 
the seller for breach of contract.  
 
Since payment of the purchase price is the buyer’s primary obligation under 
the contract of sale, the opening of the letter of credit is also primary. If the 
letter of credit is not opened on time that means the purchase price is not 
paid on time. Delay in opening the letter of credit is considered to be breach 
of contract and the seller can terminate the contract and claim damages. 
Calculation of damages shall be according to customary rules for breach of 
contract. In Swedish law calculation is limited to damages with “adekvat 
kausalitet” to the breach of contract. The limitation for damages according 
to CISG is found in article 74 which limits the loss to what the party in 
breach did foresee or ought to have foreseen as a possible consequence to 
the breach of contract. In English law Hadley v. Baxendale is a guidance 
principle and it limits the damages to what could be reasonable expected as 
a result of the breach of contract and also special loss for which the party in 
breach is only liable for if he has knowledge of the consequence on the day 
of the contract. In KöpL, CISG and English law there is also a duty to 
mitigate loss.  
 
The main rule in delayed payment is that only interest and loss on exchange 
is recoverable. The reason for this is that the consequences of delayed 
payment are hard for the party in breach to predict. There is a possibility to 
get more extensive damages if called upon by special circumstances. 
 
Liability for damages when the letter of credit is not opened on time should, 
if the seller can resell the goods, be the difference between contract price 
and the market price at the time of the breach. But seller sometimes uses the 
letter of credit to finance the transaction which means that the seller can not 
get the contracted goods if the letter of credit is not provided. In those cases 
the liability for damages is calculated to loss of profit. Whether the duty to 
mitigate loss applies to letters of credit is debated in case law and doctrine.  
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Sammanfattning 
Då handel sker med köpare och säljare i olika länder kan parterna känna sig 
osäkra huruvida motparten kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt 
köpekontraktet. Säljaren kan känna sig osäker på att få betalt för sina varor i 
rätt tid och köparens osäkerhet kan ligga i om godset kommer att skeppas i 
rätt tid samt i kontraktsenlig form. För att minska ovanstående osäkerhet 
kan parterna välja att avtala om att betalning skall ske genom remburs. 
Rembursen är i kort ett uppdragsförhållande mellan en bank och en köpare 
där banken åtar sig att betala beneficienten, ofta säljaren, mot att denna 
presenterar avtalsenliga dokument som tillsammans ger en bild av godset. 
Enligt uppdraget mellan banken och köparen skall banken öppna rembursen, 
granska de presenterade rembursdokumenten samt sedan betala 
rembursbeloppet till beneficienten, säljaren, om denna presenterar dokument 
som strikt uppfyller rembursvillkoren. Genom sin unika utformning och 
egenskap bidrar rembursen till att säkra betalning i internationella 
transaktioner. Rättslig reglering av rembursen finns i Internationella 
Handelskammarens rembursregler, UCP, men då dessa inte är på något sätt 
uttömmande måste även inhemsk rätt, exempelvis köprätt, avtalsrätt och 
skadeståndsrätt, tillämpas vid tolkning och utfyllnad av rembursvillkor samt 
för att lösa de tvister som kan uppkomma. Liksom vid samtliga 
kommersiella kontrakt bör avtalsfriheten vara stor och partsavsikten få stark 
genomslagskraft då tolkning och utfyllnad krävs.  

 
Den öppnande banken har en skyldighet att öppna rembursen i tid, granska 
de presenterade dokumenten samt betala ut rembursbeloppet mot strikt 
uppfyllande dokument. De får inte ta hänsyn till det underliggande 
köpekontraktet i enlighet med den så kallade autonomiprincipen. Bankens 
betalningsförpliktelse är självständig och fristående från köpeavtalet. Att 
låta köpeskillingen frysa vid dispyt under köpekontraktet skulle bryta ner 
rembursens funktion i internationell handel, att säkerställa betalning. Fråga 
har även ställts huruvida öppnande av remburs anses utgöra absolut eller 
villkorad betalning. Om öppnande av remburs kan anses vara absolut 
betalning innebär det att köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet 
genom att ha öppnat rembursen, trots att betalningen inte genomförs p.g.a. 
exempelvis bankens insolvens. En relativt enhällig praxis anser dock 
öppnande av remburs vara villkorad betalning av köpeskillingen, vilket 
innebär att säljaren har kvar sitt betalningsanspråk på köparen om betalning 
inte sker.  
 
Öppnande av remburs är en avtalad förutsättning till säljarens skyldighet att 
skeppa godset, vilket gör att i avsaknad av remburs har säljaren ingen 
skyldighet att skeppa det kontrakterade godset. Om ingenting stadgats i 
köpekontraktet angående tidpunkt för rembursens öppnande skall rembursen 
öppnas inom rimlig tid. Parternas vetskap om möjliga förseningar vid 
öppnande av remburs anses ligga inom den rimliga tiden då parterna så 
måste ha avsett.  
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I praxis och doktrin synes oklart huruvida rembursen senast måste öppnas 
på skeppningsperiodens första dag alternativt i rimlig tid före detta datum, i 
avsaknad av uttryckligt stadgande. Fundamentalt är att säljaren har en rätt 
att vara säker på betalning innan han avhänder sig godset. Om remburs 
måste öppnas i rimlig tid före skeppningsperiodens början möjliggör det för 
säljaren att vara säker på betalning redan då han förbereder godset för 
skeppning.  
 
Då betalning inte sker såsom köpeavtalet stadgar kan köparen bli 
skadeståndsskyldig gentemot säljaren under köpekontraktet. Köparen kan 
sedan vända sig till banken för ersättningen under förutsättning att banken 
brustit i det uppdragsförhållande som föreligger dem emellan. 
Ersättningsskyldighet torde innefatta hela köparens förlust vilket inkluderar 
eventuell skadeståndsskyldighet gentemot säljaren.  
 
Då betalning av köpeskillingen är köparens primära skyldighet under 
köpekontraktet gör det att öppnande av remburs även anses vara primärt. Då 
remburs inte öppnats i tid betalas inte heller köpeskillingen i tid, vilket gör 
att dröjsmål med öppnande av remburs utgör kontraktsbrott och möjliggör 
för säljaren att häva kontraktet samt kräva skadestånd. Ersättningsberäkning 
skall ske med sedvanliga regler för kontraktsbrott. I svensk rätt begränsas 
ersättning till skador som har adekvat kausalitet till kontraktsbrottet. 
Begränsningsregeln i CISG återfinns i artikel 74 där ersättning begränsas till 
den förlust skadevållaren vid avtalsslutet förutsåg eller bort ha förutsett som 
en möjlig konsekvens till avtalsbrottet. I engelsk rätt är Hadley v. Baxendale 
vägledande, vilken syftar till att begränsa ersättning till förlust som rimligen 
kan väntas av kontraktsbrottet samt speciell förlust för vilken skadevållaren 
endast är ansvarig för om han har kännedom om konsekvensen på 
avtalsdagen. I KöpL, CISG samt engelsk rätt finns även en skyldighet för 
skadelidande att minska uppkommen skada.   
 
Huvudregeln i svensk rätt vid betalningsdröjsmål är att ränta samt 
kursförlust ersätts. Anledningen till detta är att konsekvensen av utebliven 
betalning är svår att förutse vilket gör att kravet på adekvat kausalitet inte 
uppfylls. Möjlighet till mer omfattande skadestånd finns då påkallat av 
särskilda omständigheter. 
 
Ersättningsskyldighet då remburs inte öppnats i tid torde, då möjlighet till 
täckningstransaktion finns, utgöra skillnaden mellan kontraktspriset och 
marknadspriset på godset vid dagen för kontraktsbrottet. Säljaren använder 
ibland rembursen för finansiering av godset. Det gör att säljaren, i avsaknad 
av remburs, inte kan anförskaffa det kontrakterade godset. I sådana fall 
torde skadeersättningen beräknas till säljarens förlust av handelsvinst. 
Huruvida det köprättsliga stadgande att skadelidande måste minska 
uppkommen skada äger tillämplighet även i remburssammanhang är 
omdiskuterat i praxis och doktrin.   
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Förord 
Jag vill tacka min handledare, Lars Gorton för idéer och givande diskussion 
kring rembursrätt och köprätt vilken slutligen utmynnade i detta verk.  
 
Jag vill även tacka familj och vänner som tagit sig tid att läsa mitt arbete 
under processens gång samt kommit med konstruktiv kritik.   
 
Lund, januari 2008  
 
Sara Wahlgren 
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Förkortningar 
CIF Cost Insurance Freight 
CISG United Nations Convention on Contracts for the International  
 Sale of Goods, Vienna 1980. 
cit. Citerat 
FOB Free On Board 
HD Högsta Domstolen 
HovR Hovrätten 
ICC International Chamber of Commerce 
JT Juridisk Tidskrift 
KöpL Köplag (1990:931) 
KKL Konsumentköplag (1990:932) 
NJA Nytt Juridiskt Arkiv 
Prop. Proposition 
RänteL Räntelag (1975:635) 
SkbrL Lag (1936:81) om skuldebrev 
SOU Statens Offentliga Utredningar 
SvJT Svensk Juristtidning 
UCC Uniform Commercial Code 
UCP ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
I internationell handel då köpare och säljare befinner sig i olika länder kan 
parterna känna sig osäkra huruvida motparten kommer att uppfylla sina 
skyldigheter i enlighet med köpekontraktet. Säljaren vill vara säker på att 
köparen kommer att betala köpeskillingen i tid och köparen vill vara säker 
på att han kommer att få det avtalade godset i tid i avtalsenlig kvalitet och 
kvantitet. Genom att avtala om att betalning skall ske genom remburs 
minskar de båda parternas ovanstående risker. 
 
Rembursen är i kort ett uppdragsförhållande mellan en bank och en köpare 
där banken åtar sig att betala beneficienten, ofta säljaren, mot att denna 
presenterar avtalsenliga dokument. Enligt uppdraget mellan banken och 
köparen skall banken öppna, granska samt sedan betala köpeskillingen till 
beneficienten, säljaren. Genom sin unika utformning och egenskaper bidrar 
rembursen till att säkra betalning i internationella transaktioner. Den är 
därför ett av de vanligaste finansierings- och betalningsinstrument i 
internationell handel. I engelsk doktrin har rembursen beskrivits som  

 
”the crankshaft of modern commerce”.1  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka konsekvenser dröjsmål 
med öppnande av remburs medför. Diskussion kommer att hållas utifrån 
aktualiserade rättsområden såsom främst köprätten.  
 
Analytisk fokus ligger på  
 

- när remburs måste öppnas särskilt då uttryckligt stadgande saknas i 
köpekontraktet. 

 
 samt 
 
- vilka konsekvenser som följer om det kan fastställas att remburs inte 

öppnats i tid. Hur påverkas säljarens skyldigheter under kontraktet 
då remburs inte öppnas i tid? Vilka grunder för ersättning 
aktualiseras? Vem är skadeståndsskyldig och enligt vilka principer 
sker ersättningsberäkningen? Finns några förluster som inte bör 
ersättas samt kan skadelidande åläggas en skyldighet att minska sin 
skada? 

 

                                                 
1 Svenningson 1997/98 s. 410. 
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1.3 Metod och material 
Jag har använt rättsdogmatisk metod vid min utredning angående dröjsmål 
vid öppnande av remburs. Den rättsdogmatiska metoden syftar till en 
systematisk genomgång av lagar, praxis, förarbeten samt doktrin för att 
utröna gällande rätt.2 Det regelverk som behandlar rembursarrangemang är 
ICC:s regler gällande remburs, i sin nyaste revision UCP 600. Denna är 
dock inte på något sätt uttömmande vilket gör att även nationell rätt måste 
tillämpas vid tvister. KöpL och CISG samt tillhörande förarbeten kommer 
att behandlas i viss utsträckning för att få en fördjupad förståelse för 
gällande rätt och vilka överväganden som lett fram till den lagstiftning som 
vi har idag. SkbrL och dess förarbete behandlas och jämförs med de 
stadganden i KöpL och CISG som avgör när betalning skall ske samt 
möjlighet till ersättning om betalning inte skett i tid. 
 
Den svenska praxis som finns på området är sparsam men behandlas utifrån 
relevans. Istället tar engelsk praxis stort utrymme. Engelsk rätt är särskilt 
viktig i rembursfrågor då den har en viktig roll i utvecklingen av 
rembursrätten.3 Ett relativt stort urval av engelsk rembursrättslig och 
bankrättslig doktrin behandlas för att utreda konsekvenserna av när remburs 
inte öppnas i tid. Den svenska rembursrättsliga doktrin som behandlas är till 
stor del Gortons verk från 1980. Övrig svensk doktrin har varit av 
köprättslig, avtalsrättslig samt skadeståndsrättslig natur. Artiklar ur svenska 
juridiska tidskrifter har med fördel beaktats för att kunna följa den rättsliga 
utvecklingen.       

1.4 Avgränsning och disposition 
Jag har valt att avgränsa min uppsats till att behandla oåterkalleliga 
remburser och därför utelämnat de remburser som kan återkallas, detta då 
oåterkalliga remburser är överlägset den vanligaste typen av remburs.4 Jag 
har till stor del använt svensk lag, förarbeten, praxis och doktrin samt även i 
betydande del engelsk praxis och doktrin då denna haft stor inverkan på 
rembursrättens utveckling. Även övrig europeisk rätt samt amerikansk rätt 
har behandlats något för att ge uppsatsen ett bredare perspektiv och därför 
kunna leda till djupare diskussion och analys. 
 
Uppsatsen inleds i kapitel två med en allmän genomgång av rembursen med 
fokus på rembursens funktioner, rättsförhållandena i rembursarrangemang 
samt vilken rättslig reglering som är tillämplig. Under kapitel tre följer en 
kort genomgång av angränsande rättsområden som kan påverka 
konsekvenserna då remburs inte öppnas i tid. Då uppsatsen har en 
köprättslig frågeställning kommer fokus att ligga på detta rättsområde. I 
kapitel fyra diskuteras vilka åtaganden och skyldigheter som den öppnande 
banken har i rembursarrangemang både mot sin uppdragsgivare, köparen, 
                                                 
2 Peczenik 1995, s. 33-36. 
3 Gorton 1993/94 s. 39. 
4 Jack 1993, s. 23. 
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samt mot beneficienten, säljaren, till vem betalning skall erläggas. I 
efterföljande kapitel fem diskuteras vad som anses utgöra betalning under 
remburs och huruvida köparen har fullgjort sin betalningsplikt vid den 
tidpunkt som rembursen har öppnats. I kapitel sex hålls diskussion vid 
vilken tidpunkt rembursen måste öppnas, om tydligt stadgande angående 
öppnande av rembursen saknas, för att kontraktsbrott inte skall anses 
föreligga. Kapitel sju diskuterar vilket ersättningsansvar köparen kan ha 
gentemot säljaren om remburs inte öppnas i tid och därmed köpeskillingen 
inte betalas i tid. Ersättningsberäkningen vid dröjsmål av öppnande av 
remburs kommer att diskuteras utifrån kontraktsrättsliga principer samt 
jämföras med hur ersättningsberäkning vid betalningsdröjsmål görs i 
framförallt svensk rätt. Ett analytiskt spår har eftersträvas genomgående i 
uppsatsen och kommer att utmynna i en sammanfattande slutanalys under 
kapitel åtta. 
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2. Allmänt om rembursen 

2.1 Användningsområde 
Rembursen används för att förmedla betalning i utrikeshandel. Då köpare 
och säljare i sitt köpekontrakt avtalar om att betalning skall ske genom 
remburs innebär det att köparens bank åtar sig att mot specificerade 
dokument erlägga köpeskillingen till säljaren mot att säljaren presenterar 
vissa specificerade dokument. Dessa dokument har till syfte att visa att 
säljaren har skeppat varorna och att dessa inte hade några synliga fel, d.v.s. 
att godset presumeras vara i avtalsenligt skick.5

 
Rembursen används oftast i import- och exporttransaktioner där exportören 
säljer varor till en utländsk köpare och inte vill avhända sig godset utan att 
vara säker på betalning. Den osäkerhet en säljare kan uppleva kan bero på 
att köparens kreditvärdighet är dålig eller då parterna inte har något tidigare 
etablerat avtalsförhållande. Köparen kan känna sig osäker beträffande 
säljarens trovärdighet och vill därför ha en säkerhet angående godsets 
kontraktsenlighet då han betalar innan varorna anlänt och därför inte har 
någon möjlighet att undersöka dessa. Parterna kan nå en överenskommelse 
genom att i köpekontraktet avtala om att betalning skall ske genom remburs. 
Med rembursens speciella egenskaper ger den säljaren en säkerhet med 
vetskapen att han får betalt för sina varor när han presenterar de dokument 
som föreskrivs i rembursen för den förutbestämda banken. Denna säkerhet 
är essentiell för säljaren då han har stått för kostnaden att anförskaffa eller 
tillverka varorna samt eventuellt även stått för kostnaden för skeppningen. 
Köparen har en fördel i att han lyckats skjuta upp betalning tills han vet att 
varorna skeppats, då betalning sker först då rembursenliga dokument 
presenteras för banken. Detta möjliggör för köparen att vänta med betalning 
till ett senare tillfälle och kanske till och med efter han hunnit sälja godset 
vidare.6 Han har även fördel i att säljaren under rembursperioden är hindrad 
att kräva direkt betalning från köparen.7 Med hjälp av rembursens speciella 
egenskaper och funktioner förenklas utrikeshandeln vilket gör den till ett 
mycket viktigt instrument. Internationella transaktioner som involverar 
remburser med ett värde av ungefär $ 700 biljoner sker över hela världen 
varje år.8 Rembursen har med rätta i engelska rättsfall kallats  
 

”the life blood of international commerce”.9

 

                                                 
5 Se exempelvis Gorton 1980, s. 312, Gorton 1993/1994, s. 47 samt Ramberg 2005, s. 195. 
6 Penn m.fl. 1987 s. 290. 
7 Goode 2004 s. 980. 
8 Gearing up for UCP 600, 2006/2007 s. 1. 
9 Per Kerr L.J. i exempelvis RD Harbottle (Mercantile) Ltd v. National Westminster Bank 
Ltd [1978] Q.B. at 155 genom Schmitthoff  2007 s. 184. 
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2.2 Avtalsrelationer  
Köparen och säljaren har en kontraktsrättslig relation genom 
köpekontraktet. Köparen har även en uppdragsrelation med den öppnande 
banken att denna skall betala rembursbeloppet, köpeskillingen, mot vissa 
föreskrivna dokument. Köparen instruerar öppningsbanken och banken antar 
uppdraget att betala beneficienten då denna presenterar rembursenliga 
dokument.10 Villkoren för rembursen är uttryckligen stadgade i köparens 
ansökan om remburs hos den öppnande banken.11  
 
Remburstransaktionen är baserad på det underliggande köpeavtalet mellan 
köparen och säljaren men trots det är den helt fristående från detta enligt 
autonomiprincipen.12 Det innebär att i rembursen är det inte relationen 
mellan köpare och säljare som är central.13 Istället finns två olika centrala 
rättsförhållanden i rembursen; det uppdragsförhållande som uppkommer 
mellan köparen och hans bank (kallad öppnande bank) då köparen lämnar 
rembursuppdrag till denna samt relationen mellan banken och beneficienten 
då banken vid rembursens öppnande tar på sig en självständig 
betalningsförpliktelse gentemot beneficienten.14 När banken accepterar 
uppdragsgivarens instruktioner att öppna remburs uppkommer ett 
uppdragsavtal mellan applikanten, d.v.s. köparen, och banken.15

 
Det föreligger ingen otvetydig kontraktuell relation mellan banken och 
beneficienten innan rembursen öppnats och kommunicerats till 
beneficienten. I doktrinen har diskuterats huruvida relationen mellan banken 
och beneficienten anses vara kontraktuell genom att köparen ses som 
bankens agent, men det är svårt att finna rättfärdigande för detta. Ett annat 
synsätt är att se köparens och säljarens stadgande om att betalning skall ske 
genom remburs som om säljaren överlåter sitt betalningskrav på köparen till 
den öppnande banken. Om detta vore sant har köparen då uppfyllt sin 
betalningsskyldighet redan genom att instruera banken.16

 
En av de i doktrinen till synes huvudsakliga teorierna som används för att 
förklara relationen mellan den öppnande banken och beneficienten är 
”anbuds- och acceptteorin”. Den öppnande banken lämnar ett anbud till 
beneficienten genom att kommunicera föranstaltande om remburs till 
denna.17 Följdfrågan är vid vilken tidpunkt beneficienten anses acceptera 
anbudet så att ett giltigt avtal kommer till stånd parterna emellan. 
Tidpunkten för beneficientens accept kan anses inträffa vid tidpunkten 
banken öppnar och meddelar beneficienten om att rembursen öppnats till 

                                                 
10 Gorton 1980, s. 65. 
11 Goode 2004, s. 981. 
12 Se definition av och diskussion angående autonomiprincipen under 4.2.1. 
13 Gorton 1980 s. 204. 
14 Gorton 1980, s. 77. 
15 Gorton 1980, s. 65. 
16 Penn m.fl. 1987, s. 295 samt mer diskussion angående huruvida stadgande om remburs är 
villkorad eller absolut betalning av köpeskillingen förs under kapitel fem.  
17 Penn m.fl. 1987, s. 295. 
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fördel för denna, d.v.s. accept anses äga rum redan då beneficienten 
meddelas om att rembursen öppnas.18 Den andra möjligheten är att avtal 
anses komma till stånd då beneficienten meddelar den öppnande banken att 
han accepterar rembursen eller då beneficienten agerar i enlighet med att 
han accepterat denna.19 Av ovan nämnda framgår att den öppnande banken 
tidigast vid rembursens öppnande har en direkt relation med beneficenten. 

 
Frågan är huruvida den öppnande banken kan bli skadeståndsskyldig mot 
beneficienten trots att en tydlig kontraktuell relation saknas. Den direkta 
köprättsliga relationen finns mellan köparen och säljaren. Om rembursen 
inte öppnas i tid och köpeskillingen därför inte betalas ut i tid kan säljaren 
ha ett skadeståndsanspråk gentemot köparen. Denna kan i sin tur troligen 
kräva den öppnande banken på ersättning, om denna brutit mot 
uppdragsavtalet dem emellan. En annan möjlighet torde vara då rembursen 
öppnats men trots detta köpeskillingen inte betalats ut inom stadgad tid. I 
dessa fall torde banken vara ersättningsskyldig direkt mot beneficienten för 
den skada som uppkommit då en direkt relation mellan beneficienten och 
banken enligt ”anbud och acceptteorin” uppstått. Detta har framgått i Ozalid 
Group (Export) Ltd v African Continental Bank Ltd20.21  
 
Om remburs inte öppnas i tid måste skadeståndstalan föras av säljaren 
gentemot köparen under köpeavtalet. Om däremot rembursen öppnats men 
köpeskillingen ändå inte betalats ut kan istället beneficienten vända sig 
direkt till den öppnande banken med ersättningsgrundande krav. 

2.3 Funktion 
Rembursen har tre funktioner; som betalningsmedel, säkerhet samt 
kreditfunktion. Genom att banken får ett självständigt betalningsuppdrag 
mot beneficienten, under förutsättning att beneficienten presenterar 
rembursenliga dokument, övertar banken köparens betalningsskyldighet 
under köpeavtalet.22 Detta betalningsåtagande utgör en säkerhet för både 
köparen och säljaren liksom konstaterats ovan. Rembursen i sig är inget 
kreditmedel men i praktiken nyttjas det ofta som sådant. Kredit lämnas då 
antingen till säljaren eller till köparen och trots att kreditgivningen är en 
separat företeelse från rembursen finns ett samband här emellan.23

 
För att banken skall betala ut rembursbeloppet, ofta motsvarande 
köpeskillingen i köpeavtalet, måste de dokument som stadgas i rembursen 
presenteras kontraktsenligt samt inom stipulerad tid. Dokumenten består 
ofta av transportdokument, faktura, försäkringshandlingar och 

                                                 
18 Penn m.fl. 1987, s. 296. 
19 Penn m.fl. 1987, s. 297. 
20 [1979] 2 Lloyd’s Rep. 231. 
21 Gorton 1980, s. 227. 
22 Huruvida denna överlåtelse av betalningsskyldighet är att anse som villkorad eller 
absolut betalning av köpeskillingen diskuteras under 5.2. 
23 Gorton 1980, s. 57-58. 
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inspektionscertifikat.24 Genom att banken granskar de dokument säljaren 
presenterar före utbetalning sker ger detta köparen ett skydd då han i 
dokumenten kan utläsa uppgifter om godset samt transporten.25 Om 
dokumenten inte överensstämmer med de villkor köparen och säljaren har 
avtalat om kan det indikera brott mot köpekontraktet vilket gör att banken 
inte skall betala ut det avtalade beloppet och på så vis behöver inte heller 
köparen betala. Bankens dokumentgranskning utgör det starkaste skyddet 
för köparen.26

2.4 Gången i remburstransaktionen 
I remburstransaktionen finns ofta fyra parter; köparen, den öppnande 
banken, säljarens bank samt säljaren. Utöver dessa är minst en transportör 
delaktig.    

 
Sex steg kan utläsas: 
(1) Säljare och köpare ingår köpekontrakt. 
(2) Köparen ordnar rembursen. 
(3) Säljaren skickar varan och tecknar eventuell försäkring. 
(4) Säljaren presenterar dokumenten hos aviserande bank. 
(5) Transporten utförs. Dokumenten skickas till öppnande bank och 
presenteras för köparen. 
(6) Varan utlämnas av transportören mot konossementet.27

 
 

                                                 
24 Gorton 1993/94, s. 38. 
25 Gorton 2003, s. 958. 
26 Gorton 2003, s. 960. 
27 Selvig 1975, s. 26. 
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2.5 Rättslig reglering 
Då nationell reglering av rembursförfarandet till stor del saknas är det 
regelverk som istället används Internationella Handelskammarens 
rembursregler, UCP, som revideras med jämna mellanrum.29 Den senaste 
versionen trädde i kraft 1 juli 2007 och går under beteckningen UCP 600. 
Annan applicerbar rättslig reglering såsom köp- och transporträtt är däremot 
reglerad i nationell lag, delvis med bas i internationella konventioner.30 
Särskilt köprätten är intressant i denna uppsats och kommer därför att 
behandlas ingående. För att UCP skall tillämpas på rembursen måste det 
finnas något uttryckligt stadgande som indikerar detta. I Forestall Mimosa 
v. Oriental Credit Ltd31 ansågs en notering i marginalen vara tillräcklig för 
att UCP skulle anses tillämpbar.32 Diskussion har även förts i litteraturen 
huruvida UCP:s regler även hade kunnat anses utgöra handelsbruk33 och 
därför varit tillämplig även utan uttrycklig hänvisning.34 Fråga är då om 
hela UCP utgör handelsbruk eller endast delvis. Då UCP revideras med 

                                                 
28 Bild se Selvig 1975, s. 26. 
29 Gorton 2003, s. 957. 
30 Gorton 1980, s. 30. 
31 [1986] 1 W.L.R. 631; (1986) 130 S.J. 202; [1986] 2 All E.R. 400; [1986] 1 Lloyd’s Rep. 
329; [1986] F.L.R. 171; (1986) 83 L.S.Gaz. 779 
32 Penn m.fl. 1987, s. 292. 
33 Gorton 1980, s. 40-41. 
34 Gorton 1980, s. 42. 
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jämna mellanrum uppkommer även fråga vilken revision som kan anses 
utgöra handelsbruk.35 Diskussion har även förts i doktrinen är huruvida 
UCP kan anses vara nedtecknade internationella sedvänjor eller som Gorton 
uttrycker det, ”kvalificerade internationella standardvillkor” och därmed 
vinna tillämplighet utan uttrycklig hänvisning.36 I engelsk rätt torde dock 
det traditionella synsättet vara att UCP endast är standardvillkor som inte 
har någon tillämplighet om de inte inkorporerats i kontraktet, vilket torde 
ligga i linje med artikel 1 UCP 600 där det stadgas att reglerna är tillämpliga 
endast då rembursens text uttryckligen utvisar att rembursen är underkastad 
dessa regler.37  

 
UCP står inte över nationell rätt utan den nationella rätten kommer alltid att 
tillämpas vid t.ex. tolkning av avtal, processfrågor, sak- och konkurrens- 
samt skadeståndsrätt. Annan tolkningshjälp kan fås av ICC’s Banking 
Commission som kan lämna så kallade ”opinions” gällande hantering av 
remburstvister.38 UCPs regler är på intet sätt uttömmande vilket gör att 
ledning måste hämtas från villkoren i avtalet, nationell lagstiftning samt 
rättspraxis för att de tvister som kan uppkomma skall kunna lösas.39 En 
svårighet som ofta uppkommer är vilket lands lag som bör användas vid 
tvist i remburstransaktioner. Detta då rembursen nästan uteslutande används 
i internationella transaktioner. Om inget klart lagval har gjorts av parterna är 
det nödvändigt att bestämma till vilken nationell rätt som den juridiska 
relationen är hårdast anknuten. Trots att lagval gjorts av parterna i 
köpekontraktet kommer detta val inte automatiskt att gälla även rembursen 
då autonomiprincipen starkt präglar denna.40  
 

                                                 
35 Gorton 1980, s. 43 samt s. 348. 
36 Gorton 2003, s. 957. 
37 Goode 2004, s. 968. 
38 Gorton 2003, s. 958 samt Gorton 1993/94, s. 40. 
39 Gorton 1980, s. 30. 
40 Rooy 1984, s. 17 samt diskussion kring autonomiprincipen under 4.2.1. 
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3. Angränsande rättsområden 
Såsom konstaterats i föregående kapitel används nationell rätt vid bland 
annat tolkning och utfyllnad av avtal, för att lösa problem med köprättslig 
anknytning samt för att avgöra huruvida skadeståndsanspråk uppkommit. 
Därför kommer i nedanstående kapitel kort redogöras för de rättsområden i 
framför allt svensk men även engelsk rätt som kan tillämpas då en tvist 
uppkommer i remburstransaktioner, då särskilt om remburs inte öppnas i tid.  

3.1 Avtalsrätt 
I detta arbete ligger fokus på de kontraktsrättsliga skyldigheter köparen och 
säljaren har gentemot varandra genom köpeavtalet och särskilt den klausul 
som stadgar att betalning skall ske genom remburs. Då oklarheter finns i 
avtalet angående vilka skyldigheter parterna har gentemot varandra samt om 
parterna uppfyllt sina kontraktuella skyldigheter kan avtalet behöva tolkas 
eller utfyllas. Detta för att avgöra om kontraktsbrott föreligger samt om det 
finns någon grund för skadestånd på grund av brott mot avtalet. Nedan följer 
en kort introduktion om hur tolkning kan ske av internationella, 
kommersiella avtal. Denna framställning syftar till att vara behjälplig 
särskilt till kapitel sex för att underlätta förståelse för vilka 
tolkningsprinciper domstolen kan använda sig av för att avgöra vid vilken 
tidpunkt köparen senast måste öppna rembursen för att inte bryta mot 
köpeavtalet .   
 
I de flesta rättsordningar, särskilt i kommersiella relationer, torde 
avtalsfrihet råda med vissa inskränkningar.41 Avtalsfriheten innefattar frihet 
att ingå avtal, rätten att avgöra innehållet i sådant, frihet att välja avtalspart 
och frihet att lösa upp avtalet. Inskränkningar i avtalsfriheten kan variera 
mellan olika rättsordningar. Som komplement till tvingande regler och 
inskränkningar i kontraktsfriheten finns avtalstolkning.42 I kommersiell rätt 
är det accepterat i nästan alla rättssystem att avtal skall tolkas med 
utgångspunkt i parternas gemensamma avsikt. Domstolar torde inte vara 
villiga att minska denna frihet i rembursarrangemang utan parternas avsikt 
torde få stark genomslagskraft.43 Även i artikel 8 CISG har tagits in en 
bestämmelse att tolkning av avtal skall ske i enlighet med den gemensamma 
partsavsikten. Detta anses vara en bra utgångspunkt i rättsområden där 
avtalsfrihet råder.44  
 
Man bör skilja på avtalstolkning och utfyllnad av ett avtal. Avtalstolkning 
syftar till att fastställa avtalets innehåll och utfyllnad av ett avtal sker genom 
komplettering.45 Både tolkning samt utfyllnad av avtalet kan dock behövas 
                                                 
41 Todd 1998, s. 63-64. 
42 Gorton, Nationell rätt och internationella köpavtal 1980, s. 33. 
43 Todd 1998, s. 63-64. 
44 Ramberg och Herre 2004, s. 121. 
45 Ramberg och Herre 2004, s. 126. 

 16



för att klargöra vad parterna avsett. I internationella kommersiella avtal kan 
tolkning och utfyllnad även göras med bakgrund i lex mercatoria. Lex 
mercatoria är inget nationellt rättssystem utan ett anationellt system av 
principer och regler som är generellt accepterat i internationell handel.46  
 
Om parterna har ett tidigare kontraktsförhållande kan även partsbruket 
användas som tolkning och utfyllnad. Såsom Adlercreutz påpekar kan 
partsbruket inte frångås utan att motparten uppmärksammas på detta, risken 
är då att parterna anses bundna av den praxis som redan etablerats dem 
emellan.47 Tolkning sker enligt CISG även utifrån hur en ”reasonable 
person” skulle ha uppfattat en parts uttalanden och uppträdanden.48  
 
En annan tolkningsprincip som lämpligen bör användas är 
ändamålsprincipen.49 Adlercreutz diskuterar i en artikel angående tolkning 
av bankgarantier att rättshandlingens syfte eller funktion ofta ger god 
vägledning gällande ett avtals eller en utfästelses innebörd. Adlercreutz tittar 
på ett i högsta domstolen avgjort mål angående tolkning av en bankgaranti 
och då stor tyngd lagts vid vad som krävs ”för att en bankgaranti skall 
fungera väl”.50 Syftet med rembursen är som ovan diskuterats att säkra 
betalning i internationell handel. Funktionen som säkerhet är det som 
parterna betalar de inblandade bankerna för. Rembursens viktiga roll i 
internationell handel måste skyddas och att låta osäkerhet kring betalning 
förekomma gör att dess starka status i den internationella handeln kan 
komma att brytas ned. Viktigt är därför att rembursen tolkas utifrån dess 
syfte och ändamål i internationell handel.  

3.2 Köprätt och skadeståndsfrågor 
Avsnittet syftar till att ge en introduktion till köparens ansvar och 
förpliktelser enligt köpeavtalet samt underlätta förståelse för de köprättsliga 
frågeställningar, gällande köparens ersättningsskyldighet gentemot säljaren, 
som diskuteras i kapitel sju. Svensk köprätt har ingen direkt tillämplighet på 
ett internationellt köpeavtal om inte så avtalats. KöpL och CISG kan dock 
vinna tillämplighet genom lagval eller användas som tolkningsprinciper och 
utfyllnad som allmänna rättsgrundsatser.  
 
I ett köpeavtal är köparens primära förpliktelser att betala rätt pris i rätt tid 
samt medverka till köpet, t.ex. då parterna har avtalat om att varan skall 
hämtas på viss plats. Säljarens förpliktelser är att leverera godset till rätt 
plats och i tid samt att godset skall vara i kontraktsenligt kvalitet och 
kvantitet.51 Då säljaren lämnar varorna till köparen mot direkt betalning 
kallas detta Zug um Zug, prestationerna utförs samtidigt. Då köparen och 
säljaren befinner sig i olika länder kan det vara omöjligt att samtidigt utbyta 
                                                 
46 Ramberg 2004, s. 20. 
47 Adlercreutz 1991, s. 3. 
48 Ramberg och Herre 2004, s. 123. 
49 Ramberg 2004, s. 33-34. 
50 Adlercreutz s. 2 samt det här citerade rättsfallet NJA 1972 s. 1. 
51 Ramberg 2005, s. 34. 
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prestationer. Ett sätt att komma nära tillämpning av Zug um Zug även i 
internationella transaktioner är att använda sig av just en remburs som 
betalningsmedel. Detta är möjligt då det transportdokument som ofta 
används, konossementet, har funktion att överföra äganderätten.52

 
Enligt 49 § KöpL skall, om tidpunkt för betalningen inte anges i avtalet, 
köparen betala när säljaren kräver det. Likartat stadgas i SkbrL 1:5 att om 
förfallotid inte är avtalad, skall betalning ske vid borgenärens anfordran. 
Köparen är dock inte skyldig att betala förrän varan hålls honom till handa 
eller ställs till hans förfogande i enlighet med avtalet. Har konossement 
utfärdats, såsom i regel under rembursarrangemang, får betalning krävas 
mot konossement i enlighet med 49 § KöpL samt artikel 58 CISG.53 
Skyldigheten för köparen att betala för varorna omfattar inte enbart 
betalning utan även en skyldighet att vidta andra åtgärder som behövs för att 
betalning skall möjliggöras enligt 48 § 2 st. KöpL. Sådana åtgärder kan 
innefatta en skyldighet att acceptera växel eller ställa remburs, bankgaranti 
eller annan säkerhet. Om parterna avtalat om att betalning skall ske genom 
remburs och inte vidtar ovanstående åtgärder för att möjliggöra betalning 
bryter köparen mot sin huvudsakliga förpliktelse enligt köpekontraktet, att 
betala köpeskillingen i rätt tid. Motsvarande reglering finns i artikel 57 och 
54 CISG.54  
 
I KöpL finns i 52 § en rätt för säljaren att kräva fullgörelse av avtalet, d.v.s. 
betalning från köparen. Han har även rätt att häva köpet enligt 54 § och 56 § 
samt kräva skadestånd enligt 57 §. Säljarens rätt att häva är under 
förutsättning att dröjsmålet med betalning utgör ett väsentligt avtalsbrott. 
Vad som konstituerar väsentligt avtalsbrott avgörs på objektiva grunder och 
hänsyn tas inte till de individuella förhållandena i det specifika fallet.55 
Säljarens tillgångar eller finansiella läge tillmäts inte någon avgörande 
betydelse utan fråga om väsentlighet utgår från avtalsbrottet självt.56 Denna 
regel om väsentlighet kombineras med en regel om hävning efter en 
meddelad tilläggstid som inte är oskäligt kort. Om varan kommit i köparens 
besittning får säljaren inte häva köpet vid betalningsdröjsmål om inte 
säljaren har ett äganderätts- eller återtagandeförbehåll. Ännu en begränsning 
är att hävning måste ske innan fullgörelse skett från köparens sida.57 
Köparens skadeståndsskyldighet i 57 § KöpL är den i princip samma som i 
7 § SkbrL då lagstiftaren velat likställa betalningsförsummelse i dessa två 
avtalsförhållanden.58 I CISG möjliggörs hävning under förutsättning att 
köparens underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet utgör ett 
väsentligt avtalsbrott eller om köparen inte fullgör sin skyldighet att betala 
eller motta leverans av varan inom en tilläggstid som har utsatts av säljaren 
enligt artikel 64.59  
                                                 
52 Gorton 1980, s. 1. Diskussion kring konossementets funktion under 3.3.  
53 Herre 1996, s. 78 samt Ramberg 1995, s. 491. 
54 Herre 1996, s. 78 samt Ramberg 1995, s. 486. 
55 Ramberg och Herre 2007, s. 159-160. 
56 Prop. 1988/89:76 s. 164. 
57 Ramberg och Herre 2007, s. 159-160. 
58 Ramberg 1995, s. 507. 
59 Ramberg och Herre 2004, s. 440-441. 
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En enkel definition av skadestånd är att den skadelidande får en ersättning 
så att han hamnar i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig 
inträffat. Skadeståndsrätten är regler om sådan ersättning. Ersättning kan 
utgå både i inomobligatoriska relationer, d.v.s. då parternas skyldigheter är 
reglerat kontraktuellt samt i utomobligatoriska förhållanden, då något sker 
utanför ett kontraktsförhållande.60 I detta arbete utreds framförallt det 
inomobligatoriska förhållandet mellan köparen och säljaren reglerat av 
köpeavtalet. 
 
Skadeståndsskyldigheten enligt KöpL är begränsad till förluster som har ett 
adekvat orsakssamband med avtalsbrottet. Ett orsaksförhållande, kausalitet, 
mellan kontraktsbrottet och skadan krävs för att ersättning skall utgå.61 
Orsakssambandet skall vara adekvat, d.v.s. sammanhanget mellan vållandet 
och skadan måste vara starkt.62 I jämförelse med detta finns i CISG artikel 
74 en begränsningsregel för skadestånd gällande förlust som skadevållaren 
inte insåg eller borde ha insett vid kontraktets ingående. Detta torde vara en 
starkare begränsning av skadeståndsskyldighet än i den svenska KöpL. 
Normalt har säljaren vid betalningsförsummelse rätt till dröjsmålsränta 
enligt 71§ KöpL vilken hänvisar till RänteL. Om avtalet hävs får säljaren 
även rätt till ersättning för prisskillnad enligt 68-69 §§ KöpL. Skadestånd 
därutöver utdöms normalt inte förutom om betalning skall ske i utländsk 
valuta då även kursförlust kan ersättas. Anledningen att ersättning för övriga 
förluster vanligtvis inte utgår är att de anses alltför svåra för köparen att 
förutse, d.v.s. skadan uppfyller inte kravet på adekvat kausalitet. Detta 
innebär dock inte att det möjligheten till ersättning överstigande ränta och 
kursförlust är utesluten vilket kommer att diskuteras ingående under kapitel 
sju.63  

3.3 Transporträtt 
För att få betalt under rembursen måste säljaren presentera rembursenliga 
dokument för den öppnande banken inom stipulerad tid. Dessa dokument 
består ofta bland annat av transportdokument.64 Ett särskilt viktigt 
transportdokument är konossementet med den speciella funktionen att 
innehavaren av konossementet förfogar över varorna. Detta är essentiellt vid 
finansiering av köp eftersom finansiären som har dokumentet i sin ägo även 
förfogar över godset som de representerar.65 Konossementets funktion som 
varurepresentativt66 (document of title) möjliggör därigenom rembursens 
funktion som finansiering av import och export. Eftersom innehavaren av 
konossementet är godsets rättmätiga ägare gör det att de betalande bankerna 

                                                 
60 Hellner och Johansson 2000, s. 21. 
61 Hellner och Johansson 2000, s. 195. 
62 Hellner och Johansson 2000, s. 203. I kapitel sju utvecklas även begreppet adekvat 
kausalitet samt begränsningsregeln för ersättning i artikel 74 CISG. 
63 Ramberg 1995, s. 508. 
64 Gorton 1993/1994, s. 38. 
65 Gorton 1980, s. 181. 
66 Begreppet ”varerepresentativ” ur Selvig 1975, s. 12. 
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har en säkerhet i godset då de betalar säljaren vilket gör dem mer villiga att 
lämna kredit.67  
 
Viktigt är även att konossementet är ”rent”, d.v.s. att det inte finns några 
anmärkningar gällande godsets tillstånd så att köparen kan känna sig säker 
på att godset är i avtalsenligt skick.68 Beskrivningen av godset i 
konossementet är prima facie bevis på godsets skick samt bindande bevis i 
godtroende tredje parts hand enligt de ofta tillämpade Haag-Visby reglerna 
III(3) samt III(4).69 Konossementet har sammanfattningsvis tre viktiga 
funktioner vilket ger konossementet en unik position i internationell handel; 
som bevis på att godset som beskrivs i konossementet har skeppats, som 
bevis på transporten (contract of carriage) och för att ge ägaren av 
dokumentet rätt att kontrollera och transferera godset det representerar.70  

 
 

                                                 
67 Schmitthoff 2007, s. 185. 
68 Gorton 1980, s. 184. 
69 Se Haag-Visby reglerna. 
70 Ramberg 2004, s. 65-66. 
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4. Öppnande bankens 
skyldigheter 
Då köparen och säljaren har stipulerat i sitt köpekontrakt att betalning skall 
ske genom remburs måste köparen kontakta sin bank, eller den bank som 
anges i rembursklausulen, för att uppdra åt denna att utfärda remburs. Det 
vanligaste tillvägagångssättet för att skapa ett sådant uppdragsförhållande är 
att köparen skriver en ansökan och begär att banken ska utfärda en remburs 
med säljaren som beneficient.71 Banken kan alltid själv välja om de vill 
acceptera uppdraget eller inte. Om banken accepterar uppdraget tar den sig 
an en självständig betalningsplikt gentemot beneficienten.72  
 
Då villkoren för hur rembursen skall öppnas inte är uttryckligt stadgat i det 
underliggande kontraktet eller om de inte är fullständigt uttryckta kan man 
tolka in dem genom att använda olika tolkningsprinciper. I engelsk rätt finns 
även möjlighet att anse att kontraktet är ogiltigt p.g.a. osäkerhet då 
kontraktet är för otydligt. Vissa villkor kan klargöras med ledning från det 
underliggande köpekontraktet liksom sedvänja, partsbruk och skälighet även 
kan användas.73  
 
Det finns tre primära funktioner som den öppnande banken har i sin relation 
till sin uppdragsgivare, köparen: 
 

(1) Enligt bankens acceptans av uppdragsgivarens instruktion har den en 
skyldighet att arrangera rembursen i enlighet med dessa instruktioner 
och öppna kontraktsenlig remburs. 
(2) Den måste mottaga och undersöka dokumenten under rembursen. 
(3) Den måste betala såsom stadgas under rembursen.74

4.1 Öppna rembursen 
Liksom tidigare konstaterats inleds förfarandet med att köparen instruerar 
banken om att öppna remburs. Om banken accepterar instruktionen 
uppkommer ett uppdragsförhållande parterna emellan.75 Banken måste då 
följa sina instruktioner och öppna rembursen inom stadgad tid. Tidsaspekten 
är essentiell och kommer att diskuteras i kapitel sex. 
 
Den avgörande tidpunkten för när rembursen anses öppnad diskuterades i 
Bunge Corporation v Vegetable Vitamin Foods (Private) Ltd76 och ansågs 
vara när meddelande om detta eller bekräftelse angående rembursen har 

                                                 
71 Gutteridge och Megrah 1984, s. 57. 
72 Gorton 1980, s. 208. 
73 Jack 1993, s. 36 samt diskussion angående tolkningsprinciper under 3.1. 
74 Jack 1993, s. 68. 
75 Gorton 1980, s. 211.  
76 [1985] 1 Lloyd’s Rep. 613; (1984) 134 New L.J. 125 
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kommunicerats till beneficienten.77 Det räcker således inte att köparen 
instruerar banken för att rembursen skall anses öppnad utan kommunikation 
till beneficienten krävs. Detta är skäligt då det är beneficienten som drar 
nytta av betalningsuppdraget och behöver säkerheten som öppnad remburs 
medför, en säkerhet att få betalt för sitt gods då rembursenliga dokument 
presenteras för den öppnande banken.  

4.2 Granska 
Standard för granskning av dokument anges i artikel 14 UCP 600, första 
stycket:  
 

”En nominerad bank som handlar i enlighet med sin nominering, en 
eventuell bekräftande bank och den öppnande banken skall granska 
en presentation för att fastställa, på grundval endast av dokumenten, 
huruvida dokumenten förefaller att vid påseende utgöra en korrekt 
presentation.” 

 
Artikel 14 UCP 600 har en ny lydelse jämfört med sin föregångare, artikel 
13 UCP 500. I artikel 13 (a) UCP 500 stadgas att bankerna vid granskningen 
av dokumenten skall vidta ”skälig omsorg” för att avgöra om dokumenten 
vid påseende stämmer överens med villkoren i rembursen, ett uttryck som 
saknas i den nya revisionen. Om denna omskrivning innebär någon praktisk 
skillnad synes tveksamt. Debattista argumenterar för att bankernas 
skyldighet enligt artikel 14 UCP 600 att fastställa huruvida dokumenten 
”förefaller att vi påseende utgöra en korrekt presentation” innefattar en 
skyldighet för banken att vidta ”skälig omsorg” snarare än ålägger banken 
en mer strikt undersökningsskyldighet.78  
 
I ett internationellt köpavtal finns en mängd olika dokument; exempelvis 
köpeavtalet, faktura, kvalitetscertifikat, försäkringshandlingar och 
transportdokument. Samtliga dokument ger information angående godset 
samt transporten. Detta utgör grunden för bankens skyldighet att betala 
beneficienten, säljaren, samt köparens skyldighet att betala köpeskillingen 
till banken. Det är därför viktigt för köparen att dessa dokument är strikt 
överensstämmande med vad köpeavtalet föreskriver angående exempelvis 
godsets beskrivning och tid för skeppning av godset. Detta indikerar att 
säljaren fullgjort sina skyldigheter mot köparen och att betalning därför 
skall ske.79 Bankens granskningsskyldighet syftar som tidigare nämnt till att 
ge köparen ett skydd och därför skall betalning endast ske mot dokument 
som strikt överensstämmer med rembursvillkoren.80 Om granskningen visar 
att dokumenten är rembursenliga tyder det på att varorna är kontraktsenliga 
samt om någon diskrepans kan finns är det en indikation på att varorna inte 

                                                 
77 Chuah 2005, s. 473. 
78 Debattista 2007, s. 337. 
79 Gorton 1980, s. 176. 
80 Gorton 1980, s. 215. 
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är i kontraktsenligt skick, d.v.s. att säljaren inte fullgjort sin köprättsliga 
förpliktelse.81  
 
Granskningen av dokumenten kan antingen utmynna i att dokumenten anses 
rembursenliga eller att de inte anses rembursenliga. Om dokumenten är i 
enlighet med rembursvillkoren har banken en plikt att betala 
rembursbeloppet till beneficienten. Detta ansvar har banken gentemot både 
beneficienten samt mot uppdragsgivaren82 vilket stadgas i artikel 15 UCP 
600. Om dokumenten inte anses vara i enlighet med rembursvillkoren 
framgår av artikel 16 hur avvikande dokument skall behandlas. Banken 
måste lämna besked till den presenterande parten och här ange att banken 
vägrar honorera eller negociera samt ange varje avvikelse på grund av 
vilken banken vägrar honorera eller negociera. Om banken inte fullgör sin 
granskningsskyldighet kan köparen stämma banken på den skada som de 
lidit p.g.a. detta.  Om banken gör ett fel till beneficientens nackdel kan 
denna ha ett skadeståndskrav mot banken.83 Det är därför av stor vikt för 
alla inblandade att banken utför sin granskningsplikt mycket noggrant. 

 
Det finns två fundamentala doktriner gällande rembursarrangemang; 
autonomiprincipen samt doktrinen om strikt uppfyllelse för vilka kommer 
att redogöras för kort nedan. 

4.2.1 Autonomiprincipen 
Autonomiprincipen innebär att rembursen skall behandlas som en 
självständig transaktion. Den är självständig från villkoren i köpekontraktet 
ur vilken den härstammar och dess utförande är självständigt från 
transaktionens utförande.84 Den direkta och viktigaste konsekvensen av 
denna princip är att utförandet av köpekontraktet mellan köparen och 
säljaren, som rembursen härstammar från, är irrelevant till utförandet av 
rembursen. Ett undantag härifrån är vid vissa fall av bedrägeri.85 I United 
City Merchants (Investments) Ltd v. Royal Bank of Canada86 skeppades 
godset en dag för sent men avlastarna, som inte agerade för säljaren, satte ett 
tidigare datum på konossementet. Köparna avvisade dokumenten och blev 
stämda under rembursen. Mocatta J. ansåg att eftersom säljarna var 
oskyldiga till bedrägeriet hade köparna inte rätt att avvisa dokumenten.87

 
Banken skall inte ta hänsyn till dispyter mellan köparen och säljaren 
angående leverans, kvantitet eller kvalitet av godset. I Hamzeh Malas & 
Sons v. British Imex Industries Ltd.88 stadgade domstolen att banken inte 
kan neka att acceptera beneficientens dokument endast p.g.a. att 
                                                 
81 Gorton 2003, s. 960. 
82 Rooy 1984, s. 78. 
83 Gorton 2003, s. 960. 
84 Jack 1993, s. 17. 
85 Jack 1993, s. 18. 
86 (The American Accord) [1983] 1 A.C. 168; [1982] 2 W.L.R. 1039; [1982] 2 All E.R. 
720; [1982] Lloyd’s Rep. 1. 
87 Gutteridge och Megrah 1984, s. 67. 
88 [1958] 2 Q.B. 127. 
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beneficienten har brutit mot köpeavtalet, trots att köparen har rätt att vägra 
motta godset som levererats p.g.a. att det inte är av kontraktsenlig kvalitet. I 
ett amerikanskt fall, Frey v. Sherbourne89, stadgas att banken inte kan vägra 
att acceptera beneficientens dokument trots att bankens uppdragsgivare har 
hävt köpekontraktet p.g.a. väsentligt avtalsbrott från beneficientens sida. 
Detta under förutsättning att beneficienten presenterar kontraktsenliga 
dokument.90

 
Autonomiprincipen stadgas i artikel 4 och 5 UCP 600. Artikel 4 stipulerar 
att rembursen är separat från det underliggande köpekontraktet och enligt 
artikel 5 handlar banker med dokument och inte med varor, tjänster eller 
prestationer som dokumenten kan hänföra sig till. Då säljaren presenterar 
dokument under rembursen för banken är han säkrad betalning om dessa 
dokument stämmer överens med rembursen liksom vi sett ovan. Ingen har 
då rätt att genom att hävda avtalsbrott mot köpekontraktet och därför neka 
köparen betalning.91 Anledningen till detta är att finansieringssystemet 
skulle brytas ner helt och hållet om dispyt mellan säljare och köpare skulle 
kunna ”frysa” köpeskillingen då remburs öppnats.92 Hela det kommersiella 
syftet med remburser har utvecklats i internationell handel för att ge säljaren 
en säkerhet att få betalt innan han förlorar kontroll över godset. Detta gör att 
dispyter med köparen angående prestation under köpekontraktet inte 
tolereras under rembursen.93  

4.2.2 Doktrinen om strikt uppfyllelse 
Då banken granskar de dokument som beneficienten presenterar under 
rembursen måste de avvisa dokumenten om de inte strikt uppfyller 
rembursvillkoren.  
 
Lord Sumner stadgade i Equitable Trust Co of New York v. Dawson 
Partners Ltd94 : 
 

“There is no room for documents which are almost the same or which 
will do just as well.”95

 
I detta rättsfall skulle kvalitetscertifikat utfärdas “by experts” men 
utfärdades endast “by expert”, d.v.s. av en expert istället för av minst två 
experter. Dokumenten ansågs inte uppfylla rembursvillkoren och banken 
som betalat ut rembursbeloppet mot dokumenten hade inte rätt att återfå 
köpeskillingen av köparen.96  
 

                                                 
89 (1920) 184 N.Y. Supp. 661. 
90 Penn m.fl. 1987, s. 309-310. 
91 Chuah 2005, s. 487. 
92 Chuah 2005, s. 488. 
93 Gutteridge och Megrah 1984, s. 68. 
94 (1927) 27 Ll.L.R. 49. 
95 Gutteridge och Megrah 1984, s. 117. 
96 Schmitthoff 2007, s. 193. 
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En anledning till denna doktrin är att den korresponderande banken kan 
anses vara agent till den öppnande banken vilken i sin tur är agent till 
köparen. Om en agent med begränsad behörighet agerar utanför denna 
behörighet bär han sin egen risk i transaktionen vilket kan vara ödesdigert 
på en fallande marknad.97

 
Detta har i ovan nämnda rättsfall uttrycks som: 
 

“If it does as it is told, it is safe; if it declines to do anything else, it is 
safe; if it departs from the conditions laid down, it acts at its own 
risk”98

4.3 Betala 
En bank som har utfärdat en remburs måste betala beneficienten om denna 
uppfyller de villkor som rembursen uppställer.99 Detta stadgas i artikel 7 
UCP 600. Säljaren har säkerhet i ett rembursförfarande genom att den 
öppnande banken påtagit sig en självständig betalningsförpliktelse mot att 
rembursenliga dokument presenteras.100 Banken måste honorera 
avtalsenliga dokument fram till rembursens giltighetstid gått ut.101 Bankens 
skyldighet är direkt och endast hänförlig till huruvida säljaren presenterar 
korrekta dokument i enlighet med autonomiprincipen. Trots att det inte finns 
några direkta förhandlingar mellan öppnande banken och beneficienten är 
ändock bankens skyldighet att betala rembursbeloppet otvetydigt 
kontraktuell enligt bankens uppdragsförhållande med köparen.102  

4.4 Ersättningsskyldighet 
Om den öppnande banken misslyckas med att följa sina instruktioner enligt 
uppdragsavtalet med köparen kan olika konsekvenser följa. Banken kan bli 
skyldig att betala skadestånd till köparen för avtalsbrott för den skada som 
köparen lidit. Skadeståndet kan omfatta ansvar för alla köparens skador, 
både för köparens egen förlust och för vad köparen själv måste betala 
säljaren eller andra inblandade parter i skadestånd.103

 
Ofta är banken den som är kunnig inom rembursfrågor och har kunskap om 
hur denna bör utformas.104 På denna grund torde viss rådgivningsskyldighet 
kunna tillskrivas banken vid utformningen av rembursen. Detta borde i 
praktiken innebära att då banken ofta har kännedom om det underliggande 
köpeavtalet mellan köparen och säljaren bör de ha en skyldighet att utforma 

                                                 
97 Schmitthoff 2007, s. 192. 
98 Chuah 2005, s. 495. 
99 Gutteridge och Megrah 1984, s. 64. 
100 Gorton 1980, s. 226. 
101 Gorton 1980, s. 72. 
102 Penn m.fl. 1987, s. 294. samt diskussion under 2.2. 
103 Jack 1993, s. 70. 
104 Gorton 1980, s. 210.  
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en remburs som överensstämmer med detta avtal exempelvis gällande 
tidpunkt för betalning. Banken borde även ha kännedom om konsekvensen 
av då remburs inte öppnas i tid, vilket torde uppfylla rekvisiten i artikel 74 
CISG samt adekvat kausalitet i svensk köprätt.  
 
Med ovanstående i åtanke torde åtskillnad göras mellan då remburs inte 
öppnas i tid samt då rembursen öppnas men betalning dock inte sker i 
enlighet med rembursen. I förstnämnda fall torde banken endast kunna bli 
skadeståndsskyldig gentemot köparen på grund av kontraktsbrott mot 
uppdragsavtalet, remburarrangemanget. Skadeståndet borde dock kunna 
omfatta eventuellt skadeståndsanspråk som köparen ådrar sig gentemot 
säljaren på grund av dröjsmål med betalning av köpeskillingen. Detta 
särskilt då banken borde ha vetskap om köpekontraktets utformning samt 
konsekvensen av att öppnande av remburs inte sker i tid. Då remburs inte 
öppnats föreligger ingen direkt kontraktuell relation mellan banken och 
beneficienten, därför borde beneficienten stämma köparen under köpeavtalet 
och köparen får i sin tur får kräva ersättning från den öppnande banken. 
 
I det andra fallet, då banken lyckas öppna remburs men dock inte betala ut 
rembursbeloppet mot strikt uppfyllande dokument, torde banken kunna bli 
skadeståndsskyldig direkt mot säljaren, beneficienten, för den skada som 
åsamkats. Beneficienten och banken har i detta senare skede en kontraktuell 
relation liksom diskuterats under 2.2. Skadeberäkningen i bägge fall torde 
ske med grund i sedvanliga kontraktuella principer vilket kommer 
diskuteras under kapitel sju. 
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5. Betalning 
Vi har i tidigare kapitel tittat på den öppnande bankens skyldigheter att 
öppna remburs, granska rembursdokumenten samt betala beneficienten. 
Tidpunkten för betalning är essentiell som vi kommer att se i kapitel sex. Då 
det ligger en tidsdifferens mellan öppnande av remburs och då betalningen 
kommer säljaren, beneficienten, tillhanda är det intressant att undersöka när 
betalning anses erlagd. Vad som konstituerar betalning under rembursen och 
huruvida köparen har fullgjort sin skyldighet att betala köpeskillingen 
genom att instruera banken att öppna remburs eller om betalning med 
befriande verkan sker vid ett senare tillfälle. En följdfråga härtill blir då 
köparen inte utfår betalning enligt den öppnade rembursen mot vem han har 
rätt att ställa betalningskrav. Vi skall i detta kapitel titta på vad som utgör 
betalning enligt svensk respektive engelsk rätt.  

5.1 Betalningsmodeller 
Gorton diskuterar tre olika betalningsmodeller angående rembursavtalet. En 
vinkel är att se rembursavtalet som ett gäldenärsbyte vilket gör att banken 
istället för köparen tar på sig ett självständigt betalningsuppdrag gentemot 
säljaren. Eventuellt kan köpekontraktet ses som ett bindande avtal mellan 
köparen och säljaren där parterna kommer överens om detta gäldenärsbyte. 
Om detta vore korrekt förlorar säljaren, efter kontraktets slutande, rätten att 
kräva köparen på betalning.105 Om det är beneficienten som har valt ut både 
den öppnande banken och bekräftelsebanken kan det hävdas att han 
därigenom godkänt att han istället för köparen vill att de banker han valt är 
gäldenärer.106 Frågan är om detta går emot rembursens syfte som är att 
säkra betalning i internationell handel och inte att begränsa säljarens 
möjlighet att utfå betalning för sitt gods.  
 
En annan möjlighet är att jämföra rembursen med proprieborgen vilket då 
ger säljaren möjlighet att själv välja mot vem han vill vända sig för 
betalning.107 Dock har det tidigare i denna uppsats konstaterats att i 
rembursarrangemanget har säljaren ingen möjlighet att vända sig direkt till 
köparen för betalning under rembursens giltighet. En stor skillnad mellan 
remburs och borgen är att rembursen enligt autonomiprincipen är ett 
självständigt betalningsåtagande medan borgen däremot är avhängigt 
basavtalet.108 Med detta i åtanke synes rembursen vara mer snarlik en 
betalning än en säkerhet. Är detta sant torde köparen ha fullgjort sin 
betalningsskyldighet genom att låta öppna rembursen.109

 

                                                 
105 Gorton 1980, s. 146. 
106 Gorton 1980, s. 149. 
107 Gorton 1980, s. 146. 
108 Gorton 1980, s. 147. 
109 Gorton 1980, s. 149. 
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Ytterligare en modell som Gorton diskuterar är att avtalande om remburs så 
att säga skapar en rangordning för säljaren angående vem han kan vända sig 
till för betalningskrav. Den logiska ordning som borde härledas från 
rembursen är att säljaren först måste vända sig till den bekräftande banken 
som enligt rembursen skall betala ut beloppet. Om denna vägrar torde han i 
andra hand vända sig till öppningsbanken, köparens uppdragstagare, som 
mottagit köparens instruktioner. Det sista och tredje alternativet torde vara 
att säljaren vänder sig direkt till köparen för att utfå köpeskillingen. Vilken 
av ovanstående tre modeller som skall eller bör tillämpas kan variera 
beroende på fakta i det individuella fallet.110  
 
Enligt ovan torde alltså en säljare i första hand vända sig till banken för 
betalning. Detta bekräftas även av ett svenskt avgörande NJA 1978 s. 
560.111 Först när banken misslyckats att betala inom stadgad tid borde 
säljaren kunna vända sig till köparen för betalning. 

5.2 Villkorad kontra absolut betalning 
Det har föreslagits att då stadgande finns att betalning skall ske genom 
remburs enligt köpekontraktet utgör detta absolut betalning, d.v.s. när 
rembursen har öppnats har köparen infriat sitt betalningslöfte oavsett om 
köpeskillingen betalas ut eller inte. Ett alternativt synsätt är att öppnande av 
remburs ses som villkorad betalning vilket medför att säljaren har kvar sitt 
betalningskrav på köparen även efter rembursen öppnats. Denna fråga 
aktualiseras särskilt då banken blir insolvent och därför inte betalar ut 
rembursbeloppet eller då banken avvisar de presenterade dokumenten.112 
Situationen kan skilja mellan då uppdragsgivaren, köparen, redan satt in 
rembursbeloppet på banken samt i andra fall då de erhållit kredit i banken. 
Om beneficienten tillåts vända sig direkt till köparen för betalning kan detta 
resultera i att köparen får betala köpeskillingen två gånger vilket kan anses 
oskäligt. Lika oskäligt torde vara i de fall betalning inte sker i enlighet med 
rembursen och säljaren inte tillåts kräva köpeskillingen direkt från köparen 
utan hamnar utan betalning.113

 
Fråga kan ställas om säljaren genom att anförskaffa betalning genom 
remburs även gör att köparens skyldighet att betala under köpekontraktet 
upphör. Några modeller angående om köparen öppnar remburs med 
befriande verkan har diskuterats ovan. Om rembursen anses vara absolut 
betalning av köpeskillingen gör det att köparen har fullgjort sin 
betalningsskyldighet då han utfärdar rembursen vilket medför att säljaren, 
om banken blir insolvent, får stå som vilken kreditör som helst i väntan på 
bankens likvidation. Diskussion har förts i doktrin och enligt Penn m.fl. är 
det numera klargjort att utfärdande av en remburs inte anses utgöra en 
absolut betalning mellan köpare och säljare. Det anses istället vara en 

                                                 
110 Gorton 1980, s. 146. 
111 Gorton 1980, s. 154. 
112 Jack 1993, s. 54. 
113 Gorton 1980, s. 148. 
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villkorad betalning. Detta resulterar i att om den öppnande banken 
misslyckas med att betala mot rembursen kommer säljarens krav mot 
köparen att insistera på betalning att kvarstå alternativt återuppväckas. 
Denna situation finns i flertalet rättsfall. McNair J har i Soproma SpA v. 
Marine and Animal By-Products Corporation114 förklarat: 
 

“Under this form of contract, payment by letter of credit, as it seems 
to me the buyer performs his obligations as to payment if he provides 
for the seller a reliable and solvent paymaster from whom he can 
obtain payment – if necessary by suit – although it may well be that if 
the banker fails to pay by reason of his insolvency the buyer would be 
liable…”115  

 
Även i W.J. Alan & Co. Ltd v. E.L. Nasr Export and Import Co Ltd116 
uttalade Lord Denning att rembursen när den utfärdas och accepteras av 
säljaren endast fungerar som villkorad betalning och eliminerar därför inte 
köparens ansvar för betalning av köpeskillingen. Dock kan inte säljaren 
kräva köparen direkt på betalning förrän den betalande banken har vägrat 
betalning eller rembursens giltighetstid gått ut. Endast om banken betalar 
mot de presenterade dokumenten är köparen befriad från ansvar.117 Frågan 
har även behandlas i Newman Industries Ltd v. Indo-British Industries 
Ltd118. Domstolen uttalade här att 
 

”I do not think there is any evidence to establish or any inference to 
be drawn, that the draft under the letter of credit was to be taken in 
absolute payment. I see no reason why the plaintiffs … should not look 
to the defendants, as buyers, for payment.”119

 
Även ett ändamålsresonemang torde leda till att köparen inte fullgjort sin 
betalningskyldighet genom att öppna rembursen om inte särskilda 
omständigheter föreligger, t.ex. då parterna uttryckligt avtalat om att öppnad 
remburs skall anses utgöra betalning eller om det finns handelsbruk som 
talar för detta. Även i fransk, tysk samt amerikansk rätt har säljaren ansetts 
ha kvar sin rätt att kräva köparen på betalning.120  
 
Huvudregeln torde då kunna utläsas att en öppnad remburs inte utgör 
fullgjord, absolut betalning utan endast villkorad betalning. Trots att det kan 
anses hårt att tvinga köparen betala för godset två gånger så är det precis 
lika hårt för säljaren att inte erhålla betalning för sina sålda varor. Har 
säljaren valt bank kan risken med större skälighet läggas på honom genom 
att kunna betrakta detta val som ett krav på gäldenärsbyte.121  

                                                 
114 [1966] 1 Lloyd’s Rep. 367; 116 New L.J 867. 
115 Penn m.fl. 1987, s. 317-318. 
116 [1972] 2 Q.B. 189. 
117 Penn m.fl. 1987, s. 318. 
118 [1957] 1 Lloyd’s Rep. 211 C.A.: reversing [1956] 2 Lloyd’s Rep. 219. 
119 Gorton 1980, s. 151. 
120 Gorton 1980, s. 150. 
121 Gorton 1980, s. 153. 
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6. Öppnande av remburs 
Det finns en generell skyldighet för bägge parter i ett köpekontrakt att 
uppfylla de skyldigheter som åligger dem i enlighet med kontraktet. Då 
köpeavtalet stadgar när remburs skall öppnas måste så också ske 
kontraktsenligt. Resultatet av att en part misslyckas med att prestera de 
förpliktelser som han har åtagit sig enligt avtalet är kontraktsbrott. Vid 
kontraktsbrott finns en automatisk rätt för skadelidande att kräva ersättning 
för skador och i vissa fall upphör skadelidandes skyldighet att prestera under 
kontraktet.122    
 
Kapitlet syftar till att undersöka vad detta innebär då tidpunkt är reglerad i 
rembursen eller köpeavtalet samt då ingenting stadgas om tidpunkt för 
rembursens öppnande. 

6.1 Primär skyldighet 
Då betalning av godset hör till köparens primära ansvar enligt köpeavtalet 
gör det att tidpunkten för öppnande av remburs på samma sätt är primärt för 
avtalet.123 En remburs måste öppnas inom stadgad tid. Rembursen anses, 
som tidigare konstaterats, öppnad då meddelande angående bekräftelsen 
kommuniceras till beneficitenten, säljaren,124 då säljaren behöver ett 
bindande löfte om betalning inom den stipulerade tiden.125 Syftet med 
rembursen är att ge säljaren en säkerhet att få betalt för sitt gods. Då 
öppnande av remburs har kommunicerats till säljaren kan han genomföra 
den avtalade leveransen med vetskap att han kommer att få betalt om han 
presenterar rembursenliga dokument för den betalande banken. Om köparen 
inte öppnar remburs i tid ökar den finansiella osäkerheten för säljaren. 
Dröjsmål med att öppna remburs medför en ökad risk för säljaren vilket gör 
att detta dröjsmål bör vara jämställt med försenad betalning och därför 
köprättsligt kontraktsbrott som ger grund till hävning.126 Försummelse att 
öppna avtalsenlig remburs i tid är ett fullbordat avtalsbrott under 
köpeavtalet.127  
 
Skyldighet att öppna remburs i tid är strikt och ankommer på köparen. Han 
har ingen möjlighet att göra gällande att han gjort sitt bästa att öppna 
rembursen men misslyckats. Detta kan utläsas ur Lindsay (A.E.) & Co Ltd v. 
Cook128 där kommunikationen av rembursen hindrades på grund av den 
inblandade banken. Köparna ansågs inte ursäktade trots att deras 
misslyckande orsakades av omständigheter utanför deras kontroll. Köparens 

                                                 
122 Wilson 2004, s. 335. 
123 Gorton 1993/94, s. 39. 
124 Schmitthoff 2007, s. 209 samt under 2.2. 
125 Jack 1993, s. 41-42. 
126 Gorton 2003/04, s. 37 samt diskussion i Gorton 1980 s. 134-135.  
127 Hellner och Ramberg 1991, s. 217. 
128 [1953] 1 Lloyd’s Rep. 328. 
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skyldighet att öppna rembursen i tid är absolut.129 Att köparen har det 
slutliga ansvaret för öppnande av remburs bidrar till en eftersträvnadsvärd 
säkerhet i rembursarrangemang.  
 
Nästkommande steg i transaktionen är rembursarrangemanget, 
uppdragsavtalet mellan köparen och den öppnande banken. I enlighet med 
detta avtal bör den öppnande banken ha skyldighet att öppna remburs, 
antingen omedelbart då de blev instruerade av sin uppdragsgivare, köparen, 
inom rimlig tid eller senast då rembursen skall ha öppnats enligt 
köpeavtalet. Utgångspunkten är dock att rembursen är skild från köpeavtalet 
enligt autonomiprincipen och enligt Gorton torde inte tidpunkten i 
köpeavtalet vara relevant för att avgöra bankens skyldighet av denna 
anledning. Banken känner ofta till det underliggande köpeavtalet och därför 
vilket datum remburs måste öppnas enligt detta avtal. Tidpunkten i 
köpeavtalet blir praktiskt viktigt då remburs inte öppnas i tid och ett 
eventuellt ersättningsanspråk under köpeavtalet aktualiseras. Detta kan 
inverka på bankens ersättningsskyldighet gentemot uppdragsgivaren, 
köparen, om banken inte har öppnat rembursen enligt uppdraget.130 Banken 
har även kunskap om konsekvenserna för köparen, deras uppdragsgivare, 
om remburs inte öppnas i tid. Den öppnande banken torde ha störst kunskap 
angående remburser och dess utformning och därför borde viss 
rådgivningsskyldighet kunna tillskrivas banken om de skulle utforma en 
remburs som inte stämmer överens med köpeavtalet. Detta gör att bankens 
ersättningsskyldighet gentemot sin uppdragsgivare, köparen, kan innefatta 
ersättning för all köparens förlust innefattande den skadeståndsskyldighet 
köparen kan åsamkas gentemot säljaren under köpekontraktet.  

6.2 Avtalad förutsättning 
En fundamental princip är att rembursen är så mycket mer än ett 
betalningsmedel och att säljaren kanske förlitar sig på den för att finansiera 
transaktionen. Två konsekvenser följer från denna princip. Säljaren har 
ingen skyldighet att utföra sina åtaganden enligt köpekontraktet förrän 
rembursen är öppnad och att rembursen måste öppnas inom rimlig tid.131  
 
Då köpekontraktet inte stadgar när rembursen skall öppnas kan parterna 
normalt inte utgå ifrån att köpekontraktet är avhängigt av att köparen skall 
öppna remburs. Parterna har dock möjlighet att avtala om att kontraktet 
skall vara ”subject to the opening of a credit” vilket gör att öppnande av 
remburs blir en avtalad förutsättning för kontraktets existens. I Trans Trust 
SPRL v. Danubian Trading Co Ltd132 öppnades inte remburs och säljaren 
stämde då köparen och krävde skadestånd på grund av kontraktsbrott. 
Domstolen ansåg att öppnandet av rembursen var ett essentiellt 

                                                 
129 Chuah 2005, s. 473 samt Jack 1993, s. 47. 
130 Gorton 1980, s. 211-212. 
131 Todd 1998, s. 60. 
132 [1952] 2 Q.B. 297; [1952] 1 T.L.R. 1066; 96 S.J. 312; [1952] 1 All E.R. 970; [1952] 1 
Lloyd’s Rep. 348. 
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kontraktsvillkor och säljaren gavs därför möjlighet att stämma köparen.133 
Han diskuterade 
 

”What is the legal position of such a stipulation (that a credit should 
be provided)? Sometimes it is a condition precedent to the formation 
of a contract, that is, it is a condition which must be fulfilled before 
any contract is concluded at all. In those cases the stipulation 
“subject to the opening of a credit” is rather like a stipulation 
“subject to contract”. If no credit is provided, there is no contract 
between the parties. In other cases a contract is concluded and the 
stipulation for a credit is a condition which is an essential term of the 
contract. In these cases the provision of the credit is a condition 
precedent, not to the formation of the contract, but to the obligation of 
the seller to deliver the goods. If the buyer fails to provide the credit, 
the seller can treat himself as discharged from any further 
performance of the contract and can sue the buyer for damages for 
not providing the credit.”134  

 
Åtskillnad görs mellan då öppnande av remburs anses vara en avtalad 
förutsättning till köpekontraktets existens eller till utförandet av 
köpekontraktet. För att anses vara en avtalad förutsättning för existensen av 
köpekontraktet behövs ett uttryckligt eller underförstått stadgande om detta. 
Om sådant saknas anses öppnande av rembursen vara avtalad förutsättning 
till köpekontraktets utförande.135 Skillnaden mellan dessa två stadgande är 
att i det första fallet kommer inget kontrakt till stånd och ingen av parterna 
har någon skyldighet mot varandra då remburs inte öppnas. Inte heller kan 
skadeståndsanspråk aktualiseras. I det andra fallet upphör säljarnas 
skyldighet under kontraktet och köparna blir skadeståndsskyldiga på grund 
av kontraktsbrott. Normalt är öppnande av remburs en avtalad förutsättning 
till köpekontraktets utförande. Detta gör att säljarna kan ställa 
skadeståndsanspråk mot köparna om remburs inte öppnas i tid.136

  
Köparen har skyldighet att följa den betalningsmetod som stadgas och om 
han misslyckas med det befrias säljaren från sina skyldigheter under 
köpekontraktet. Öppnande av rembursen är en avtalad förutsättning för 
säljarens skyldighet att skeppa det kontrakterade godset.137 Detta har 
diskuterats i Glencore Grain Rotterdam BV v. Lebanese Organisation for 
International Commerce138 där Court of Appeal stadgade att då inget 
specifikt avtalats har säljarna rätt att, under köpekontraktet, få se en 
kontraktsenlig remburs före skeppning av godset påbörjas. Säljarnas 
skyldighet är därefter att skeppa det kontrakterade godset på skeppet som 
köparna anskaffat för transporten.139  
                                                 
133 Gorton 1980, s. 131-132. 
134 Todd 1998, s. 60-61. 
135 Schmitthoff 2007, s. 209.  
136 Todd 1998, s. 61. 
137 Jack 1993, s. 45 samt Penn m.fl. 1987, s. 310. 
138 (The Lorico) [1997] 4 All E.R. 514; [1997] 2 Lloyd’s Rep. 386; [1997] C.L.C. 1274, 
CA; reversing [1997] 1 Lloyd’s Rep. 578, QBD (Comm Ct). 
139 Chuah 2005, s. 473. 
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6.3 Villkor avhängiga rembursens 
öppnande 
Det finns fall då säljaren underlåter att agera i enlighet med köpeavtalets 
uttryckliga eller underförstådda villkor. Konsekvenserna av detta agerande 
varierar beroende på vilken typ av villkor som säljaren bryter mot samt hur 
agerandet påverkar köparens möjlighet att öppna remburs i tid. 
 
I Knotz v. Fairclough, Dodd and Jones Ltd140 krävde basavtalet  
”payment by letter of credit for 97% of sellers’ provisional invoice…” 
Det fanns inget uttryckligt stadgande att säljaren skulle skicka en 
provisorisk faktura till köparen för att han skulle kunna ombesörja 
öppnandet av rembursen för summan angiven i fakturan. Men domstolen 
såg detta som en underförstådd skyldighet för säljaren eftersom det 
uppenbarligen torde ha varit parternas avsikt.141 Köparens skyldighet att 
öppna remburs aktualiserades inte förrän säljaren presterat genom att skicka 
en provisorisk faktura. Då säljaren underlät att skicka sådan faktura ansågs 
han vara kontraktsbrytande part.142 Detta torde synas lämpligt då det vore 
omöjligt för köparen att öppna remburs utan kännedom om 
rembursbeloppet. Ett snarlikt resonemang förekom i Nicolene Ltd v. 
Simmonds143 där köparna vid upprepade tillfällen erbjudit sig att öppna 
remburs men svaranden hade misslyckats att ge instruktioner och därför 
ansågs säljarna, liksom i föregående fall, vara kontraktsbrytande part.144  
 
 I State Trading Corporation of India Ltd v. M Golodetz Ltd145 sålde 
Golodetz socker till STC. Betalning skulle ske genom remburs och 
föranstaltas av STC inte senare än sju dagar efter kontraktet slöts och 
oberoende av öppnande av en fullgörandegaranti som Golodetz skulle 
öppna. Fullgörandegarantin skulle liksom rembursen utfärdas inom sju 
dagar från kontraktet slöts. Golodetz åtog sig även att anskaffa en 
fullgörandegaranti som hänförde sig till ett motköp och detta skulle även 
göras inom sju dagar efter kontraktet slöts. Golodetz öppnade 
fullgörandegarantin men inte motköpsgarantin. STC öppnade följaktligen 
inte rembursen och hävdade att motköpsgarantin var en avtalad förutsättning 
till deras skyldighet att ombesörja öppnande av remburs. Court of Appeal 
avslog detta yrkande och höll STC skadeståndsskyldiga. Huvudanledningen 
till detta var att skyldigheten att öppna rembursen inte var avhängig 
öppnande av fullgörandegarantin och motköpsgarantin var den mindre 
viktiga av de två garantierna.146  
 

                                                 
140 [1952] 1 Lloyd’s Rep. 226. 
141 Penn m.fl. 1987, s. 310-311. samt Jack 1993, s. 46-47. 
142 Jack 1993, s. 46-47. 
143 [1953] 1 Q.B. 543; [1953] 2 W.L.R. 717: 97 S.J. 247; [1953] 1 All E.R. 822; [1953] 1 
Lloyd’s Rep. 189. 
144 Jack 1993, s. 46-47. 
145 [1989] 2 Lloyd’s Rep. 277. 
146 Jack 1993, s. 46-47. 
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I de två förstnämnda rättsfallen var det omöjligt för köparen att öppna 
kontraktsenlig remburs utan instruktioner från säljaren. I detta senare fall 
åtog sig säljaren att öppna två garantier som inte var avhängiga öppnande av 
rembursen. Köparens förmåga att öppna remburs påverkades inte av 
öppnande av motköpsgarantin. Endast det som är avhängigt öppnande av 
remburs avgör huruvida köparen är ursäktad med att remburs inte öppnats.   
 
Även i Transpetrol Ltd v. Transol Oljeprodukten Nederland B.V.147 var en 
liknande fråga uppe till bedömning. Enligt köpeavtalet skulle köparen 
föranstalta om att remburs öppnades inom en dag efter säljaren nominerat 
fartyget. Det föreskrevs även att säljaren skulle ge köparen tre dagars 
underrättelse om sin avsikt att nominera fartyget. Säljaren nominerade 
fartyget men underlät att ge de tre dagarnas underrättelse om detta. Detta 
gjorde att köparen ansåg sig berättigad att dröja med att öppna remburs. 
Men enligt domare Phillips var 
 

 ”the concept of (the seller) being required to give a minimum of three 
days’ notice of intention to nominate (was) nonsensical”.  

 
Det låg inte något värde för köparen i detta. Klausulen innebar därför att 
säljaren hade en skyldighet att nominera ett fartyg för skeppning av oljan 
minst tre dagar före fartygets ETA (expected time of arrival) i 
lossningshamnen. Gällande rembursen skulle den öppnas inom en dag efter 
nomineringen. Då köparen inte fullgjort sin skyldighet fick säljaren vägra 
fullgöra avtalet.148 Det enda som stipulerades angående rembursen var att 
den skulle föranstaltas inom en dag efter nomineringen och då köparen 
misslyckades med det hade säljaren rätt att avsluta köpekontraktet. Det är 
viktigt att hålla isär essentiella kontraktsvillkor eller förutsättningar som 
krävs för att köparen skall kunna öppna avtalad remburs från mindre 
essentiella stadganden i kontraktet som inte påverkar köparens möjlighet att 
öppna remburs. 

6.4 Rimlig tid 
Ofta finns ett uttryckligt stadgande i köpekontraktet om när rembursen skall 
öppnas. Ibland anges ett särskilt datum då remburs skall vara öppnad och 
ibland framgår tidpunkten indirekt och det är i dessa fall den tidpunkten som 
avgör.149 Då tidpunkt för rembursens öppnande inte är uttryckligt stadgade 
får domstolen konstruera kontraktstermerna och om nödvändigt göra sådana 
tolkningar och utfyllnad efter vad parterna syftade till för att avgöra vilka 
skyldigheter de har emot varandra och huruvida dessa skyldigheter har 
uppfyllts. Liksom vid sedvanlig avtalstolkning bör parternas gemensamma 
avsikt vägleda. Tolkning bör även göras i ljusets av syftet med rembursen, 

                                                 
147 [1989] 1 Lloyd’s Rep. 309. 
148 Gorton 1993/1994, s. 39. 
149 Schmitthoff 2007, s. 208. samt Gorton 1980, s. 134. 

 34



dess funktion som betalning och säkerhet för säljaren att få betalt för sina 
varor.150  
 
Stadgandet i köpekontraktet avgör vilka krav säljaren kan ställa på köparen 
gällande tidpunkt för öppnande av remburs. Då ett uttryckligt stadgande om 
när remburs skall öppnas saknas i köpeavtalet måste köparen få rimlig tid på 
sig för att öppna rembursen. Samma övervägande bör göras när kontraktet 
uttryckligen stipulerar att remburs skall öppnas inom rimlig tid. I dessa fall 
är det upp till domstolen att avgöra vad rimlig tid är. Tiden är essentiell och 
misslyckande att uppfylla sådan skyldighet uppstår kontraktsbrott och 
säljaren är befriad från sina åtaganden samt kan kräva skadestånd såsom 
tidigare konstaterats.151  
 
I Garcia v. Page & Co Ltd152 krävdes enligt köpekontraktet att rembursen 
skulle öppnas omedelbart. Domstolen ansåg att detta betydde att köparen 
hade sådan tid på sig som behövs av ”a person of reasonable diligence”.153 
Köparen ansågs ha sådan tid på sig som en person rimligen skulle behöva 
för att öppna remburs. Då köparna misslyckades med detta hade säljarna rätt 
att häva kontraktet. 
 
Vad rimlig tid är beror på alla omständigheter i fallet och därför kan ingen 
generell regel utläsas. Lord Watson har i Hick v. Raymond & Reid154 
uttryckt att 

 
”When the language of a contract does not expressly, or by 
implication, fix any time for the performance of a contractual 
obligation, the law implies that it shall be performed within a 
reasonable time. The rule is of general application, and is not 
confined to contracts for the carriage of goods by sea. In the case of 
other contracts the condition of reasonable time has been frequently 
interpreted; and has invariably been held to mean that the party upon 
whom it is incumbent duly fulfils his obligation, so long as such delay 
is attributable to causes beyond his control, and he has neither acted 
negligently nor unreasonably.”155  

 
Lord Watson tycks förespråka att om köparen inte agerat otillbörligt i 
öppnande av remburs torde han uppfyllt kravet att öppna remburs inom 
rimlig tid. Dock bör hållas i minnet att skyldigheten att öppna remburs är 
absolut enligt Lindsay (A.E.) & Co Ltd v Cook156 oavsett om försening sker 
på grund av en omständighet utanför köparens kontroll.  
 

                                                 
150 Penn m.fl. 1987, s. 310-311. samt Jack 1993, s. 46-47. 
151 Chuah 2005, s. 472-473 samt Penn m.fl. 1987, s. 311. 
152 (1936) 55 Lloyd’s L.R. 391. 
153 Benjamin 2002, s. 1658. 
154 [1893] A.C.22; 62 L.J.Q.B. 98; 68 L.T. 175; 41 W.R. 384; 37 S.J. 145; 7 Asp.M.L.C. 
233; I.R. 125. 
155 Todd 1998, s. 61. 
156 [1953] 1 Lloyd’s Rep. 328. 
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I Baltimex Import and Export Co. Ltd v. Metallo Chemical Refining Co. 
Ltd157 stadgade kontraktet att betalning för godset skulle vara genom 
remburs ”expected in a day or two”. Domstolen ansåg sig kunna ta hänsyn 
till det faktum, även känt av säljaren, att köparen hade sålt vidare godset till 
ett ryskt statshandelsbolag och att de hade för avsikt att använda rembursen 
som de fått av det ryska bolaget för att betala säljaren. Den tid som köparen 
hade att öppna remburs skulle avgöras av hur lång tid det normalt tog för ett 
ryskt statsorgan att öppna remburs och göra den tillgänglig i Storbritannien. 
Domstolen tar hänsyn till alla speciella omständigheter som säljaren känner 
till kan orsaka förseningar vid öppnade av remburs för att avgöra om rimlig 
tid överskridits.158 Detta synes rimligt då säljarnas vetskap torde ligga inom 
vad parterna anses avsett. Om uttryckligt villkor saknas skall det anses 
underförstått att rembursen skall öppnas inom rimlig tid från det kontraktet 
slöts. Detta avgörs med hjälp av det väntade eller förväntade 
skeppningsdatum tillsammans med andra relevanta faktorer. Sellers J. tog i 
Baltimex Import and Export Co. Ltd v. Metallo Chemical Refining Co. 
Ltd159 hänsyn till det faktum att säljarna på kontraktsdagen visste att det var 
troligt att öppnande av remburs skulle försenas.160 Säljaren kan både 
uttryckligen eller tyst acceptera en förlängning av tiden för rembursens 
öppnande161 vilket diskuteras vidare under 6.5. 
 
I Etablissements Chainbaux S.à.R.L v. Harbormaster Ltd.162 skulle 
rembursen enligt  köpekontraktet öppnas i London inom ”a few weeks”. 
Devlin J. ansåg att detta villkor var för vagt för att anses vara ett uttryckligt 
villkor angående tid och därför ansåg han att köparen skulle få rimlig tid på 
sig att öppna rembursen. I detta fall ansåg domaren att parterna syftade på 
att perioden inte skulle överskrida en månad. Detta är mycket längre än i 
normala fall men då alla omständigheter i det individuella fallet måste tas 
hänsyn till ansågs en månad vara rimligt i detta fall. Här skulle de franska 
köparna öppna en sterling remburs och det gav en ofrånkomlig försening då 
valutaregleringstillstånd från den franska regeringen måste införskaffas.163  
 
Förutom de krav som ställts ovan är domstolarna inte villiga att minska 
kontraktsfriheten i rembursen liksom i andra kommersiella avtal om det inte 
finns något uttryckligt stadgande angående motsatsen.164 Detta ligger i linje 
med den starka kontraktsfriheten i kommersiella förhållanden. Det innebär 
att den gemensamma partsavsikten borde få stor genomslagskraft. Parternas 
agerande och vetskap angående eventuella förseningar eller andra faktorer 
som kan påverka tidpunkt för öppnande av remburs. Likaså måste tolkning 
ske i ljuset av rembursens syfte, att säljaren skall vara säkrad betalning då 
han skeppar godset.  

                                                 
157 [1956] 1 Lloyd’s Rep. 450, CA; affirming [1955] 2 Lloyd’s Rep. 438. 
158 Penn m.fl. 1987, s. 311. 
159 [1956] 1 Lloyd’s Rep. 450, CA; affirming [1955] 2 Lloyd’s Rep. 438. 
160 Jack 1993, s. 44 samt Todd 1998, s. 62. 
161 Gorton 1980, s. 136. 
162 [1955] 1 Lloyd’s Rep. 303. 
163 Penn m.fl. 1987, s. 311-312 samt Todd 1998, s. 62. 
164 Todd 1998, s. 63-64. 
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6.5 Betydelsen av skeppningsperiodens 
början 
Öppnande av remburs är ett essentiellt kontraktsvillkor och en avtalad 
förutsättning till säljarens skyldighet att skeppa varorna. Den första dagen 
för skeppning är avgörande då köparen måste öppna remburs så att säljaren, 
innan han sänder iväg varorna, kan vara säker på att betalning kommer att 
ske på det sätt som avtalet föreskriver.165 Då tidpunkt för öppnande av 
remburs saknas gäller att rembursen skall öppnas inom rimlig tid. 
Domstolen tittar på alla omständigheter i det individuella fallet, exempelvis 
parternas avsikt eller vetskap för att avgöra begreppet rimlig tid. Rembursen 
skall även ha kommunicerats till beneficienten före denna avhänder sig 
godset vid skeppning. Därför skall i detta avsnitt undersökas vilken 
betydelse början av skeppningsperioden har för att avgöra om rembursen 
öppnats i tid.  

6.5.1 Första dagen i skeppningsperioden 
I Pavia & Co. SpA v. Thurmann-Nielsen166 krävde köpekontraktet att godset 
skulle skeppas från Brasilien i februari och/eller mars och/eller april enligt 
säljarens val CIF Genoa. Köparna pressades vid upprepade gånger av 
säljarna att anskaffa remburs men denna blev inte tillgänglig förrän 22 april. 
Köparna ansågs ha brutit mot kontraktet då de inte öppnat remburs i tid. 
Säljaren skall kunna vara säkra på betalning då han är på väg att avhända sig 
godset. Detta är syftet med rembursen. I detta fall var skeppningsperioden 
lång och säljaren hade möjlighet att själv välja skeppningsdag inom den 
stipulerade tiden utan bundenhet att berätta för köparen ett exakt datum då 
skeppning skulle ske. När säljaren bestämmer sig för att skeppa måste han 
ha möjlighet att nyttja rembursen för att få betalt för sina varor. Om, vid en 
sådan här lång skeppningsperiod, köparen inte vill vara tvungen att öppna 
remburs lång tid före den faktiska skeppningen måste han ta in ett sådant 
stadgande i kontraktet. Exempelvis kan han avtala om att remburs skall 
öppnas inom en viss tid från det att säljaren kommunicerat ett mer specifikt 
skeppningsdatum.167 Huvudregeln som kan utläsas ur ovanstående rättsfall 
är därför att då tidpunkt inte stadgats i kontraktet måste rembursen vara 
tillgänglig för säljaren senast första dagen för skeppning, trots att 
skeppningsperioden är flera månader lång och att skeppningen inte sker 
förrän i slutet av skeppningsperioden. Tilläggas bör att själva betalningen 
ofta inte sker förrän vid skeppning då säljaren kan presentera rembursenliga 
dokument vilket ofta innefattar transportdokument som visar att skeppning 
skett. Rembursen skall dock redan vid ett tidigare tillfälle föranstaltas, då 
säljaren vill ha en säkerhet så tidigt som möjligt för att få betalt vid 
skeppning, under förutsättning att rembursenliga dokument presenteras. 

                                                 
165 Gorton 1980, s. 137. 
166 [1952] 2 Q.B. 84; [1952] 1 All E.R. 492; [1952] 1 T.L.R. 586; [1952] 1 Lloyd’s Rep. 
153, C.A., affirming [1951] 2 All E.R. 866. 
167 Penn m.fl. 1987, s. 312-313. 
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Rembursen är inte enbart ett betalningsmedel utan även en säkerhet för 
säljaren. 
 
Diskussion bör även hållas om det finns någon skillnad mellan då skeppning 
sker enligt CIF respektive FOB kontrakt. I CIF kontrakt är det säljaren som 
står för frakt och försäkring och därmed råder över transporten medan i FOB 
kontrakt är det köparen som bestämmer över transporten och då han som 
instruerar säljaren vart och när varorna skall avlämnas.168 I Ian Stach Ltd v 
Baker Bosley Ltd169 aktualiserades frågan. Kontraktet var enligt FOB 
termer, d.v.s. köparen råder över skeppningen och har skyldighet och 
rättighet att arrangera skeppningen och även välja skeppningsdatum. Enligt 
kontraktet skulle skeppning ske i augusti-september enligt köparens val och 
köparen lyckades inte öppna rembursen till den första augusti, första dagen i 
skeppningsperioden. Eftersom det rörde sig om ett FOB kontrakt ansåg 
köparen att det inte skulle anses vara ett kontraktsbrott så länge rembursen 
kunde hållas tillgänglig i rimlig tid före det datum som de hade nominerat 
för skeppning men blev tillbakavisad av domstolen som stadgade att 
remburs måste öppnas senast vid tidigast skeppningsdatum trots att själva 
skeppningen inte ägde rum förrän vid ett senare datum. Domstolens 
argument var att de ansåg att genom att tillåta sådan framflyttning av 
skyldigheten att tillhandahålla remburs skapade detta en oacceptabel 
osäkerhet. Så i linje med Pavia & Co. SpA v. Thurmann-Nielsen170 ansågs 
köparna bryta mot kontraktet och den strikta skyldigheten att öppna remburs 
i rätt tid upprätthölls.171 Diplock J. uttryckte i fallet att detta behövdes för att 
skapa  
 

”certainty into what is a very common commercial contract”.172  

6.5.2 Rimlig tid före första skeppningsdatum 
Om inget annat avtalats har säljaren rätt att få rembursen öppnad inom 
rimlig tid vilket innebär inte senare än första dag för skeppning och 
förmodligen inom tillräcklig tid före det datum för att möjliggöra för 
säljaren att arrangera skeppning. Detta synes enligt Goode otvetydigt vara så 
som domskälen Ian Stach Ltd v Baker Bosley Ltd173 och Pavia & Co. SpA v. 
Thurmann-Nielsen174 skall tolkas. Om rembursens syfte är att säljaren skall 
ha rätt att vara säker på betalning innan han påbörjar skeppning och därmed 
avhänder sig godset torde remburs öppnas senast i rimlig tid före skeppning. 
Att det datum då säljaren faktiskt är redo att skeppa är irrelevant framgår 
tydligt i ovanstående fall.175  
                                                 
168 Gorton 1980, s. 137. 
169 [1958] 2 Q.B. 130; [1958] 2 W.L.R. 419; [1958] 1 Lloyd’s Rep. 127, QBD. 
170 [1952] 2 Q.B. 84; [1952] 1 All E.R. 492; [1952] 1 T.L.R. 586; [1952] 1 Lloyd’s Rep. 
153, C.A., affirming [1951] 2 All E.R. 866. 
171 Jack 1993, s. 43-44. samt Chuah 2005, s. 473. 
172 Schmitthoff 2007, s. 210. 
173 [1958] 2 Q.B. 130; [1958] 2 W.L.R. 419; [1958] 1 Lloyd’s Rep. 127, QBD. 
174 [1952] 2 Q.B. 84; [1952] 1 All E.R. 492; [1952] 1 T.L.R. 586; [1952] 1 Lloyd’s Rep. 
153, C.A., affirming [1951] 2 All E.R. 866. 
175 Goode 2004, s. 980. 

 38



 
Även i Sinason-Teicher Inter-American Grain Corporation v Oilcakes and 
Oilseeds Trading Co Ltd176diskuterades frågan, här dock angående en 
bankgaranti och inte angående remburs. Devlin J. ansåg dock att 
bankgarantin skulle behandlas som en remburs. Säljaren hävdade att 
garantin skulle finnas att tillgå så fort det var skäligen möjligt. Köparen 
ansåg att den skulle finnas att tillgå vid första skeppningsdagen eller 
alternativt inom rimlig tid före första skeppningsdagen. Köparens andra 
argument ansågs rätt men ingen diskussion hölls angående hur rimlig tid 
skulle mätas. När frågan togs upp i Court of Appeal ansåg Denning L.J. att 
Pavia & Co. SpA v. Thurmann-Nielsen177 inte avgjorde att köparen kan 
försena öppnande av remburs ända till första skeppningsdagen. Rembursen 
måste tillhandahållas i rimlig tid före det datumet. Oklarheter finns då hur 
denna rimliga tid bör uppmätas. Det synes osäkert huruvida tiden bör 
baseras på hur lång tid säljaren behöver för att få godset på skeppet eller om 
rimlig tid bör omfatta även tid för säljaren att göra godset redo för 
skeppning. Morris L.J. å andra sidan ansåg att första datumet för skeppning 
är det datum som en bankgaranti eller en remburs skall tillhandahållas.178  
 
I Plasticmoda S.P.A. v. Davidsons (Manchester) Ltd. 179 var det två 
skeppningar på CIF termer och istället för skeppningsperiod fanns istället ett 
skeppningsdatum. Denning L.J. uttryckte då att i sådana fall måste 
rembursen ha öppnats i rimlig tid före detta datum.180 Anledningen till detta 
är att säljarna har rätt att få rembursen i så pass god att de kan vara säkra på 
betalning före de faktiskt förbereder godsen för skeppning.181  
 
I Diamond Cutting Works Federation Ltd v. Triefus & Co Ltd182 angavs 
inget datum då remburs skulle öppnas. Domstolen tolkade in kravet att 
öppna remburs inom rimlig tid som ett underförstått kontraktsvillkor. Denna 
rimliga tid räknas tillbaka från första skeppningsdatum och inte framåt från 
det datum som kontraktet slöts enligt Sinason-Teicher Inter-American Grain 
Corporation v. Oilcakes and Oilseeds Trading Co Ltd183. Vi utgår ifrån 
första skeppningsdatum och köparen har då tid att öppna remburs i sådan tid 
så att säljaren innan han skeppar godset kan vara säker på betalning.184  
 
Ovan ser vi en viss diskrepans i praxis när remburs senast skall öppnas, vid 
första skeppningsdatum eller i rimlig tid före denna dag vilken kommer att 
undersökas vidare. 

                                                 
176 [1954] 1 W.L.R. 1394; 98 S.J. 804; [1954] 3 All E.R. 468; [1954] 2 Lloyd’s Rep. 327, 
CA. 
177 [1952] 2 Q.B. 84; [1952] 1 All E.R. 492; [1952] 1 T.L.R. 586; [1952] 1 Lloyd’s Rep. 
153, C.A., affirming [1951] 2 All E.R. 866. 
178 Jack 1993, s. 43. 
179 [1952] 1 Lloyd’s Rep. 527, C.A. 
180 Jack 1993, s. 43. 
181 Benjamin 2002, s. 1660. 
182 [1956] 1 Lloyd’s Rep. 216. 
183 [1954] 1 W.L.R. 1394; 98 S.J. 804; [1954] 3 All E.R. 468; [1954] 2 Lloyd’s Rep. 327, 
CA. 
184 Schmitthoff 2007, s. 209-210. 
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6.5.3 Diskussion  
Parterna gör bäst i att uttryckligt avtala om vilken dag remburs senast skall 
öppnas och kommuniceras till säljaren. Viss osäkerhet tycks råda i praxis 
huruvida rembursen senast skall öppnas på skeppningsperiodens första dag 
eller i rimlig tid före detta datum, i avsaknad av uttryckligt stadgande. Om 
rimlig tid bör avgöra när rembursen senast skall öppnas måste även avgöras 
huruvida den rimliga tiden skall räknas framåt från kontraktsdagen eller 
bakåt från första dag för skeppning. Tolkning av rembursvillkor bör ske 
med grund i partsavsikten samt i ljusets av rembursens ändamål och syfte. 
Även andra tolkningsprinciper som partsbruk och handelsbruk torde kunna 
användas för att utfylla kontrakt där tid för öppnande av remburs inte 
uttryckligt stipulerats.  
 
Säljaren föredrar att remburs skall öppnas senast i rimlig tid innan 
skeppningsperiodens början då det ger honom möjlighet att förbereda 
godsen för skeppning med säkerhet att han kommer att få betalt för sina 
varor om han presenterar strikt uppfyllande dokument. Köparen däremot 
föredrar att öppna remburs vid ett så sent tillfälle som möjligt.  
 
Det som talar för ståndpunkten att remburs skall öppnas senast första dagen 
på skeppningsperioden är att köparen inte kan veta hur lång tid det tar för 
säljaren att få godset till hamnen eller hur lång tid det tar att få dem redo att 
skeppas vilket leder till en oönskad osäkerhet. Prima facie reglen torde 
därför enligt Benjamin vara att remburs senaste måste öppnas på 
skeppningsperiodens första dag.185 Även Gorton föreslår att utgångspunkten 
i skandinavisk rätt borde vara att remburs måste öppnas senast vid 
skeppningsperiodens början.186 Första dagen i skeppningsperioden är en 
tydlig tidpunkt som torde vara lätt att utläsa och förutse för bägge parter 
vilket bidrar till en önskvärd säkerhet i remburstransaktioner. 
 
Den andra lösningen, att remburs skall öppnas i rimlig tid före 
skeppningsperiodens första dag torde ligga i linje med rembursen syfte, att 
säljaren skall kunna vara säker på betalning då han börjar förbereda godset 
för skeppning. Fråga kan ställas om syftet med rembursen kan innefatta tid 
för säljaren att förbereda godset före skeppning med vetskap att rembursen 
har öppnats och den säkerhet det medför. Det kan inte otvetydigt hävdas att 
detta alltid ligger inom båda parternas klara syfte eller avsikt.187  
 
Att avgöra vad rimlig tid är i det individuella fallet föranleder osäkerhet för 
köparen, särskilt i köpekontrakt då säljaren råder över skeppningen. Säljaren 
är då den som har vetskap om hur lång tid godset behöver för att förberedas 
för skeppning. Huruvida köparen eller säljaren råder över skeppningen beror 

                                                 
185 Benjamin 2002, s. 1660. 
186 Gorton 1980, s. 139. 
187 Jack 1993, s. 44. 
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på vilken typ av köpekontrakt säljaren och köparen har. Det vore dock inte 
heller önskvärt att göra åtskillnad mellan olika typer av köpekontrakt. Det 
kan även hävdas att om rembursen öppnas senast första skeppningsdagen 
borde detta vara en tillräcklig säkerhet för säljaren. Att utöka detta med 
rimlig tid bidrar till en oönskad osäkerhet.188

 
Fundamentalt för rembursen är att säljaren på ett tidigt stadium behöver den 
säkerheten rembursen medför. Rembursen är inte enbart ett enkelt 
betalningsmedel utan även en säkerhet för säljaren. Det vore dock olämpligt 
att tillåta köparen att försena öppnande av remburs till skeppningsperiodens 
första dag om rimlig tid anses förflutit redan tidigare. Därför föreslår Todd 
att kravet att rembursen måste hållas tillgänglig vid början av 
skeppningsperioden är ytterligare till kravet på rimlig tid. Det gör att 
köparen inte har möjlighet att försena öppnande av remburs fram till 
skeppningsperiodens början om rimlig tid redan förflutit.189 Detta ligger i 
linje med Sinason-Teicher Inter-American Grain Corporation v Oilcakes 
and Oilseeds Trading Co Ltd190 och torde vara en lämplig lösning. Kravet 
att remburs senast skall öppnas senast på skeppningsperiodens första dag 
upprätthålls men samtidigt tillåts kravet på öppnande inom rimlig tid 
kvarstå. Genom denna modell undviks även diskussion angående hur lång 
tid säljaren behöver på sig att förbereda sitt gods för skeppning och därmed 
diskussion om vilken av parterna som står denna osäkerhet bäst.  
 
Gällande diskussionen kring rimlig tid kan två olika vägar utläsas. Antingen 
räknas rimlig tid framåt, från kontraktets slutande med skeppningsperiodens 
första dag som absolut sista dag. I annat fall kan rimlig tid läsas bakifrån, 
dvs. från skeppningsperiodens första dag. Denna modell möjliggör för 
säljaren att vara säker på att betalning redan då han börjar förbereda godsen 
för skeppning. Todd verkar föreslå denna första modell medan Schmitthoff 
synes anse den andra modellen mer lämplig.  

6.6 Säljarens passivitet 
Då rembursen som öppnas överensstämmer med köpeavtalet har säljaren 
ingen rätt att protestera mot dess villkor. Det händer dock frekvent att 
säljaren inte protesterar mot en remburs som inte uppfyller köpeavtalets 
villkor. Istället fortsätter han med sin kontraktsenliga prestation och skeppar 
godset i hopp om att säljaren skall öppna kontraktsenlig remburs.191 Det 
finns olika möjligheter av konsekvenser som följer av säljarens passivitet.  
 
Säljaren kan anses ha avfärdat felaktigheten och därmed förlorat rätten att 
åberopa denna och häva köpekontraktet, en så kallad ”waiver” i engelsk rätt. 
En annan möjlighet är att säljaren genom sin passivitet anses ha accepterat 
köparens beteende och förändringen av köpekontraktet och därför 
                                                 
188 Jack 1993, s. 44. 
189 Todd 1998, s. 63. 
190 [1954] 1 W.L.R. 1394; 98 S.J. 804; [1954] 3 All E.R. 468; [1954] 2 Lloyd’s Rep. 327, 
CA. 
191 Jack 1993, s. 45 samt Benjamin 2002, s. 1661. 
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överenskommit att ändra villkoren i kontraktet mellan sig så att rembursen 
skall vara i den form som den har öppnats, något som i engelsk rätt kallas en 
”variation” av kontraktet. Vid en ”waiver” bör säljaren meddela köparen att 
trots sin tidigare acceptans av situationen att han nu kräver att få ersättning. 
Detta är inte möjligt då parterna anses ha överenskommit om nya villkor, 
vid en ”variation”. Då anses båda parter istället vara bundna av de nya 
villkoren.192 Skillnaden mellan då ”waiver” eller ”variation” anses ägt rum 
är särskilt stor då köpekontraktet består av flera olika skeppningar. Om en 
”waiver” anses föreligga kan säljaren fortfarande insistera på strikt 
uppfyllelse gällande återstående skeppningar. Om istället en ”variation” av 
kontraktet ansetts ha uppstått påverkar det hela transaktionen och därför de 
återstående skeppningarna. I de flesta rättsfall anses säljarens passivitet vid 
en icke kontraktsenlig remburs vara en ”waiver”.193

 
I Panoutsos v. Raymond Hadley Corporation of New York194 öppnade 
köparen en icke-kontraktsenlig remburs och trots detta skeppade säljaren 
godset och bad köparen om en tidsförlängning angående skeppning av 
resterade gods. Innan denna tid gått ut försökte säljaren plötsligt häva 
kontraktet på grund av att rembursen inte var kontraktsenlig. Court of 
Appeal ansåg att eftersom köparen blivit föranledd att tro att villkoret hade 
blivit ”waived”, hade säljaren gett upp sin hävningsrätt och därför fick 
köparen rimlig tid på sig att öppna remburs gällande de återstående 
skeppningarna. Säljaren hade förlorat sin hävningsrätt genom sin passivitet 
gällande den första skeppningen. Endast om köparen fortfarande inte öppnat 
kontraktsenlig remburs då denna rimliga tid förflutit har säljaren möjlighet 
att häva kontraktet195 enligt engelsk rätt. En annan möjlighet är att säljaren 
bevisar att köparen fortfarande inte hade lyckats föranstalta om 
kontraktsenlig remburs innan den nya tidsfristen förflutit.196  
 
Även i svensk rätt finns stadgande då säljaren förlorar sin hävningsrätt p.g.a. 
sin passivitet. I 59§ KöpL stadgas att säljaren inte får häva köpet på grund 
av köparens dröjsmål med att betala, hämta eller ta emot varan, om han inte 
innan fullgörelse skett meddelat köparen att han häver. Det kan dock hända 
att säljaren lämnar hävningsförklaringen strax efter eller samtidigt med 
köparens betalning när han inte känner till denna för att kunna göra en 
täckningstransaktion vid fallande priser. Enligt artikel 64(2) CISG anses 
säljaren förlora hävningsrätten när han fått kännedom om betalningen, vilket 
torde vara en mer korrekt princip.197 En annan möjlighet i svensk rätt är 
interpellation. Innebörden är att den ena parten frågar eller meddelar sin 
motpart om denna trots dröjsmål vill godta förseningen och avstå från 
hävningsmöjligheten. Om motparten misslyckas med att svara på 
meddelandet inom skälig tid förlorar han rätten att häva köpet inom den 
angivna tiden. Denna rätt finns uttryckligen i 24 § KöpL och artikel 48 

                                                 
192 Jack 1993, s. 45 ff samt Benjamin 2002, s. 1661. 
193 Jack 1993, s. 45 samt Benjamin 2002, s. 1661. 
194 [1917] 2 K. B. 743. 
195 Benjamin 2002, s. 1661. 
196 Jack 1993, s. 45. 
197 Ramberg och Herre 2007, s. 204. 
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CISG för säljaren. Uttrycklig interpellationsrätt för köparen saknas vilket 
enligt Ramberg och Herre är egendomligt. Dock bör denna rätt naturligt 
kunna tolkas in från den lojalitetsplikt som finns mellan parterna samt 
kommer till uttryck i parternas skadebegränsningsplikt 70 § KöpL samt 
artikel 77 CISG.198

 
Av ovanstående resonemang kan utläsas att det är viktigt att säljaren 
reagerar över om remburs inte öppnats i tid eller rembursen som öppnats 
inte överensstämmer med köpekontraktet då hans passivitet medföra att 
säljaren förlorar sin rätt att häva köpeavtalet. 
 

 
 

                                                 
198 Ramberg och Herre 2007, s. 200-201. 
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7. Ersättningsansvar 
Såsom konstaterats tidigare har köparen en skyldighet att öppna remburs 
inom stadgad tid. Då kontraktsenlig remburs inte öppnas i tid ger det 
säljaren rätt att häva kontraktet samt kräva ersättning för skador. Köparen 
kan sedan troligen vända sig till sin uppdragstagare, den öppnande banken, 
för ersättning under förutsättning att banken brustit i uppdragsförhållandet 
dem emellan. Bankens ersättningsskyldighet kan komma att omfatta 
samtliga av de skador som uppdragsgivaren, köparen, ådrar sig vilket 
innefattar köparens ersättningsskyldighet gentemot säljaren.  
 
Följande kapitels första avsnitt kommer först att utreda under vilka 
förutsättningar ersättningsskyldighet kan uppkomma enligt sedvanliga 
kontraktsrättsliga principer. I nästkommande avsnitt diskuteras 
ersättningsansvar vid dröjsmål med enkel utbetalning och diskussion förs 
utifrån ett omdiskuterat rättsfall från 1991. Slutligen görs en grundlig analys 
av ersättningsskyldighet vid utebliven betalning under remburs. Principer 
för ersättningsberäkning diskuteras samt diskussion förs huruvida det finns 
någon möjlighet att kräva att skadelidande aktivt minskar uppkommen 
skada. 

7.1 Ersättning vid kontraktsbrott 
Då remburs inte öppnas i tid konstituerar det kontraktsbrott under 
köpeavtalet såsom konstaterats tidigare. För att inomobligatoriskt 
skadestånd skall utgå krävs att ett giltigt avtal finns mellan parterna och att 
den ena parten inte fullgjort de förpliktelser gentemot motparten som åligger 
honom enligt avtalet. Då ett betalningsuppdrag inte sker i tid samt då 
remburs inte öppnas i tid kan en oändlig kedja konsekvenser följa. 
Någonstans måste ändock ersättningsmöjligheten begränsas. 
Begränsningsregler för skadestånd för kontraktsbrott skiljer sig mellan olika 
rättsordningar. I kommande avsnitt diskuteras ersättningsmöjlighet och 
begränsningsregler för ersättning vid kontraktsbrott i KöpL, CISG samt 
engelsk rätt.  

7.1.1 Köplagen 
Påföljderna vid köparens avtalsbrott regleras i 51 § KöpL, vilken stadgar att 
säljaren får kräva betalning eller häva köpet samt dessutom kräva 
skadestånd.199 KöpL reglerar köparens skadeståndsskyldighet med 
anledning av köparens betalningsdröjsmål i 57 § vilken är i princip likvärdig 
7 § SkbrL.200 Säljaren har rätt till ersättning för den skada han lider genom 
köparens dröjsmål med betalning om inte köparen visar att 
betalningsdröjsmålet beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln, 

                                                 
199 Ramberg 1995, s. 512. 
200 Ramberg 1995, s. 507. 

 44



betalningsförmedlingen eller liknande.201 Av förarbetena framgår även att 
hinder som medför att köparen inte i tid kan ställa remburs måste vara av 
samma kvalificerade slag. Detta gäller både då köpet hävts samt då så inte 
skett. Bristande betalningsförmåga kan inte anses utgöra sådan 
befrielsegrund.202 Säljaren har dessutom alltid rätt till ersättning om 
avtalsbrottet eller förlusten beror på försummelse från köparens sida.203 I 
KöpL görs en uppdelning av direkta och indirekta förluster och för att 
indirekta förluster skall ersättas krävs att förlusten beror på försummelse på 
den avtalsbrytande partens sida. Gällande betalningsförsummelse utgår 
ersättning för såväl direkta som indirekta förluster enligt 57 § 1 st KöpL och 
därför kommer denna uppdelning inte att diskuteras vidare.204  
 
Funktionen med skadestånd är att den drabbade parten vid ett avtalsbrott 
skall få hela det ekonomiska intresse tillgodosett som han hade rätt till 
genom avtalet. Detta kallas det positiva kontraktsintresset.205 Andra 
definitioner som används i doktrinen är uppfyllelseintresset eller 
avtalsvärdet. Skadelidande skall få full ersättning för att se till att hans 
befogade förväntningar angående avtalet skyddas och infrias.206  
 
Hur det positiva kontraktsintresset skall beräknas kan vara svårt i praktiken.  
Differensmetoden tillämpas ofta vid uppskattning av en skada. Metoden kan 
indelas i två led. Först skall konstateras vad som i teorin hade inträffat om 
den skadande händelsen inte ägt rum, d.v.s. avtalet fullgjorts. Det andra 
ledet består i att konstatera vad som verkligen ägt rum. Skadan anses vara 
differensen mellan dessa två förlopp. Det kan dock vara svårt att förutse hur 
denna händelseutveckling skulle ha varit.207 Differensprincipen har i doktrin 
avvisats såsom rättsregel men dock kan enligt Herre denna princip vara en 
lämplig startpunkt vid skadeberäkning vid kontraktsbrott.208  
 
Ersättning för skada begränsas i KöpL genom kravet på adekvat kausalitet. 
Ett orsaksförhållande, kausalitet, mellan kontraktsbrottet och skadan är en 
förutsättning för att ersättning skall kunna utgå209 både objektivt och 
subjektivt från parternas synvinkel. Den part som begär skadestånd måste 
styrka orsakssambandet mellan avtalsbrottet och förlusten. Kausaliteten 
måste vara adekvat, d.v.s. sammanhanget mellan vållandet och skadan 
måste vara starkt.210 När man bedömer adekvans tittar man på vad som 
objektivt sett är sannolikt för en skada och huruvida det förutsebart eller 
beräkneligt från subjektiv synpunkt.211 Mycket avlägsna, onormala och 

                                                 
201 Herre 1996, s. 81-82. 
202 Prop. 1988/89:76 s. 171. 
203 Herre 1996, s. 82. 
204 Ramberg och Herre 2004, s. 492. 
205 Ramberg och Herre 2007, s. 221. 
206 Herre 1996, s. 303. 
207 Herre 1996, s. 314 samt Ramberg och Herre 2007, s. 223. 
208 Herre 1996, s. 317. 
209 Hellner och Johansson 2000, s. 195. 
210 Hellner och Johansson 2000, s. 203. 
211 Hellner och Johansson 2000, s. 205. 
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opåräkneliga följder av avtalsbrottet ersätts därför inte genom skadestånd.212 
Kravet på adekvans har sin grund i att man inte vill belasta den som handlat 
varken med uppsåt eller med försumlighet att ersätta slumpmässiga skador 
som inte kunnat förutses.213 En avtalspart bör inte utsättas för 
skadeståndsskyldighet för sådant som den avtalsbrytande parten inte 
förutsåg eller borde ha förutsett vid tidpunkten för avtalets ingående. Denna 
regel finns uttryckligen i artikel 74 CISG men inte i svenska KöpL eller 
KKL. Dock bör detta kunna tillämpas som en allmän princip genom kravet 
på adekvat kausalitet.214 Den kritik, som Herre uppmärksammat har riktats 
mot kravet på adekvans i skadeståndsrätt, är att begrepp som exempelvis 
”påräknelighet” är vaga och mångtydiga och därför kan leda till vilken 
begränsning i ersättning som helst. Istället kommer åsikten att istället 
använda rimlighets- eller billighetsbedömningar vid ersättningsberäkning, 
till uttryck i viss litteratur.215 I 70 § 2 st KöpL finns även en möjlighet att 
jämka skadeståndet om det anses oskäligt med hänsyn till den 
kontraktsbrytande partens möjlighet att förutse och hindra skadan.216  
 
Exempel på ersättningsgilla kostnader har diskuterats i förarbetena till KöpL 
där det ansetts att säljaren i vissa fall har rätt att få ersättning för förlorad 
vinst istället för ersättning baserad på en täckningsförsäljning. Denna regel 
torde ha särskild räckvidd vid köparens dröjsmål med betalning.217 En 
annan ersättningsgill kostnad torde vara om säljaren tvingas ta upp ett lån 
för att klara sin finansiella situation när köparen inte betalar priset i tid.218

7.1.2 CISG 
Artikel 74 CISG stadgar att skadestånd för avtalsbrott skall utgå med ett 
belopp motsvarande den förlust som skadelidande orsakats av avtalsbrottet. 
Skadeståndet skall dock begränsas till den förlust som den 
skadeståndsskyldige vid avtalsslutet förutsåg eller borde ha förutsett såsom 
en, med hänsyn till de omständigheter som han då kände till eller borde ha 
känt till, möjlig följd av avtalsbrottet. Skadeståndets syfte är att kompensera 
och skadelidande skall därför inte kunna göra vinning av avtalsbrottet.219 
Skadeståndet får inte överstiga den förlust som borde ha förutsetts vid dagen 
för kontraktets slutande. Diskussion har hållits i doktrin huruvida det är 
skadeståndets storlek eller typen av skada som skall vara förutsebart. Herre 
är av uppfattningen att det både är omfattningen av skadan samt typen av 
skada som skall innefattas i förutsebarhetsrekvisitet. Detta torde dock inte 
ha någon avgörande betydelse eftersom den relativt vaga ordalydelsen 
medger en relativt fri tolkning av förutsebarhetskravet. Förutom kravet på 
förutsebarhet uppställs även ett sannolikhetsrekvisit. Omständigheten som 

                                                 
212 Ramberg och Herre 2004, s. 492.  
213 Hellner och Johansson 2000, s. 203. 
214 Ramberg och Herre 2007, s. 223. 
215 Herre 1996, s. 358. 
216 Ramberg och Herre 2004, s. 494. 
217 SOU 1976:66 s. 175. 
218 Ramberg och Herre 2004, s. 510. 
219 Ramberg och Herre 2004, s. 501-502. 
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den kontraktsbrytande parten kände till eller borde ha känt till skall vara en 
möjlig konsekvens av avtalsbrottet.220 En typ av förlust som enligt 
ordalydelsen i artikel 74 torde kunna utgå är ersättnings för utebliven vinst. 
För att sådan kompensation skall kunna utgå krävs att skadelidande kan 
bevisa att han faktiskt lidit denna skada.221

 
Vidare i CISG artikel 75 och 76 finns regler om ersättning efter hävning 
gällande prisdifferens. Denna kan beräknas konkret efter en 
täckningstransaktion eller abstrakt med hänsyn till marknadspriset. Artikel 
75 stadgar att om en täckningstransaktion gjorts skall skadelidande ha rätt 
till ersättning för skillnaden mellan avtalade priset och vad som erlagts eller 
erhållits vid täckningstransaktionen under förutsättning att 
täckningstransaktionen gjorts på ett skäligt sätt och inom skälig tid efter 
köpet hävdes. Artikel 76 stadgar att då täckningstransaktion inte gjorts kan 
skadelidande ha rätt till ersättning för skillnaden mellan det avtalade priset 
och gängse pris vid tidpunkten när avtalet hävdes.222

7.1.3 Engelsk rätt 
Gällande ersättning vid kontraktsbrott skall domstolen ta ställning till två 
distinkta frågor; första frågan handlar om hur avlägsen skadan är och den 
andra avgör beräkning av skadan. Frågan om hur avlägsen skadan är syftar 
till att identifiera typer av skada som resulterade från kontraktsbrottet, vilka 
är tillräckligt relevanta och nära (proximate) för att kunna kompenseras. 
Nästa steg är att kvantifiera summan av den skada som skall kompenseras 
för den förlusten.223  Gällande avlägsenhet av skada finns det traditionella 
rättsfallet Hadley v. Baxendale224. Två distinkta typer av skador kan 
härledas ur detta test. Först och främst den naturliga och normala förlusten 
som rimligen kan förväntas och för det andra onormal förlust som 
uppkommer p.g.a. speciella omständigheter för vilka den felande parten 
endast är ansvarig för om han har uttrycklig kännedom om senast då 
kontraktet slöts. Ansvar för normal skada däremot kan utökas då 
kontraktsbrytaren har särskild erfarenhet i branschen eller har särskild 
kunskap angående omständigheterna i fallet. I ett sådant fall kan han bättre 
göra en mer korrekt skadeberäkning för den faktiska förlusten som troligen 
uppkommer om han bryter mot kontraktet. Effekten blir att hans skyldighet 
för skada ökas.225 Hadley v. Baxendale226 har varit vägledande vid CISG 
artikel 74 tillkomst. Tidpunkten då förutsebarhet skall anses föreligga är, 
enligt rättsfallet samt CISG art 74, vid kontraktsslutandet.227  
 
                                                 
220 Ramberg och Herre 2004, s. 513. 
221 Ramberg och Herre 2004, s. 506. 
222 Ramberg och Herre 2004, s. 492. 
223 Wilson 2004, s. 342. 
224 (1854) 9 Exch. 341; [1843-60] All E.R. Rep. 461; 23 L.J.Ex. 179; 23 L.T.O.S. 69; 18 
Jur. 358; 2 W.R. 302; 2 C.L.R. 517; 156 E.R. 145. 
225 Wilson 2004, s. 343. 
226 (1854) 9 Exch. 341; [1843-60] All E.R. Rep. 461; 23 L.J.Ex. 179; 23 L.T.O.S. 69; 18 
Jur. 358; 2 W.R. 302; 2 C.L.R. 517; 156 E.R. 145 
227 Ramberg 1995, s. 648. 
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Oavsett vilken metod som används vid skadeberäkningen och 
ersättningsbegränsning; KöpL adekvata kausalitet, artikel 74 i CISG där 
sannolikhets- samt förutsebarhetsrekvisitet avgör eller den snarlika 
principen i Hadley v. Baxendale228, kan resultatet blir det samma. De 
allmänna och gemensamma principerna som kan utläsas är att skadelidande 
skall hamna i samma situation som om kontraktsbrottet inte ägt rum under 
förutsättning att skadan är en rimlig konsekvens till kontraktsbrottet samt att 
skadevållaren bort inse detta senast vid avtalets ingående. 

7.1.4 Skyldighet att minska skada 
Både i 70 § KöpL och i artikel 77 CISG finns en bestämmelse om att vid 
avtalsbrott skall den drabbade parten vidta skäliga åtgärder för att begränsa 
sin skada. Om han försummar denna förpliktelse får han själv stå för den 
summa som hade kunnat undvikas med skadebegränsningen. Vid denna 
bedömning tas hänsyn till den drabbade avtalspartens praktiska och 
finansiella möjligheter.229 Ersättning för förlust som rimligen hade kunnat 
undvikas medges därför inte. Det har i senare fall i engelsk rätt ansetts att 
skadelidandes skyldighet att minska skada inte är strikt utan möjliggör för 
honom att agera som han anser är bäst ur affärssynpunkt.230 Även i 
förarbetena till KöpL231 påpekas att om en säljare kan minska sin förlust 
genom täckningsförsäljning torde han även ha en viss skyldighet att göra 
det.232 Det synes dock oklart hur pass långtgående denna skyldighet är. 
Skadelidande behöver inte vidta andra åtgärder än vad en normal person i 
den egna branschen skulle ha gjort i samma situation. Skadelidande part bör 
alltså handla ekonomiskt förnuftigt eller rationellt. Tumregeln är att han 
skall agera såsom han inte kan räkna med att få sin förlust ersatt.233  
 
Det finns även tillfällen då skadelidande försöker begränsa skadan men då 
hans åtgärder inte lyckas, samt även i vissa fall istället ökar den uppkomna 
skadan. Skadelidande har rätt även till denna skada om hans agerade är 
skäligt vid tidpunkten han utför åtgärden. Förklaringen till detta är att det 
ligger i avtalsbrytande parts intresse att skadelidande skall försöka minska 
sin skada och uppmuntras till detta genom att slippa vidta dessa åtgärder på 
egen risk. Därför får skadelidande rätt till ersättning för alla skäliga åtgärder 
som syftar till att begränsa skadan.234 Skadelidande part måste alltså vara 
aktiv för att begränsa sin skada. Bedömningen skall göras vad som anses 
skäligt vid tiden för avtalsbrottet.235 Denna princip att skadelidande endast 
har rätt att utfå ersättning för skador som han inte skäligen kunde ha 
undvikit är centralt i både nordisk och angloamerikansk rätt gällande både 
inomobligatoriskt och utomobligatoriskt skadestånd. En anledning till denna 
                                                 
228 (1854) 9 Exch. 341; [1843-60] All E.R. Rep. 461; 23 L.J.Ex. 179; 23 L.T.O.S. 69; 18 
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229 Ramberg och Herre 2007, s. 250. 
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princip är enligt Farnsworth att ”wasteful results of breach” skall 
minskas.236  

7.2 Dröjsmål vid enkel utbetalning 
Enligt Herre är en köpares underlåtenhet att betala i rätt tid att bedöma på 
samma sätt som dröjsmål med betalning av vilken penningförpliktelse som 
helst.237 Därför kommer i detta avsnitt redogöras för svensk praxis och 
doktrin kring ersättningsskyldighet vid dröjsmål av enkel utbetalning.  

7.2.1 Möjlighet till skadestånd  
I Alméns tidiga verk ansåg han att det inte i svensk rätt fanns möjlighet för 
borgenär att vid utebliven betalning kräva större ersättning än ränta. Han 
ansåg dock inte frågan ha stor praktisk betydelse då sådan skada inte torde 
vara förutsebar från gäldenärens sida. Detta borde även vara en skada som 
borgenären själv borde kunna förebygga och av den anledningen torde inte 
ersättning kunna utgå.238 Kravet på adekvat kausalitet samt skyldighet för 
skadelidande att begränsa sin skada kan, liksom Almén diskuterar, hindra att 
ersättning över ränta utgår vid dröjsmål med betalning. 
 
Vid RänteL:s tillkomst diskuterades huruvida det i vissa fall kan utgå större 
ersättning än dröjsmålsränta. Möjlighet bör finnas att ta hänsyn till de 
individuella förhållanden och använda möjlighet till skadestånd då en 
person lider en ränteförlust som inte ersätts enligt reglerna om 
dröjsmålsränta och som skäligen bör ersättas.239 Även vid SkbrL:s tillkomst 
diskuterades huruvida skadeståndsskyldighet utöver ränta kan 
uppkomma.240 SkbrL är särskilt intressant att diskutera då den ofta tillämpas 
analogt.241 Lagberedningen föreslog att en allmän skadeståndsbestämmelse 
skulle utdömas om en borgenär som haft särskild skada av dröjsmål med 
betalning, vilken inte skulle anses ersatt genom ränta, skulle få ersättning för 
sådan skada. Beredningen ansåg att grundsatsen om skyldighet att ersätta 
skada som härleds ur bristande fullgörande av prestation i varor inte var 
förenliga med att begränsa borgenärens skadeståndsanspråk till ränta vid 
utebliven betalning. Riksdagen avvisade förslaget men godtog dock en 
bestämmelse där kursförlust ersattes.242  Det påpekades även att särskilt 
skadestånd kan utgå utöver dröjsmålsränta men att denna möjlighet starkt 
måste begränsas särskilt angående orsakssambandet samt förutsebarheten 
för skadans uppkomst. Skadeståndsmöjligheten är alltså inte utesluten men 
riksdagen poängterade att stor återhållsamhet måste iakttas, skadan måste 
vara förutsebar för gäldenären.243 Detta resonemang får stöd i NJA 1967 s. 
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193 där HD skriver att svensk rätt inte har en uttrycklig allmän regel om att 
ersättning utöver ränta kan utgå vid betalningsdröjsmål men att sådan i viss 
utsträckning dock kan utgå.244 Diskussion fördes även huruvida borgenären 
borde ha en skyldighet att förebygga skada om så kan ske utan olägenhet 
eller kostnad.  Då skadelidande underlåtit skadeförebyggande åtgärder borde 
han förlora rätten till ersättning för sådana kostnader.245 Stora krav bör alltså 
ställas angående kausalitet och skadeförebyggande åtgärder för att 
skadestånd skall utgå.246 Huvudregeln synes vara att skadestånd vid 
betalningsdröjsmål endast uppgår till dröjsmålsränta. Detta med hänsyn till 
att det finns en mängd olika indirekta skador som kan uppkomma som 
resultat av en försenad utbetalning. Undantag bör enligt Håstad godtagas då 
borgenären vid tidpunkten då krediten lämnades tydligt poängterat vikten av 
att betalningen sker i tid då den hänförs till visst ändamål.247 Detta gör att 
skadan blir förutsebar för skadevållaren vid kontraktets ingående. 
 
I både engelsk248 och svensk rätt begränsas normalt ersättning för utebliven 
betalning i huvudsak till ränta samt kursförlust. Den följdförlust som den 
uteblivna betalningen medför anses för avlägsen för att kunna ersättas, t.ex. 
förlust som säljaren gjort då han inte kunnat använda den avtalade 
köpeskillingen. Förluster av detta slag kan vara av de mest skilda slag och 
köparen kan inte rimligen ha förutsett en sådan avlägsen förlust. Endast om 
parterna förutsett annan förlust bör även denna förlust kunna ersättas.  

7.2.2 1991 års fall 
Ett rättsfall där ersättning överstigande ränta och kursförlust utgick är NJA 
1991 s. 217. En bankkund hade fått rätt att tillfälligt övertrassera sitt konto i 
banken men det bankkontor som kunden sedan gick till för utbetalningen 
hade inte fått denna information vilket gjorde att utbetalningen dröjde 
mellan en och en halv och två timmar. Bankkunden lyckades därför inte 
betala för den fastighet som han ropat in på exekutiv auktion och affären 
fullföljdes därför inte. Bankkunden krävde därför skadestånd för ersättning 
för förlorad vinst som han hade gjort på en vidareförsäljning av fastigheten 
samt ersättning för de lånekostnader som han drabbats av då han varit 
tvungen att uppta ett lån för att slutbetala den inropade fastigheten. Han 
krävde även ersättning för förlorad nettoprovision, ersättning för förlorad 
ränteinkomst samt diverse kostnader för fastighetsunderhåll. Domstolarna 
fann ett orsakssamband mellan den försenade utbetalningen och den förlust 
som bankkunden drabbats av. HD ansåg att det förelåg ett strikt ansvar för 
banken vid dröjsmål att utge pengar oberoende av om de varit försumliga 
eller inte med undantag för force majeure. HD uttalade även att skälen för 
skadeståndsskyldighet är särskilt starka gällande utbetalning från en bank då 
man bör kunna ställa stränga krav på punktlighet. 249 Ett annat krav för att 
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skadeståndsskyldighet skall anses föreligga är att skadan skall ha varit 
förutsebar. Förutsebarhetskravet är det som ofta medför att 
skadeståndsskyldigheten begränsas till dröjsmålsränta samt kursförlust vid 
försenad utbetalning. I teorin kan en oändlig kedja händelser och därmed en 
oändlig kedja ersättningsgilla kostnader uppkomma då en summa pengar 
inte utbetalts i tid. Det är därför viktigt att förutsebarhetskravet upprätthålls 
och begränsar möjligheten till skadestånd.250 Genom att i detta fall, 
bankkunden gjort klart för bankens företrädare att han behövde pengarna 
snabbt för att kunna slutföra fastighetsaffären, ansågs förutsebarhet 
föreligga. Huruvida sådan förutsebarhet anses föreligga avgörs med hjälp av 
de speciella omständigheterna i varje enskilt fall. 251  
 
Det bör även klargöras vid vilken tidpunkt kravet på förutsebarhet måste 
vara uppfyllt; vid tidpunkten för avtalets ingående eller vid ett senare 
tillfälle. Banken har inte, då övertrasseringsrätten medgavs, kunnat inse 
vilka konsekvenser en försenad utbetalning skulle medföra. Den tidpunkt 
som domstolen istället har tittat på är då bankkunden besökte bankkontoret 
och då upplyst bankens personal om sitt behov att omedelbart få pengarna 
utbetalda. Detta är anmärkningsbart då det i normala fall är tidpunkten för 
rättsförhållandets uppkomst som är den relevanta tidpunkten för huruvida 
förutsebarhet föreligger. Ramberg påpekar att riskfördelningen mellan 
parterna skall avgöras vid tidpunkten för avtalets ingående och att ingen av 
parterna skall kunna förbättra sin rättsliga ståndpunkt då det medför nackdel 
för motparten efter avtalets ingående.252 Anledningen till att den relevanta 
tidpunkten försköts i detta fall bör ha att göra med att motparten var en 
kommersiell bank och att större krav därför torde kunna uppställas. 
Ramberg drar här även en parallell till rembursutbetalningar och hävdar att 
förutsebarheten ofta kan vara uppfylld då en person med rätt att få ut en 
summa pengar förlorar möjligheten till ett tilltänkt köp som pengarna var 
avsedda till. Rättsfallet går dock steget längre och förutsebarheten omfattar 
då även handelsvinst vid vidareförsäljning vilket trots att betalningen 
fördröjdes ändock kunde köpas fast med medel införskaffade på annat vis. 
De speciella omständigheterna i fallet var här att vidareförsäljningen och 
slutbetalningen skulle äga rum samtidigt vilket banken kände till, 
transaktionerna sågs därför som en helhet. En generell flyttning av den 
relevanta tidpunkten för bedömning av förutsebarhet anses därför inte ha 
gjorts.253

 
Såsom vi såg i 1991 års fall var en kommersiell banks 
skadeståndsskyldighet uppe till bedömning. I vissa kommersiella relationer 
är det viktigt att betalning sker i tid vilken inverkar på möjligheten till 
skadestånd om så inte sker.254 Viktigt är även såsom lagberedningen 
påpekat att kravet på förutsebarhet upprätthålls. Dock har inte angetts vid 
vilken tidpunkt förutsebarhet skall föreligga samt om objektiv förutsebarhet 
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252 Ramberg 1991/1992, s. 102. 
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räcker eller om även subjektiv förutsebarhet är ett krav. I kommersiella 
relationer som i 1991 års fall torde dock gäldenären förstå att ett dröjsmål 
med utbetalning medför särskild skada. Borgenären torde dock fortfarande 
ha en skyldighet att göra vad han rimligen kan för att minska skada.255

 
Walin sammanfattar möjlighet till skadestånd utöver dröjsmålsräntan vid 
utebliven betalning till om det ligger i rättsförhållandets natur eller om det 
finns särskilda skäl för detta. Restriktivitet är påkallat då dröjsmål med 
betalning i teorin kan leda till nästan vilken typ av skada som helst.256 
Särskilt starka skäl kan anses finnas då det i 1991 års fall var fråga om en 
bank och där strikta krav på punklighet borde kunna uppställas.257 Om 
skadestånd i 1991 års fall erkänns kan vidare diskuteras om dröjsmålet med 
betalning måste hänföras till gäldenärens försummelse. Men eftersom rätt 
till dröjsmålsränta samt kursförlust inte innehåller ett sådant krav torde inte 
heller ersättning för särskild skada innehålla sådant krav.258  

7.3 Dröjsmål vid öppnande av remburs 
De multipla relationerna i remburstransaktionen gör det svårt att avgöra vem 
som är ersättningsskyldig och vilka omständigheter som kan ligga till grund 
för ersättning.259 Om remburs inte öppnas i tid synes det ofta bli den 
öppnande banken som måste ersätta beneficientens förlust trots att ingen 
direkt kontraktuell relation föreligger mellan dem. Detta då banken ofta 
torde vara ersättningsskyldig för de skador som köparen åsamkas då 
betalning inte sker i tid till säljaren, beneficienten. En utgångspunkt torde 
därför vara att om banken inte utför det avtalade uppdraget kan de vara 
skyldiga att ersätta de ekonomiska skador som är en följd av detta 
misslyckande.260

 
För att avgöra om ersättningsskyldighet föreligger bör ledning hämtas i 
rembursreglerna, i allmänna bankvillkor samt i nationell och internationell 
rätt.261 Det har även av Bankes L.J. i Belgian Grain and Produce Co. Ltd v. 
Cox & Co. (France) Ltd262 påpekats att det är viktigt att skydda syftet med 
rembursen - att säkerställa betalning.263 En ändamålstolkning torde därför 
även vara lämplig för att upprätthålla rembursens roll i internationell handel. 
Gällande skadestånd och ersättningsberäkning måste hållas i minnet att 
rättsliga regler och principer kan variera mycket mellan olika rättsordningar, 
inte endast gällande grund för ersättningsskyldighet eller 
ersättningsberäkning utan även vad som konstituerar ett inom- eller 
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utomkontraktuellt förhållande, vilket ytterligare försvårar frågan.264 Då 
rembursarrangemanget används till övervägande störst del i internationella 
relationer är detta särskilt viktigt. 
 
Liksom tidigare konstaterats är rembursen mer än bara ett betalningsmedel 
eftersom säljaren kan använda detta som säkerhet för att finansiera 
transaktionen, för att köpa eller tillverka godset. Detta gör anskaffande och 
utbetalning enligt remburs essentiellt för säljaren.265 Om köparen 
misslyckas med att anskaffa remburs är detta kontraktsbrott och 
skadeberäkningen skall ske under sedvanliga reglerna för kontraktuella 
skador.266 Beneficienten har möjlighet att vara berättigad till ersättning för 
all skada som härleds ur kontraktsbrottet.267 Detta under förutsättning att de 
skadeståndsrättsliga begränsningsreglerna såsom adekvat kausalitet, artikel 
74 i CISG eller regeln i Hadley v. Baxendale, kan anses uppfyllt. Generellt 
kan sägas att dröjsmål med en enkel utbetalning som huvudregel inte ger 
upphov till någon annan ersättningsskyldighet än ränta samt eventuellt 
kursförlust. Detta gäller både i svensk och i engelsk rätt såtillvida inte 
särskilda omständigheter föreligger268 liksom i exempelvis 1991 års fall. 
 
I Trans Trust S.P.R.L. v. Danubian Trading Co. Ltd269 avtalade köparna om 
att köpa en kvantitet stål men då de inte öppnade rembursen i enlighet med 
köpekontraktet hävde säljarna kontraktet och krävde skadestånd för den 
uteblivna handelsvinst som de skulle ha gjort på försäljningen. Köparna blev 
otvetydigt skyldiga för kontraktsbrott men de hävdade att rembursen endast 
var ett betalningsmedel och därför endast nominella skador skulle utgå. 
Marknadspriset för stål steg och de hävdade att säljarna hade kunnat sälja 
godset vidare med vinst och att de inte lidit någon skada. Säljarna hade dock 
inte sålt vidare stålet med vinst eftersom i avsaknad av remburs kunde de 
inte köpa godset från tillverkarna. De hade för avsikt att använda rembursen 
för att finansiera transaktionen. Detta är vanligt förekommande och Denning 
L.J. tyckte att det var fel att se stadgande om att betalning skall ske genom 
remburs som ett alternativ att betala köpeskillingen, en enkel 
betalningsmekanism:  
 

”This argument reminds me of the argument we heard in Pavia & Co. 
SpA v. Thurmann-Nielsen270. It treats the obligation to provide a 
credit as the same thing as the obligation to pay the price. That is, I 
think, a mistake. A banker’s confirmed credit is a different thing from 
payment. It is an assurance in advance that the seller will be paid. It is 
even more than that. It is a chose in action which is of immediate 
benefit to the seller. It is irrevocable by the banker, and it is often 
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expressly made transferable by the seller. The seller may be relying on 
it to obtain the goods himself. If it is not provided, the seller may be 
prevented from obtaining the goods at all”. 271  

 
Domstolen ansåg att rembursen inte bara var en direkt fördel för säljaren 
utan även en säkerhet att få betalning mot preciserade dokument. Romer L.J. 
och Somerwell L.J. höll med i resonemanget och underströk ännu en gång 
att öppnande av remburs är något annat än en enkel betalning av 
köpeskillingen. Inte enbart ränta utgår utan skadeberäkning skall ske med 
hänsyn tagen till de speciella omständigheterna i fallet. Det är alltså 
otvetydigt att stadgande om betalning genom remburs är mer är ett enkelt 
betalningsstadgande vilket inverkar på ersättningsberäkningen då remburs 
inte öppnas i tid.272 Denning, L.J. fortsatte i det omdiskuterade fallet och 
hävdade att enda anledningen att begränsa ersättningen till ränta skulle vara 
om konsekvensen av avtalsbrottet inte var förutsebart för den avtalsbrytande 
parten. Men i detta fall fanns det vid kontraktsbildningen en för bägge parter 
förutsebar förlust om betalning inte skedde i tid och därför ansågs 
skadestånd för utebliven handelsvinst kunna utdömas.273   
 
Detta kan sammanfattas som så att om köparen inte öppnar remburs eller 
om betalning inte sker i enlighet med rembursen har han brutit mot 
köpekontraktet. Detta kontraktsbrott anses inte endast vara utebliven 
utbetalning av en summa pengar eftersom rembursen är mycket mer för 
säljaren. Därför skall skadorna inte begränsas till betalning av priset utan allt 
som kan ersättas under sedvanliga regler för kontraktuella skador. Om 
banken inte öppnar remburs och betalar i enlighet med uppdragsavtalet gör 
det att köparen har brutit mot köpekontraktet och därför är 
skadeståndsskyldig gentemot säljaren. I de fall då försäljning sker i flera 
olika skeppningar och säljaren har rätt att häva hela kontraktet är han både 
befriad från de skyldigheter han hade i kontraktet samt att han har möjlighet 
att kräva skadestånd för samtliga kvarvarande skeppningar under 
köpekontraktet.274  
 
Skadeståndsskyldighet då remburs inte öppnats i tid utgår därför enligt 
svensk rätt från huruvida kravet på adekvat kausalitet anses uppfyllt. I 
engelsk rätt avgörs ersättningsmöjlighet med tillämpning av rättsreglerna i 
Hadley v Baxendale275. CISGs regler för ersättning, främst i artikel 74, utgår 
skadestånd om förlusten var förutsebar för den skadeståndsskyldige vid 
avtalsslutet. Trots att begränsningsreglerna är olika i rättsordningarna torde 
resultatet bli likartat.  
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7.3.1 Skadeberäkning 
Säljaren har rätt att häva kontraktet samt kräva skadestånd då ingen remburs 
som överensstämmer med köpekontraktet har öppnats i tid. Skadorna skall 
uppmätas med hjälp av sedvanliga kontraktsrättsliga principer.  
 
I de fall köparen vägrar motta godset finns ett stadgande i engelsk rätt, 
s.50(3) Sale of Goods Act 1979, att skadeberäkningen i sådana fall är prima 
facie skillnaden mellan kontraktspriset och marknadspriset då godset skulle 
ha tagits emot. På en stigande marknad innebär det att skadorna blir 
nominala. Då remburs inte öppnas gäller inte detta stadgande och då finns 
möjlighet för säljaren att få ett skadestånd som överskrider denna prima 
facie beräkning.276

 
Såsom vi sett ovan är en utgångspunkt att säljarens förlust i 
rembursarrangemang ofta blir uppmätt som skillnaden mellan 
kontraktspriset och priset som han kan få för godset på marknaden, om det 
finns en möjlig marknad. I de fall det finns speciella omständigheter som 
köparen kände till när kontraktet slöts kan säljaren även få ersättnings för 
andra skador.277 I Ian Stach Ltd v. Baker Bosley Ltd278 hävde säljarna 
kontraktet eftersom remburs inte hade öppnats i tid. Skadeberäkningen 
skulle enligt Diplock J. vara skillnaden mellan kontraktspriset och 
marknadspriset vid dagen för kontraktsbrottet. Marknadspriset sjönk mellan 
kontraktsdagen och dagen för kontraktsbrottet och säljarnas skada 
inkluderade kompensation för den förlust de lidit då de varit tvungna att 
sälja på en fallande marknad. En svårighet kan ligga i att bestämma 
marknadspriset på den relevanta dagen. Här godtog domstolen det pris som 
ett schweiziskt företag ville betala för godset som marknadspris. Det synes 
rimligt att utdöma skadestånd som skillnaden mellan kontraktspriset och 
marknadspriset eftersom om köparna hade öppnat rembursen i enlighet med 
kontraktet skulle säljarna ha erhållit kontraktspriset under rembursen och 
skulle då inte påverkats av det fallande marknadspriset.279  
 
Det ledande fallet angående skadeberäkning då remburs inte öppnats i tid är 
Trans Trust S.P.R.L. v. Danubian Trading Co. Ltd.280 där säljarna skulle 
sälja ett parti stål till köparna. Detta hade de själv kontrakterat att köpa från 
Azur, ett belgiskt företag. Betalning skulle ske mot remburs med Azur som 
beneficient. Köparna öppnade inte rembursen i tid och kontraktet hävdes. 
Säljarna krävde skadestånd för kontraktsbrottet motsvarande den uteblivna 
handelsvinst de skulle ha gjort om transaktionen hade blivit genomförd. 
Marknadspriset för stål steg kraftigt vilket medförde att om 
skadeberäkningen skulle baseras på skillnaden mellan kontraktspriset och 
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marknadspriset skulle säljarna endast få nominala skador.281 Köparna visste 
att om de inte öppnade remburs i tid skulle det föranleda att säljarna i sin tur 
inte kunde anförskaffa godset. Därför gavs säljarna rätt att utfå den 
uteblivna handelsvinst som de hade gjort om transaktionen blivit 
genomförd. Deras ersättning utvidgades dock inte till att omfatta även de 
krav som säljarna drog på sig från andra parter eftersom detta inte var känt 
av köparna.282 Court of Appeal ansåg att parterna vid kontraktets ingående 
måste ha insett att vid ett kontraktsbrott skulle kärandes riktiga förlust vara 
deras handelsvinst vid transaktionen, nämligen skillnaden mellan 
köpeskillingen som käranden överenskommit att betala Azur och det pris 
svaranden hade avtalat att betala käranden. Banken var medveten om att 
rembursen öppnas som betalning av köpeskilling under ett köpekontrakt.283 
Skadeberäkningen torde alltså vara förlust av den handelsvinst som 
skadelidande åsamkas.284 Domslutet är rimligt då säljaren, även om 
marknadspriset höjdes, inte kunde dra någon fördel utav detta då han inte 
hade kunna anförskaffa godset i avsaknad av remburs och sälja det vidare. 
Säljarens reella förlust var den summa han skulle ha fått om rembursen hade 
anförskaffats. Skadan bör därför mätas med utgångspunkt i säljarens reella 
förlust och inte beroende på marknadspriset, då omständigheterna är sådana 
att det finns en speciell förlust som var förutsägbar då kontrakt slöts.285 Det 
faktum att domstolen har godkänt skada för förlust av handelsvinst 
skadelidande skulle ha gjort vid en vidareförsäljning betyder inte 
nödvändigtvis att skador skulle erkännas i samtliga fall då köparen 
misslyckas med att öppna remburs.286 Frågan att ställa är om förlusten av 
handelsvinst uppfyller de skadeståndsrättsliga begränsningsregler enligt den 
rättsordning som tillämpas.287

 
Klargjort är även att skadestånd kan utgå till ett högre belopp än 
rembursbeloppet samt ränta då en bank misslyckas med att infria sitt löfte 
att betala mot remburs såsom framkommit i Prehn v Royal Bank of 
Liverpool288.289 Samma slutsats torde kunna dras då banken inte öppnat 
remburs i tid. 
 
Ett likartat fall var uppe för bedömning i NJA 1918 s. 629 där 
skadeståndsberäkning då remburs inte öppnats i tid aktualiserades. B hade 
köpt en vara av A och åtagit sig att betala genom remburs men då de inte 
öppnade remburs hävde A köpet. A hade köpt godset av H och kunde, p.g.a. 
att remburs inte öppnades och köpet sedermera hävdes, inte fullfölja sitt köp 
från H. Detta ledde till att H hävde köpet och krävde ersättning för utebliven 
handelsvinst något som A ersatte H för. A krävde sedan både den ersättning 
de utgivit till H samt sin egna uteblivna handelsvinst från B. HovR ansåg att 
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B vid avtalets ingående borde ha tagit i beräkning att deras underlåtenhet att 
ställa remburs medförde att A inte kunde fullfölja sitt köp och att de därför 
var skyldiga att ersätta hela det skadestånd som A yrkade. HD ändrade 
däremot domen och ansåg inte att B skulle ersätta A för det skadestånd de 
utgivit till H.290 Herre påpekar att HovR:s bedömning torde ligga i linje med 
den adekvansbedömning som diskuterats under 7.1., att ersättning skall 
utdömas med utgångspunkt från möjligheten att skäligen ta skadan i 
beräkning vid tidpunkten för avtalets ingående. Det HD synes tagit i 
beräkning är att H kunde ha minskat sin skada genom att sälja godset vidare 
vilket gjort att A inte skulle ha utgett ersättning till H. En annan tolkning 
Herre diskuterar är att HD:s domskäl istället kan tolkas som om de inte 
anser att kausaliteten ansågs uppfylld.291

 
På ett nordiskt rembursseminarium har Gorton uppmärksammat uttryck för 
åsikten att i nordisk rätt torde banken vara skyldig att betala all skada som 
åsamkas.292 Detta ligger i linje med uppfattningen att i svensk rätt borde 
ersättningen utgöra det positiva kontraktsintresset om banken bär ansvar för 
den ekonomiska skada som uppkommit. Detta både då banken utformat 
rembursen på felaktigt sätt och om något fel uppstått i 
dokumentgranskningen. Ersättningsbeloppet torde inte ofta kunna överstiga 
rembursbeloppet även om bankens ansvar inte är begränsat till denna 
summa. Därför borde skadelidande också ha en skyldighet att minimera 
skada.293  
 
Ersättning för skador beräknas likartat i amerikansk rätt. I New York Life 
Insurance Co. v. Hartford National Bank294 refererade domslutet till 
Uniform Commercial Code s.5-115 där det stadgas att beneficienten “may 
recover from the issuer the full amount of the draft or demand together with 
incidental damages and interest” men med ett förbehåll som syftar på 
minskning av skadan. Domstolen poängterade att det var kärandes reella 
förlust som skulle ersättas.295 Fallet behandlar inte då remburs inte öppnas i 
tid utan då svarandes bank inte betalat mot korrekta dokument inom stadgad 
tid. Detta borde dock inte påverkat ersättningsberäkningen i fallet. 

7.3.2 Skyldighet att minska skada 
Det är inte klargjort om en beneficient i rembursarrangemang har en 
skyldighet att minska den skada som uppkommit. I Urquhart, Lindsay & Co 
Ltd v. Eastern Bank Ltd296 diskuterar Rowlatt J skyldigheten att minimera 
skada i ljuset av rembursens syfte. Om beneficienten skulle förlora rätten att 
utfå ersättning så de hamnar i samma situation som om rembursbeloppet 
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direkt betalats ut skulle de förlora den essentiella fördelen som betalning 
mot remburs innebär. Han säger i domen att: 
 

”The whole purpose of the arrangement is that the seller shall have a 
responsible paymaster in this country to protect him against the very 
contingency which has occurred and the very damages which he 
claims.”297  

 
I Stein v. Hambro’s Bank of Northern Commerce298 ansågs den 
oåterkalleliga rembursen som ett löfte att betala en summa ifall vissa villkor 
fullgjordes och säljaren tillerkändes detta rembursbelopp utan skyldighet att 
minimera skadan. Beneficienten måste vara säker på betalning för godset 
som rembursen avser. Rembursen har en viktig roll i att underlätta för 
internationell handel och det vore därför inte gynnsamt om det funnits en 
skyldighet för beneficienten att minska sin skada. Även denna diskussion 
fördes i ljuset av ändamålet för transaktionen men fråga är om detta ändå 
borde hindra den grundläggande principen att skadelidande har en 
skyldighet att minimera skada.299 Även i amerikansk rätt har detta 
diskuterats. Där ansågs dock sådan skyldighet att minska skada strida mot 
”the independence principle” försvaga rembursens starka roll i kommersiell 
handel.300  
 
I omdiskuterade Trans Trust S.P.R.L. v. Danubian Trading Co. Ltd301 hade 
marknadspriset på stål stigit över kontraktspriset vid dagen för 
kontraktsbrottet och Denning L.J. diskuterade att det finns ett sätt då 
köparen kan få tillgodogöra sig prisstegringen som grund för skyldighet att 
minska skada. Han ansåg att det fanns fall då köparen borde kunna 
framhålla att säljaren borde ha bjudit ut godset till någon annan och därmed 
fått någon annan att utfärda remburs. Men detta var inte ett sådant fall. 
Säljarens agerande var uteslutande skäligt. De höll öppet för köparen i hopp 
och förväntan att de skulle få se en avtalsenlig remburs och slutligen 
förlorade de sin option eftersom rembursen inte öppnades. Säljaren 
förlorade därför sin tilltänkta handelsvinst utan eget fel och skall därför 
återfå detta från köparen i form av skadeersättning. Detta domskäl leder oss 
att tro det finns en möjlighet att säljaren har en skyldighet att minska skada 
vid oåterkallelig remburs.302 Även i Pacific Overseas Corporation Ltd v. 
Watkin Browne & Co. (N.Z.) Ltd303 ansågs att säljaren hade en skyldighet 
att minska den skada han lidit genom att utnyttja den möjlighet han hade att 
sälja godset till ett högre pris än det nuvarande marknadspriset och om han 
misslyckas med att göra det kan han bara återfå skillnaden mellan det högre 
priset kan han bara återfå skillnaden mellan det högre priset och det pris 

                                                 
297 Gutteridge och Megrah 1984, s. 235. 
298 (1921) 9 Ll.L.R. 433; (1922) 10 Ll.L.R. 529. 
299 Gorton 1980, s. 341 samt Gutteridge och Megrah 1984, s. 235-236. 
300 Gutteridge och Megrah 1984, s. 237. 
301 [1952] 2 Q.B. 297; [1952] 1 T.L.R. 1066; 96 S.J. 312; [1952] 1 All E.R. 970; [1952] 1 
Lloyd’s Rep. 348. 
302 Gutteridge och Megrah 1984, s. 236-237. 
303 [1954] N.Z.L.R. 459. 
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som avtalats med den ursprungliga köparen.304 Även Hamilton J. verkar 
föreslå att sälja varorna till högstbjudande torde vara ett skäligt steg att ta 
för att minska uppkommen skada.305

 
Det finns liksom Gorton diskuterar tre faktorer i remburstransaktionen som 
kan anses önskvärda; säkerhet för betalning, att uppkomna skador bör 
ersättas men att skador bör minimeras.306 Säkerheten för beneficienten är 
essentiellt i rembursarrangemang. Ersättning då remburs inte öppnas i tid 
sker enligt sedvanliga kontraktuella regler. Då ersättningsberäkning sker 
enligt KöpL och CISG bör det medföra att även de stadgande i dessa lagar 
angående skadelidandes skyldighet att minska uppkommen skada bör 
tillämpas. Skyldigheten att minska skada torde dock inte vara strikt utan 
skadelidande bör agera rimligt, såsom han inte skulle få sin skada ersatt.  
 
 

                                                 
304 Penn m.fl. 1987, s. 316. 
305 Gutteridge och Megrah 1984, s. 235. 
306 Gorton 1980, s. 343. 

 59



8. Sammanfattande analys 
Rembursen är ett viktigt instrument och tolkning av rembursvillkor bör ske i 
ljuset av dess ändamål och syfte, att säkra betalning i internationell handel. 
Säljaren skall kunna vara säker på att erhålla betalning för sitt gods under 
förutsättning att rembursenliga dokument presenteras. Det för denna uppsats 
centrala rättsförhållandet är förhållandet mellan köparen och säljaren baserat 
på köpeavtalet och särskilt det stadgande som anger att betalning skall ske 
genom remburs. Köparen kontaktar sin bank, kallad öppnande bank, för att 
instruera denna att öppna remburs med säljaren som beneficient. Ett 
uppdragsförhållande har uppstått mellan köparen och den öppnande banken. 
UCP är den rättsliga reglering som används gällande remburser men då 
denna inte är på något vis uttömmande tillämpas nationell rätt vid 
exempelvis tolkning av avtal, köprättsliga frågeställningar och 
skadeståndsfrågor.  
 
Köparens och säljarens skyldigheter avgörs med grund i köpeavtalet. 
Grundläggande är dock att säljarens primära förpliktelse är att skeppa det 
avtalade godset inom stadgad tid i kontraktsenlig kvalitet och kvantitet. 
Köparens primära förpliktelser är att betala köpeskillingen inom avtalad tid. 
Då betalning skall ske genom remburs innefattar det en skyldighet att öppna 
kontraktsenlig remburs inom stadgad tid. Rembursen anses öppnad då 
föranstaltande om remburs kommunicerats till säljaren, beneficienten. 
Köparens skyldighet att öppna remburs är primär och absolut. Han är inte 
ursäktad oavsett om dröjsmål med öppnande av remburs beror på 
omständigheter utanför hans kontroll. 
 
Den öppnande banken har en skyldighet att följa det rembursuppdrag de 
åtagit sig. Då banken ofta har stor kunskap och erfarenhet kring remburser 
bör visst rådgivningsansvar kunna tillskrivas denna. Banken har även ofta 
kännedom om hur köpekontraktet är utformat. På dessa grunder torde 
banken ha en skyldighet att utforma rembursen så att tidpunkt för öppnande 
av remburs enligt rembursuppdraget överensstämmer med den tidpunkt som 
anges i köpeavtalet. Om den öppnande banken misslyckas med att öppna 
remburs enligt sitt uppdrag torde de bli skadeståndsskyldiga p.g.a. 
avtalsbrott mot sin uppdragsgivare, köparen. Ersättningen borde omfatta 
ansvar för köparens egen förlust samt för vad köparen själv måste betala 
säljaren, eller andra inblandade parter, i skadestånd under förutsättning att 
förlusten varit förutsebar vid uppdragsavtalets ingående.  
 
Skyldigheten att öppna remburs i tid är primär då säljaren behöver ett 
bindande löfte om betalning innan han avhänder sig godset. Dröjsmål med 
öppnande av remburs är att likställa med dröjsmål med betalning av 
köpeskillingen vilket är ett köprättsligt kontraktsbrott som ger grund till 
hävning och eventuellt skadeståndsanspråk. Öppnande av remburs är även 
en avtalad förutsättning till säljarens skyldighet att skeppa godset vilket 
medför att säljaren inte har någon skyldighet att skeppa godset om köparen 
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underlåter att öppna kontraktsenlig remburs. Istället har säljaren i sådana fall 
rätt att häva kontraktet och kräva skadestånd.  
 
Rembursen måste öppnas inom den tid som stadgas i köpekontraktet. Ibland 
framgår inte den avgörande tidpunkten tydligt och domstolen måste då tolka 
avtalet för att avgöra den relevanta tidpunkten. Vid domstols tolkning eller 
utfyllnad av kontraktsvillkor bör den gemensamma partsavsikten vägleda 
samt tolkning ske i ljuset av rembursens ändamål och syfte, att i ett tidigt 
skede ge säljaren en säkerhet att få betalt för sina varor. Om säljaren 
underlåtit att ge instruktioner angående öppnande av remburs eller på annat 
sätt hindrat att avtalsenlig remburs öppnas såsom i Nicolene Ltd v. 
Simmonds307 förlorar säljaren grund till hävning. Detta torde även ligga i 
linje med parternas lojalitetsplikt då ingen part bör kunna nyttja sin egen 
passivitet som grund för hävning. Detta innebär dock inte att köparen kan 
underlåta att öppna remburs på grund av säljarens samtliga avvikelser från 
köpekontraktet. Såsom kan utläsas ur State Trading Corporation of India 
Ltd v. M Golodetz Ltd308och Transpetrol Ltd v. Transol Oljeprodukten 
Nederland B.V.309 är endast det som är avhängigt öppnande av remburs som 
får åberopas av köparen som grund för att remburs inte öppnats i tid.  
 
Om stadgande angående när remburs skall öppnas är oklart eller saknas i 
köpekontraktet ger det köparen en skyldighet att öppna remburs inom rimlig 
tid. Domstolen avgör vad som utgör rimlig tid och tar då hänsyn till de 
specifika förutsättningarna i det individuella fallet. En utgångspunkt 
domstolen använde i Garcia v. Page & Co. Ltd310 är att låta hur lång tid ”a 
person of reasonable diligence” behöver för att föranstalta om remburs 
avgöra. Vidare har Lord Watson i Hick v. Raymond & Reid311 förespråkat 
att köparen uppfyllt sina skyldigheter såtillvida han inte agerat otillbörligt. 
Säljarens vetskap angående en förväntad försening av rembursens öppnande 
gör att en utökad tidsfrist anses ligga inom den gemensamma partsavsikten 
såsom i Baltimex Import and Export Co. Ltd v. Metallo Chemical Refining 
Co. Ltd.312 samt Etablissements Chainbaux S.à.R.L v. Harbormaster Ltd.313. 
Säljarens passivitet kan även ge upphov till en för köparen förlängd tidsfrist. 
Detta gör det viktigt att säljaren reagerar vid eventuellt dröjsmål vid 
öppnande av remburs för att undvika att bli bunden av sin passivitet.  
 
Då öppnande av remburs är en avtalad förutsättning till säljarens skyldighet 
att skeppa varorna gör det att första dagen i skeppningsperioden får en 
avgörande betydelse huruvida remburs öppnats i tid. Säkerheten för säljaren 
att få betalt för sina varor innan han avhänder sig godset är essentiell. Viss 
osäkerhet tycks råda i praxis huruvida rembursen senast skall öppnas på 
                                                 
307 [1953] 1 Q.B. 543; [1953] 2 W.L.R. 717: 97 S.J. 247; [1953] 1 All E.R. 822; [1953] 1 
Lloyd’s Rep. 189 
308  [1989] 2 Lloyd’s Rep. 277 
309 [1989] 1 Lloyd’s Rep. 309. 
310 (1936) 55 Ll.L.R. 391. 
311 [1893] A.C.22; 62 L.J.Q.B. 98; 68 L.T. 175; 41 W.R. 384; 37 S.J. 145; 7 Asp.M.L.C. 
233; I.R. 125. 
312 [1956] 1 Lloyd’s Rep. 450, CA; affirming [1955] 2 Lloyd’s Rep. 438. 
313 [1955] 1 Lloyd’s Rep. 303. 
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skeppningsperiodens första dag eller i rimlig tid före detta datum, i 
avsaknad av uttryckligt stadgande. Pavia & Co. SpA v. Thurmann-
Nielsen314 tycks tala för att första dagen på skeppningsperioden bör avgöra. 
I Sinason-Teicher Inter-American Grain Corporation v. Oilcakes and 
Oilseeds Trading Co Ltd315ansåg domstolen däremot att den avgörande 
tidpunkten för då remburs måste öppnas är i rimlig tid före första 
skeppningsdag. Rimlig tid ger säljaren möjlighet att vara säker på betalning 
före de faktiskt förbereder godset för skeppning. Dock medför begreppet 
rimlig tid en oönskad osäkerhet för köparen då oklart är vad rimlig tid anses 
innefatta. 
 
Om rimlig tid skall avgöra när rembursen senast skall öppnas måste även 
avgöras huruvida den rimliga tiden skall räknas framåt från kontraktsdagen 
eller bakåt från första dag för skeppning. Rembursen är inte enbart ett enkelt 
betalningsmedel utan även en säkerhet för säljaren. Därför föreslår Todd att 
kravet att rembursen måste hållas tillgänglig vid början av 
skeppningsperioden är ytterligare till kravet på rimlig tid. Det gör att 
köparen inte har möjlighet att försena öppnande av remburs fram till 
skeppningsperiodens början om rimlig tid redan förflutit316 vilket gör denna 
lösning i mina ögon den mest lämpliga. 
 
Köparen har en skyldighet att öppna remburs inom angivna tidsramar. Om 
köparen misslyckas öppna remburs i tid begår han kontraktsbrott vilket ger 
säljaren rätt att häva kontraktet samt möjlighet att kräva ersättning. Vad 
skadeståndsskyldigheten omfattar avgörs av sedvanliga skadeståndsrättsliga 
regler och principer. 57 § KöpL medger hävningsrätt och 
ersättningsmöjlighet vid köparens dröjsmål med betalning. En vanlig metod 
för att uppskatta uppkommen skada i svensk rätt är differensmetoden vilken 
syftar till att skadelidande ska hamna i samma situation som om 
avtalsbrottet inte ägt rum. Dock måste, för att ersättning skall utgå, kravet på 
adekvat kausalitet uppfyllas. En avtalspart bör inte utsättas för 
skadeståndsskyldighet för sådant avtalsbrytande part inte förutsåg eller bort 
förutse vid avtalets ingående. Begränsningsregeln för ersättningsgill skada i 
CISG återfinns i artikel 74. Enbart den förlust som skadeståndsskyldiga vid 
avtalsslutet förutsåg eller bort ha förutsett som en möjlig konsekvens av 
avtalsbrottet medges. I engelsk rätt vägleder rättsfallet Hadley v. 
Baxendale317 vilken syftar till att begränsa ersättningen till förlust som 
rimligen kan förväntas av kontraktsbrottet samt speciell förlust för vilken 
skadevållaren endast är ansvarig för om han har kännedom om den möjliga 
förlusten på avtalsdagen. Trots den olika regleringen i KöpL, CISG och 
engelsk rätt torde tillämpningen av dessa regler leda till likartat resultat i 
många fall.  

                                                 
314 [1952] 2 Q.B. 84; [1952] 1 All E.R. 492; [1952] 1 T.L.R. 586; [1952] 1 Lloyd’s Rep. 
153, C.A., affirming [1951] 2 All E.R. 866. 
315 [1954] 1 W.L.R. 1394; 98 S.J. 804; [1954] 3 All E.R. 468; [1954] 2 Lloyd’s Rep. 327, 
CA. 
316 Todd 1998, s. 63. 
317 (1854) 9 Exch. 341; [1843-60] All E.R. Rep. 461; 23 L.J.Ex. 179; 23 L.T.O.S. 69; 18 
Jur. 358; 2 W.R. 302; 2 C.L.R. 517; 156 E.R. 145 
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I samtliga ovanstående rättskällor finns även en generell skyldighet för 
skadelidande att minska uppkommen skada. Gör skadelidande inte det 
riskerar han att själv få stå kostnaden för sådan skada som hade kunnat 
undvikas. 
 
Vid dröjsmål med enkel utbetalning av en summa pengar har, i svensk rätt, 
generellt enbart ränta och kursförlust ersatts. Anledningen till detta är att 
svensk köprätt innehåller ett krav på adekvat kausalitet. Vid dröjsmål med 
enkel utbetalning kan förlusterna vara av vitt skilda slag vilket gör att 
förutsebarhetsrekvisitet ofta inte anses uppfyllt. Särskilt skadestånd är dock 
inte uteslutet men förarbetena till RänteL talar starkt för att stor 
återhållsamhet angående orsakssamband och förutsebarheten för skadans 
uppkomst måste föreligga för att ersättning skall kunna utgå. I 1991 års fall 
tilldömdes skadelidande dock ersättning utöver ränteförlust vid en försenad 
utbetalning. Detta synes bero på att starka krav kan ställas på en 
kommersiell bank angående punktlighet för utbetalningar.  
 
Då remburs inte öppnas i tid kan flertalet skilda skador uppkomma. 
Domstolen bör då avgöra eventuell skadeståndsskyldighet genom att 
tillämpa nationell skadeståndsrättsliga begränsningsregler i ljuset av 
rembursens ändamål och syfte i internationell handel. Rembursen är mer än 
bara ett betalningsmedel, den är en direkt fördel för säljaren och denna kan 
även använda sig av rembursen för att finansiera transaktionen, köpa eller 
tillverka godset. Detta måste även domstolen ta hänsyn till vid 
ersättningsberäkning.  
 
Då remburs inte öppnats i tid och möjlighet till täckningstransaktion finns 
för säljaren torde skadeberäkningen prima facie bli skillnaden mellan 
kontraktspriset och marknadspriset vid dagen för kontraktsbrottet enligt Ian 
Stach Ltd v Baker Bosley Ltd318. Dock kan avsaknad av remburs leda till att 
säljaren inte lyckas anförskaffa det kontrakterade godset såsom i Trans 
Trust S.P.R.L. v. Danubian Trading Co. Ltd319. Därför kan en mer lämplig 
ersättningsberäkning leda till förlust av den handelsvinst säljaren skulle ha 
gjort på transaktionen ersätts. Säljaren reella förlust bör vägleda under 
förutsättning att denna är förutsebar för skadevållaren vid kontraktets 
ingående.  
 
Beneficienten bör även, åtminstone enligt svensk rätt, ha en skyldighet att 
minska uppkommen skada med tanke på 1918 års fall. I utländsk rätt är 
praxis och doktrin mer tvetydig. Trans Trust S.P.R.L. v. Danubian Trading 
Co. Ltd320 leder oss att tro att sådan skyldighet finns för skadelidande 
liksom i Pacific Overseas Corporation Ltd v. Watkin Browne & Co.321 I 

                                                 
318 [1958] 2 Q.B. 130; [1958] 2 W.L.R. 419; [1958] 1 Lloyd’s Rep. 127, QBD 
319 [1952] 2 Q.B. 297; [1952] 1 T.L.R. 1066; 96 S.J. 312; [1952] 1 All E.R. 970; [1952] 1 
Lloyd’s Rep. 348. 
320 [1952] 2 Q.B. 297; [1952] 1 T.L.R. 1066; 96 S.J. 312; [1952] 1 All E.R. 970; [1952] 1 
Lloyd’s Rep. 348. 
321 (N.Z.) Ltd. [1954] N.Z.L.R. 459. 
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motsats till detta synes Stein v. Hambro’s Bank of Northern Commerce322 
tala emot detta då skyldighet att minska skada ansågs gå emot syftet med 
rembursen. Trots detta finner jag inte tillräcklig anledning att frångå den 
starka köprättsliga princip att uppkommen skada bör, om möjligt, minskas. 
Finns möjlighet för säljaren att utbjuda godset på marknaden torde så även 
ske, annars finns möjlighet att skadelidande själv får stå den kostnaden som 
hade kunnat undvikas. Dock synes skyldigheten att minska skada inte vara 
strikt utan tillräckligt är om skadelidandes agerande är skäligt. 
 
Avslutningsvis är frågeställningen kring konsekvenser då remburs inte 
öppnas i tid spännande och flerdimensionell då flera rättsområden på 
nationell nivå såsom köprätt, avtalstolkning och skadeståndsberäkning, 
måste undersökas. Samtidigt måste tolkning alltid ske i ljuset av rembursens 
syfte, att säkra betalning i internationell handel.     
 
 
 
 

                                                 
322 (1921) 9 Ll.L.R. 433; (1922) 10 Ll.L.R. 529 
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