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Summary 

The purpose of this study is to clarify the concept of ”fundamental breach” 

as a necessary prerequisite for avoidance of contracts. Moreover, this study 

will explore the legal consequences arising from an unjustified declaration 

of avoidance and which strategic choices the recipient of such a declaration 

of avoidance is facing.  

 

The thesis is based on a traditional legal method and generally accepted 

sources of law such as legal text, the legislative history, case law and 

jurisprudence have been considered. Moreover, the thesis focuses on the 

swedish commercial sales contract, hence the 25 and 39 §§ in the Sale of 

Goods Act along with art. 25 in the The UN Convention on the International 

Sale of Goods (CISG) are the most important sections of law. A contract can 

be breached in numerous ways and this thesis has been limited to the seller’s 

delay in delivery of goods and the non-conformity of goods. 

 

In summary, the conclusion is that a case-by-case assessment of what 

constitutes a fundamental breach has to be made. No general rule for the 

interpretation of what constitutes a fundamental breach has been found and 

the doctrine of assumptions has been rejected as an appropriate way to 

facilitate the assessment. Nevertheless, it has been argued that the 

assessment of art. 25 CISG and especially 39 § in the Sale of Goods Act 

indicates notable similarities, due to the fact that the assessments tend to 

concentrate on the whether the buyer has been deprived of what he was 

entitled to expect under the contract. Therefore it has been proposed that 

case law concerning CISG could be of interest even when the assessment is 

done from a national perspective. As for fundamental breach relating to the 

delay in the delivery of goods it has been argued that the delay in time is the 

essential criteria for the assessment, although the type of goods affect 

whether the delay is considered fundamental or not. The buyer has the 

opportunity to clarify the importance of contractual performance, preferably 

in the contract, to make a future breach considered fundamental. 

 

Regarding the legal consequences arising from an unjustified declaration of 

avoidance it has been concluded that the most complicated question is to 

determine whether the declaration of avoidance is unjustified or not, due to 

the fact that the recipient of such avoidance has to assess if its own breach 

of contract is fundamental or not. Moreover it has been argued that the term 

”unjustified avoidance” is slightly misleading since no avoidance of the 

contract has occurred, hence the recipient still has a chance to demand 

contractual performance. Therefore it might be more accurate to speak of an 

”unjustified declaration of avoidance”. The legal consequences arising from 

an unjustified declaration of avoidance are determined by which actions the 

recipient chooses to take. 
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It has also been argued that the unjustified declaration of avoidance could be 

considered as both a breach of the contract as well as an anticipatory breach 

of the contract. Moreover, the recipient would be in its right to regard the 

unjustified declaration of avoidance as a fundamental anticipatory breach of 

the contract entitling the recipient to avoid the contract. It has been argued 

that the unjustified declaration of avoidance can be regarded as a clear 

message from the counterparty that no performance at all is to be expected, 

which makes the expected delay in time fundamental.  
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Sammanfattning 

Att häva ett avtal är en ingripande åtgärd varför hävningspåföljden endast 

kan göras gällande vid väsentliga avtalsbrott enligt svensk rätt. Denna 

framställning syftar till att dels undersöka hur väsentlighetsrekvisitet är 

utformat enligt gällande rätt, dels utforska vilka rättsverkningar som 

uppkommer för den som mottagit en obefogad hävningsförklaring i den 

bemärkelsen att väsentlighetsrekvisitet inte har uppfyllts.  

 

Framställningen fokuserar på det kommersiella köpeavtalet och på säljarens 

avtalsbrott i form av dröjsmål och fel i varan, varför de centrala lagrummen 

utgörs av 25 och 29 §§ köplagen samt art. 25 CISG. Den rättsdogmatiska 

metoden har anlagts och allmänt vedertagna rättskällor som lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin har tillämpats för att besvara frågorna om 

gällande rätt. 

 

Det har konstaterats att ingen generell regel om hur 

väsentlighetsbedömningen går till kan anges men att förutsättningsläran inte 

synes vara ett hjälpmedel att beakta vid bedömningen. Eftersom det till stora 

delar saknas vägledning för bedömningen har det anförts att regleringen i 

art. 25 CISG och praxis gällande bestämmelsen möjligen kan användas som 

vägledning. Detta gäller särskilt vid fel i varan då väsentlighetsbedömningen 

i både art. 25 CISG och 39 § köplagen i stor utsträckning synes fästa 

avgörande vikt vid huruvida syftet med köpet i huvudsak blivit förfelat eller 

inte. Vid säljarens dröjsmål har det framkommit att hur lång tid dröjsmålet 

har förelegat är det centrala bedömningsmomentet och att detta påverkas av 

köpets karaktär. I samtliga situationer finns möjlighet för köparen att 

klargöra väsentligheten av avtalsenlig prestation i exempelvis avtalet. 

 

För mottagaren av en obefogad hävningsförklaring har det framkommit att 

den mest komplicerade frågan är att bedöma huruvida den mottagna 

hävningsförklaringen verkligen är obefogad. Detta då mottagaren måste 

avgöra om denne själv begått ett väsentligt avtalsbrott och den 

väsentlighetsbedömningen är svår att göra. 

 

Det har dock konstaterat att en obefogad hävningsförklaring torde kunna 

betraktas som både ett rent avtalsbrott och ett befarat avtalsbrott. Den 

obefogade hävningsförklaringen torde dock inte innebära att avtalet mellan 

parterna har upphört varför kritik har riktats mot termen ”obefogad 

hävning”, möjlighet finns fortfarande för mottagaren att kräva fullgörelse 

under vissa förutsättningar. Vilka rättsverkningar som uppkommer vi 

mottagandet av en obefogad hävningsförklaring är därför beroende av vilka 

strategiska val mottagaren väljer att vidta. Vidare har det konstaterats att en 

obefogad hävningsförklaring torde ge mottagaren en rätt att häva avtalet för 

egen del på grund av befarat avtalsbrott i den meningen att det föreligger ett 

befarat dröjsmål av den felaktigt hävande partens prestation. Detta befarade 

dröjsmål bör även kunna uppfattas som ett väsentligt dröjsmål då den 
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felaktigt hävande parten gjort gällande att ingen prestation kommer att ske 

överhuvudtaget, varför dröjsmålets tid kan förväntas vara tillräckligt långt 

för att uppfylla väsentlighetsrekvisitet.  
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1 Inledning  

Att avgöra om en part har rätt att häva ett avtal kan innebära en komplicerad 

och utmanande bedömning.
1
 När en part försöker häva ett avtal, trots att 

någon hävningsrätt inte föreligger, betraktas meddelandet om hävning som 

en obefogad hävningsförklaring. Det är av vikt för en avtalspart att inte 

framföra en obefogad hävningsförklaring eftersom den felaktigt hävande 

parten själv kan komma att bli skadeståndsskyldig i en sådan situation. Det 

synes vara en allmän princip inom gällande rätt att hävningsrätt endast 

föreligger vid ett väsentligt avtalsbrott.
2
  

 

Trots riskerna med att felaktigt häva ett avtal finns det flera exempel då ena 

parten hävt ett avtal utan att ha tillräcklig grund för hävningen.  

Det kan exempelvis finnas situationer då en part lämnar en 

hävningsförklaring på grund av ett kontraktsbrott fastän kontraktsbrottet inte 

är att betrakta som väsentligt. Det kan råda oklarheter angående vilka 

rättsverkningar en sådan obefogad hävningsförklaring ger upphov till och 

vilka strategiska valmöjligheter mottagaren av en sådan hävningsförklaring 

ställs inför. 

 

1.1 Syfte 

Denna avhandling kommer att undersöka obefogade hävningsförklaringar 

närmare och särskilt fokus kommer att tillägnas väsentlighetsrekvisitet. 

Ambitionen är att inledningsvis utreda väsentlighetsrekvisitet innebörd 

enligt gällande svensk rätt. Här bör det därför uppmärksammas att det i 

praktiken måste kontrolleras flertalet olika faktorer innan någon 

väsentlighetsbedömning i samband med hävning kan vidtas. Dessa övriga 

förutsättningar för hävning kommer endast att redogöras för mycket 

kortfattat.
3
 Syftet med denna framställning är istället att undersöka 

väsentlighetsbedömningen, varför det får förutsättas att övriga 

förutsättningar för hävning är för handen. 

 

Vidare kommer avhandlingen att undersöka rättsverkningarna för 

mottagaren av en hävningsförklaring som är obefogad så till vida att 

väsentlighetsrekvisitet inte är uppfyllt. Detta innefattar de strategiska val 

mottagaren av en obefogad hävningsförklaring ställs inför och de 

rättsverkningar valen medför.  

 

Syftet kan sammanfattas i följande frågeställningar: 

 

                                                 
1
 Ramberg, Herre 2014, s. 171.  

2
 Ramberg, Ramberg 2016, s. 231. 

3
 Se nedan avsnitt 2.2. 



 8 

 Hur är väsentlighetsrekvisitet i regeln om att hävning förutsätter ett 

väsentligt avtalsbrott utformat enligt gällande rätt? 

 

 Vilka avtalsrättsliga rättsverkningar uppkommer vid mottagandet av 

en obefogad hävningsförklaring i vilken väsentlighetsrekvisitet inte 

har uppfyllts? 

 

Frågeställningarna kommer att behandlas ur ett köprättsligt perspektiv med 

utgångspunkt i säljarens avtalsbrott av karaktärerna dröjsmål och fel i varan. 

Detta hindrar dock inte att material utanför det köprättsliga området kan 

vara relevant för framställningen eftersom väsentlighetsrekvisitet 

förekommer i andra sammanhang. Perspektivet är avgränsat till ett nationellt 

köprättsligt perspektiv, vilket inte utesluter en redogörelse för CISG som är 

en del av nationell rätt.   

 

1.2 Metod och material 

Frågeställningarna avser gällande rätt. En sådan rättsvetenskaplig 

undersökning som siktar till att utröna gällande rätt kan benämnas som en 

rättsdogmatisk undersökning. Det finns forskare som ställer sig frågande till 

vari det dogmatiska ligger i rättsvetenskapens arbete och istället hänvisar till 

att en sådan undersökning kan betecknas som analytisk.
 4

 Det kan dock 

anföras att den juridiska metoden är dogmatisk eftersom rådande 

konventioner och rättsliga normer tas som utgångspunkt och efterföljs 

istället för att utvärderas på andra vis. Denna framställning syftar till att 

utreda rätten de lege lata och inte till att analysera gällande rätt utefter andra 

kriterier som exempelvis rättsreglernas effekter på samhället.
5
 

 

För att utröna gällande rätt kommer relevanta rättskällor att analyseras. 

Rättskällebegreppet är emellertid mångfacetterat. Rättskälleläran avser vad 

som kan, får och bör beaktas. Rättskällorna innehar olika dignitet vilket 

leder till en särskild hierarki rättskällor emellan. Enligt den uppdelning som 

förespråkats av Peczenik ska nationell lagtext beaktas, förarbeten och 

rättspraxis bör beaktas och slutligen får doktrin beaktas vid en utredning av 

rättsläget.
6
 Då den nationella lagtexten besitter högst dignitet ska denna 

beaktas i framställningen.
7
 De i sammanhanget viktigaste lagrummen utgörs 

av 25 och 39 §§ köplagen och art. 25 CISG. I dessa bestämmelser uppställs 

krav på ett väsentligt avtalsbrott såsom en nödvändig förutsättning för 

hävning. Genom att undersöka lagrummen tillsammans med förarbeten, 

praxis och doktrin är ambitionen att utröna hur väsentlighetsbedömningen 

vidtas enligt gällande rätt.  

 

                                                 
4
 Exempelvis förespråkar Sandgren en sådan definition. Se Sandgren 2005, s. 655f och 

Sandgren 2007, s. 52. 
5
 Adestam 2014, s. 16. 

6
 Peczenik 1980, s. 49f, Peczenik 1995, s. 35f. 

7
 Kleineman har till och med beskrivit lagtexten som den enda rättskällan med ”formell” 

auktoritet. Se Kleineman 2013, s. 28, s. 32. 
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Vid besvarandet av den andra forskningsfrågan, avseende vilka 

rättsverkningar som uppkommer vid mottagandet av en obefogad 

hävningsförklaring, saknas det uttrycklig reglering i lag. Detta hindrar dock 

inte att det kan finnas lagregler som kan tillämpas vid mottagandet av 

obefogade hävningsförklaringar och 62 § köplagen har i det sammanhanget 

visat sig vara av viktig betydelse. Vidare är flertalet av de relevanta 

rättsfallen hänförliga till den tid då den äldre köplagen var gällande varför 

det är nödvändigt att undersöka om införandet av den nya köplagen gett 

upphov till några materiella skillnader. 

 

Det har även anförts att ett rättsfalls prejudikatvärde och användbarhet som 

ett uttryck för gällande rätt är beroende hur väl rättssatsen är begriplig, 

rationellt motiverad, praktikabel, har ett mått av generalitet samt är väl 

avpassad till rättssystemet.
8
 Praxis från HD har getts företräde, men då det 

till stora delar saknats avgöranden från HD avseende de aktuella frågorna 

har även underrättsavgöranden fått ta utrymme i framställningen. Även 

avgöranden från olika internationella domstolar har beaktats för att redogöra 

för tolkningen av bestämmelsen i art. 25 CISG  

1.3 Forskningsläge 

Det har anförts att det knappast är möjligt att ange några precisa och 

samtidigt generella riktlinjer över vad som utgör ett väsentligt brott mot 

avtalet. De försök som trots allt har gjorts har ansetts antingen intetsägande 

eller ohållbara.
9
 Sådana försök saknas dock inte, utan Bertil Bengtsson gav 

år 1967 ut Hävningsrätt och Uppsägningsrätt vid Kontraktsbrott vilket 

synes vara det mest omfattande svenska verket inom hävningsområdet.
10

 

Hävningsbestämmelsen avhandlas även i Tore Alméns kommentar till den 

äldre köplagen samt i annan köprättslig forskning på området.
11

 Eftersom 

det krävs att kontraktsbrottet ska vara väsentligt för att hävning ska 

aktualiseras i flertalet förmögenhetsrättsliga lagar blir det även intressant att 

lyfta blicken till doktrin som tar sikte på avtalsrättens område och andra 

typer av avtal än köp.
12

 Litteraturen avseende CISG har varit omfattade och 

svår att överblicka. Ramberg och Herres kommentar kring CISG har fått ta 

stort utrymme i framställningen och kompletterats med framställningar som 

mer specifikt inriktat sig på bedömningen enligt art. 25 CISG.
13

  

 

Klara Håstad har skrivit en artikel om obefogade hävningsförklaringar i 

festskrift till Torgny Håstad 2010 vilket har varit en mycket viktig 

                                                 
8
 Westberg 2000, s. 614. 

9
 Hellner m.fl. 2016, s. 189.  

10
 Boken fick dock utstå en del kritik av Karlgren som i Karlgren SvJT 1968, s. 388 anförde 

att den trots sitt formella skick inte kunde undgå att ge intrycket av en materialsamling som 

saknade något av en röd tråd.  
11

 Exempelvis Ramberg, Herre Allmän köprätt, Christensen, Studier i köprätt.  
12

 Exempelvis Hellner m.fl. 2016, Heidbrink Logistikavtalet, Samuelsson, 

Entreprenadavtalet.  
13

 Exempelvis Lubbe, Spaic och Graffi.  
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utgångspunkt för denna framställning.
14

 Avseende obefogade 

hävningsförklaringar saknas det dock än idag svar på många av de vanliga 

frågor som uppkommer.
15

 Knut Rodhe har tillägnat en enstaka sida åt de 

valmöjligheter som en mottagare av en obefogad hävningsförklaring kan 

tänkas stå inför.
16

 Den rättsvetenskapliga litteraturen avseende obefogade 

hävningsförklaringar är många gånger begränsad till korta uttalanden likt att 

”[e]n hävningsförklaring kan få allvarliga följder om den är felaktig eller 

oberättigad” utan att någon närmare redogörelse för varför det förhåller sig 

på detta vis presenteras.
17

  

1.4 Avgränsningar 

En hävningsförklaring kan givetvis anses obefogad på grund av en rad olika 

orsaker. För att nämna några kan det poneras att den som lämnat en 

obefogad hävningsförklaring angett fel i varan som hävningsgrund men 

samtidigt underlåtit att reklamera. I andra sammanhang kan det tänkas att 

den hävande parten först har haft att söka andra remedier i enlighet med 

parternas avtal eller tvingande lag, varför underlåtenhet att söka dessa kan 

ha medfört en obefogad hävningsförklaring. Dessa situationer bortses från i 

denna avhandling där endast frågan om obefogade hävningsförklaringar i 

relation till väsentligheten av avtalsbrottet ska beröras.
18

  

 

Av utrymmesskäl kommer endast köparens hävningsrätt vid säljarens 

dröjsmål och köparens hävningsrätt vid fel i varan att behandlas.
19

 Detta är 

det så kallade ”normala” väsentlighetskravet och tillika huvudregeln för att 

få häva inom köprätten.
20

 Det finns olika variationer av väsentlighetskrav 

för att hävningsrätt ska beviljas i köplagen. Av dessa kommer endast det 

”förstärkta väsentlighetskravet” vid specialtillverkade varor att behandlas 

för att ställas i kontrast till det ”normala väsentlighetskravet”.
21

  

 

Vidare kommer inte köparens möjligheter att, vid säljarens dröjsmål, 

förelägga säljaren en bestämd tilläggstid, för att sedan kunna häva efter 

utgången av tilläggstiden, att beröras.
22

 En sådan bedömning skulle ta sikte 

på huruvida tilläggstiden är oskäligt kort eller inte och tar inte sikte på 

väsentlighetsbedömningen av säljarens avtalsbrott, varför frågan har 

uteslutits från denna framställning.
23

 

 

                                                 
14

 Klara Håstad, Obefogade hävningsförklaringar, Festskrift till Torgny Håstad, 2010. 

Fortsättningsvis K. Håstad. Det var för övrigt denna artikel som väckte författarens intresse 

av att utforska området kring obefogade hävningsförklaringar närmare. 
15

 Vilket uppmärksammas av K. Håstad, s. 282. 
16

 Rodhe 1956, s. 449. 
17

 Hultmark 1996, s. 120. 
18

 I viss utsträckning synes dock andra påföljder inverka på själva 

väsentlighetsbedömningen vilket redogörs för nedan under avsnitt 3.5. 
19

 Köplagen 25, 39 §§. 
20

 Hellner m.fl. 2016, s. 188f. 
21

 Hellner m.fl. 2016, s. 192.  
22

 Se 25 § köplagen. 
23

 Ramberg, Herre 2014, s. 174. 
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I samband med att en obefogad hävningsförklaring lämnas kan det även 

uppstå frågor av processrättslig natur. Exempelvis har mottagande parter 

framfört argument om att den part som lämnat hävningsförklaring bör förbli 

bunden av grunderna angivna i denna.
24

 Även dessa processrättsliga 

aspekter i samband med hävningsförklaringar lämnas utanför detta arbetes 

ram.
25

  

 

När strategiska valmöjligheter behandlas i samband med mottagandet av en 

obefogad hävningsförklaring har skadeståndsaspekten begränsats till att 

beröra frågan avseende inom vilken tidsram ett sådant anspråk bör 

framställas. Av utrymmesskäl kommer inte någon redogörelse att vidtas för 

hur ett sådant skadestånd kan komma att beräknas och vilka förutsättningar 

som kan tänkas behöva vara uppfyllda för att vinna framgång med ett sådant 

anspråk. 

 

Vidare kan en hävningsförklaring lämnas i en mängd olika typer av avtal. 

Uppsatsen syftar dock att behandla obefogade hävningsförklaringar i ett 

köprättsligt förhållande. Där det framstår som passande kommer dock att 

även andra rättsområden att behandlas, exempelvis då analogier kan låta sig 

göras. Vidare kan det konstateras att utgångspunkten självklart är att 

parterna befinner sig i en avtalsrelation då det är en förutsättning för att ett 

kontraktsbrott ska kunna föreligga. Avslutningsvis bör läsaren 

uppmärksamma att inga konsumentförhållanden kommer att beröras 

eftersom uppsatsen fokuserar på kommersiella förhållanden. Det är inte 

otänkbart att hänvisningar till konsumentköplagen kan göras även i 

kommersiella förhållanden exempelvis när den ena parten intar en 

underlägsen ställning men sådana situationer lämnas utanför denna 

framställning av utrymmesskäl.  

1.5 Disposition 

För att kunna tala om obefogade hävningsförklaringar behöver 

hävningsrätten i något mer generella termer trots allt att behandlas. Det 

andra avsnittet kommer därför att inledningsvis behandla hävningsrätten och 

varför en sådan rätt kan uppstå vid väsentliga avtalsbrott. Därefter kommer 

bedömningen av väsentlighetsrekvisitet att redogöras för närmare. Det 

kommer att uppmärksammas vilken typ av bedömning som förespråkas 

enligt gällande rätt och det normala väsentlighetsrekvisitet vid säljarens 

dröjsmål och fel i varan behandlas. 

 

Det fjärde avsnittet behandlar rättsverkningarna av en obefogad 

hävningsförklaring där frågor om strategier och valmöjligheter för 

mottagaren innefattas. I det femte och avslutande avsnittet kommer det 

                                                 
24

 I rättspraxis har det konstaterats att en part är oförhindrad att utveckla och komplettera 

grunderna för hävningen även efter den tidpunkt då hävningsförklaringen har lämnats till 

motparten. Se exempelvis HovR över Skåne och Blekinge, mål T 513–94. En dom som det 

hänvisas till även i mer aktuella domar, Se exempelvis Lunds TR, mål T 1115–15, 

meddelad 2016–06–23. 
25

 För den intresserade avhandlas frågan kortare av K. Håstad, s. 279ff. 
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material som presenterats att analyseras. Här kommer även författarens egna 

åsikter och tolkningar av gällande rätt att uppvisas samtidigt som vissa 

slutsatser och förhoppningsvis svar på frågeställningarna kan lämnas. 

 



 13 

2 Hävning 

2.1 Hävningsbegreppet 

Att häva kontraktet kan sägas vara att lämna ett meddelande till motparten 

om att avtalet inte ska uppfyllas. Detta kan också uttryckas som ett 

meddelande om att prestationsutbytet mellan parterna måste bortfalla.
26

 Det 

torde dock inte räcka med att en part skickar ett meddelande om att denne 

önskar häva. För att en hävning faktiskt ska komma till stånd bör det även 

krävas att förutsättningarna för hävning föreligger, vilket kan uttryckas som 

att den hävande parten har hävningsrätt.
27

 

 

Det huvudsakliga syftet bakom hävningsrätten är att den part som blivit 

drabbad av ett avtalsbrott ska kunna frigöra sig från avtalsbundenheten. En 

sådan frigörelse kan exempelvis vara nödvändig när den drabbade parten 

har ett intresse av att slippa avtalsbundenheten för att undvika en ekonomisk 

förlust. En säljare som önskar häva ett avtal kan ha ett behov av att frigöra 

sig snabbt för att sälja varan till en annan part. På samma sätt kan en köpare 

känna sig nödgat att frigöra sig från avtalet för att köpa en liknande vara 

från en annan säljare när leveransen har dröjt för lång tid.
28

 Det kan således 

konstateras att en part som önskar frigöra sig från ett avtalsförhållande 

genom att lämna hävningsförklaring kan ha olika bakomliggande intressen 

för detta. 

 

Avtal kan även upphöra utan att det föreligger avtalsbrott, exempelvis när en 

part vidtar en uppsägning, varför en distinktion görs mellan dessa två 

begrepp.
29

 Vidare bör det uppmärksammas att en uppsägning endast kan ske 

av varaktiga avtal samtidigt som en hävning kan ske både vid både 

momentana avtal och varaktiga avtal. Om ett varaktigt avtal som löper tills 

vidare hävs blir det därför ingen större skillnad om en part häver eller vidtar 

uppsägning eftersom avtalet ändå kan sägas upp när som helst.
30

 Det torde 

dock innebära en stor skillnad eftersom någon uppsägningstid inte behöver 

beaktas vid hävning till skillnad från vid uppsägning av varaktiga avtal när 

en uppsägningstid finns stadgad i avtalet. I den fortsatta framställningen 

kommer inte uppsägningar att beröras.  

 

Genom åren har det rått delade meningar om vilken betydelse som 

begreppet hävning av avtal ska ges. Det har anförts att det inte räcker med 

att en part frigörs från avtalets ekonomiska konsekvenser för att 

hävningsbegreppet ska vara tillämpligt. Svårigheten skulle därför ligga i att 

förena frigörelsen från de ekonomiska konsekvenserna med frigörelsen från 

                                                 
26

 Ussing, 1961, s. 82.  
27

 Se avsnitt 4.2 nedan där denna fråga diskuteras. 
28

 Ramberg, Herre 2014, s. 170. 
29

 Sundberg, s. 84f.  
30

 Hellner, m.fl. 2016, s. 193.  
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naturaprestationer.
31

 Rodhe har kritiserat flertalet definitioner av 

hävningsbegreppet på grund av att dessa har tenderat att definiera rättsfakta 

med hjälp av dess rättsföljder.
32

 Om begreppet hävning av avtal definieras 

på grundval av rättsföljden skulle det innebära att en obefogad hävning inte 

räknas in under begreppet hävning av avtal enligt Rodhe.
33

 Han konstaterar 

att en lämplig definition av begreppet är följande:  

 

”[h]ävning av ett avtal innebär att ena parten, i anledning av att andra parten 

icke uppfyllt eller väntas icke uppfylla sina förpliktelser, påfordrar 

att ingen naturaprestation ska äga rum, att ingen prestation av surrogat ska 

äga rum, eller att omöjlighet att fullgöra naturaprestation icke skall ha 

samma effekt som om naturaprestation ägt rum”.
34

  

 

Detta synes vara en omständig definition och frågan är om det är rätt att 

betrakta en obefogad hävning inom ramen för begreppet hävning av avtal.
35

 

Bengtsson medger att hävningsbegreppet innebär vissa svårigheter men han 

använder en liknande terminologi där han anför att en hävning innebär ”[…] 

en berättigad eller oberättigad förklaring av borgenären, varigenom han 

avser att genast upplösa avtalet”.
36

 En mer behändig definition torde vara att 

båda parternas prestationsskyldighet upphör vid en hävning. Med detta 

synsätt så knyts dock hävningen till rättsföljderna.
37

 Några större svårigheter 

borde det dock inte innebära att betrakta en befogad hävning som en 

hävning, vilket naturligtvis innebär att rättsverkningarna uppstår. Anses 

hävningen vara obefogad ter det sig istället naturligt att istället tala om en 

obefogad hävningsförklaring där rättsverkningarna inte uppkommer.
38

 

2.2 Förutsättningar för hävning 

Den fortsatta framställningen tar sikte på väsentlighetskriteriet och 

bedömningen av detta rekvisit. Detta till trots bör några inledande 

anmärkningar göras gällande innan lagrummen och hävningsrätten i 

respektive situation aktualiseras. Eftersom köplagen innehåller ett flertal 

påföljdsalternativ för en part som utsatts för ett kontraktsbrott utesluter 

påföljderna i viss utsträckning varandra och vissa andra krav uppställs för 

att påföljden ska kunna göras gällande.
39

 

 

Vid säljarens dröjsmål med avlämnande finns det ingen reklamationsplikt 

utan istället en meddelandeplikt för att kunna vidta vissa påföljder. Önskar 

köparen kräva fullgörelse måste denne framställa ett fullgörelsekrav utan att 

                                                 
31

 Karlgren SvJT 1943 s. 372f.  
32

 För en diskussion kring sammanblandningen av termerna rättighet och rättsföljd. Se 

Ekelöf, Festskrift tillägnad Birger Ekeberg, s. 164ff.  
33

 Rodhe, Festskrift till Henry Ussing, s. 461.  
34

 Rodhe, Festskrift till Henry Ussing, s. 465. 
35

 Vi får anledning att återkomma till detta i analysen, se avsnitt 5.3 bland annat. 
36

 Bengtsson 1967, s. 4. 
37

 Ramberg, Ramberg 2016, s. 230.  
38

 Detta utreds närmare under avsnitt 4.2. 
39

 Hellner m.fl. 2016, s. 151f. 
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vänta orimligt länge.
40

 Önskar köparen häva med anledning av dröjsmålet 

måste köparen framställa ett krav om detta inom skälig tid efter kännedom 

om att avlämnande har skett.
41

 

 

Vid fel i varan krävs det att köparen vidtar en neutral reklamation för att inte 

förlora rättigheter som uppkommit på grund av felet.
42

 Om säljaren agerat 

grovt vårdslöst, alternativt i strid mot tro och heder, kvarstår köparens 

rättigheter trots att köparen inte reklamerat.
43

 Efter att säljaren har erhållit 

köparens neutrala reklamation har säljaren rätt till att inom skälig tid 

avhjälpa eller omleverera oavsett om köparen önskar detta eller inte.
44

 

Köparen är därefter nödgad att lämna en hävningsförklaring inom skälig tid 

efter den tid som säljaren haft på sig att avhjälpa eller omleverera.
45

  

2.3 Hävningens effekter 

Det bör uppmärksammas att den som lämnar en hävningsförklaring kan 

åsyfta att häva avtalet ur olika tidsramar. Vanligtvis kan ett avtal hävas med 

avseende på två olika tidpunkter, dels med retroaktiv verkan, vilket innebär 

att avtalet hanteras som om det inte existerat. Avtalet kan även hävas med 

framtida verkan vilket betyder att avtalet står fast fram till 

hävningstidpunkten men att parterna frigörs från skyldigheten att prestera 

framöver.
46

 Det bör även hållas i minne att en hävning inte innebär att 

avtalet försvinner i sin helhet. En vanligt förekommande situation är att en 

part kombinerar en hävning med ett skadeståndsanspråk. Uppstår det tvist 

gäller då fortfarande exempelvis avtalets skiljeklausuler och 

ansvarsbegränsningsklausuler.
47

 

 

 

                                                 
40

 Köplagen 23 § 3 st. 
41

 Herre 2008, s. 899. 
42

 Köplagen 32 §. 
43

 Köplagen 33 §. 
44

 Köplagen 36 §. 
45

 Köplagen 39 §. 
46

 Heidbrink, s. 195f.  
47

 Ramberg, Ramberg 2016, s. 231. 
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3 Väsentlighetsrekvisitet 

3.1 Allmänt 

Som en huvudregel inom både den svenska som den internationella 

köprätten har en part endast hävningsrätt om det föreligger ett väsentligt 

avtalsbrott. Väsentlighetsregeln har även verkan för andra kontraktstyper än 

rent köprättsliga och kan ses som en allmän avtalsrättslig princip.
48

 Om en 

part lämnar en hävningsförklaring utan att det föreligger ett väsentligt 

avtalsbrott blir hävningsförklaringen att betrakta som obefogad. Det är 

relevant att redogöra för detta väsentlighetsrekvisit närmare och det kan 

hållas i åtanke att bedömningen även torde inverka på möjligheterna att 

kunna klassificera en hävningsförklaring som obefogad. 

3.2 Köplagen 

3.2.1 Inledning 

Köplagen innefattar olika metoder för att bedöma väsentligheten av ett 

avtalsbrott vilket går att utläsa genom de olika lagrummen. Vid vissa 

situationer krävs det att avtalsbrottet är väsentligt samtidigt som den 

avtalsbrytande parten insett eller borde ha insett att det var väsentligt för den 

hävande parten. Vid andra avtalsbrott, exempelvis då en köpare inte 

uppfyller sin skyldighet att betala, uppställs det endast att avtalsbrottet ska 

ha varit väsentligt.
49

 Som ovan har framhållits kommer denna framställning 

att fokusera på väsentlighetsbedömningen vid avtalsbrott hänförliga till 

säljarens dröjsmål samt vid fel i varan. Trots att rekvisiten är identiska vid 

säljarens dröjsmål och fel i varan föreligger det skillnader mellan de olika 

typsituationer som kan uppstå, varför de lämpligen behandlas för sig.
50

 

3.2.2 Säljarens dröjsmål med avlämnande 

3.2.2.1 Den äldre köplagen 

 

I den äldre köplagen medgavs hävningsrätt för en köpare när dröjsmål med 

varans avlämnande förelåg enligt 21 § 2 st. som stadgade att: 

 

”Var dröjsmålet av ringa betydelse för köparen, eller hade säljaren grundad 

anledning att sådant antaga, må ej köpet hävas, utan så är att köparen 

betingat sig noggrant iakttagande av tiden för godsets avlämnande; dock 

                                                 
48

 Med internationella köprätten åsyftas här CISG. Se Ramberg, Herre 2014, s. 171, Rodhe 

1956, s. 429, Bengtsson 1967, s. 107, Ramberg, Ramberg 2016, s. 231. 
49

 Jfr köplagen 25, 39 §§ med köplagen 54 §. 
50

 Munukka, Karnov, 39 § köplagen. 
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skall vid handelsköp varje dröjsmål medföra rätt till köpets hävande, med 

mindre det, som fördröjt är, utgör allenast en ringa del av godset”.
51

 

 

Av lagtexten framgår att en köpare inte erhöll rätt att häva för det fall att 

dröjsmålet endast var av ringa betydelse eller om säljaren hade en grundad 

anledning att anta att dröjsmålet endast var av ringa betydelse för köparen. 

Det kan således utläsas att ett ”icke ringa” avtalsbrott som huvudregel 

medförde hävningsrätt för köparen. Samtidigt ansågs varje dröjsmål i 

samband med handelsköp medföra en hävningsrätt för köparen förutsatt att 

det inte var dröjsmål med en ringa del av det som skulle avlämnas. Vidare 

hade köparen alltid rätt att häva när han betingat sig noggrant iakttagande av 

tiden för avlämnandet. För enkelhetens skull kommer det fortsättningsvis att 

talas om ”väsentlighetsbedömningen i den äldre köplagen” men det bör 

uppmärksammas att med ”väsentligt” menas snarare att nå upp till rekvisitet 

att dröjsmålet ”inte är av ringa betydelse” för köparen.
52

 I samband med att 

den äldre köplagen infördes uttalades dock att bestämmelserna tog fasta på 

skillnaden mellan ”mera betydande och ringare kontraktsbrott ” där endast 

de mer betydande kontraktsbrotten ansågs medföra en rätt att frånträda ett 

kontrakt.
53

  

 

Utgångspunkten för väsentlighetsbedömningen synes ha varit att köparen i 

allmänhet torde vara berättigad att häva köpet vid säljarens dröjsmål. Det 

framgår av motivens inledande beskrivning som lyder på följande sätt: ”Då i 

fråga om godsets aflämnande inträffar dröjsmål […] bör köparen i allmänhet 

vara befogad att häfva köpet […]”.
54

 Det ursprungliga lagförslaget hade 

dock varit betydligt mer förmånligt för säljaren men efter att HD granskat 

förslaget kom den äldre köplagen att berättiga hävning för köparen i allt 

större utsträckning.
55

 Att köparen nekades hävningsrätt vid ringa dröjsmål 

motiverades med att det skulle te sig obilligt mot säljaren om hävningsrätt 

skulle föreligga vid minsta dröjsmål. En sådan lösning skulle kunna 

missbrukas av en köpare som önskade komma ur ett avtal som av någon 

anledning blivit ofördelaktigt, exempelvis på grund av att priset på varan 

sjunkit på marknaden.
56

 Det bör i sammanhanget uppmärksammas att ett 

annat perspektiv också kan anläggas avseende handelsköp. En köpare hade 

enligt den äldre köplagen rätt, vid handelsköp, häva vid minsta dröjsmål 

vilket säkerligen kunde utnyttjas när varan sjunkit för att införskaffa varan 

av någon annan säljare till ett billigare pris.
57

   

                                                 
51

 21 § 2 st. äldre köplagen. 
52

 Att det egentligen inte finns något uttryckligt krav på ”väsentlighet” i detta lagrum synes 

Lehrberg inte nämna i hans kommentar till det nya lagförslaget i Lehrberg SvJT 1987, s. 

424. Att ett dröjsmål inte är av ringa betydelse torde inte nödvändigtvis betyda att det är 

väsentligt. Lehrberg gör dock gällande i Lehrberg 1989, s. 192 not 96 att begreppen 

används på ett omväxlande vis i förarbetena till köplagen och att begreppen ”ej av ringa 

betydelse” och ”väsentligt” därmed ska anses jämförliga. 
53

 NJA II 1906 Nr 1 s. 41. 
54

 NJA II 1906 Nr 1 s. 42. 
55

 NJA II 1901 Nr 1 s. 69ff. 
56

 NJA II 1906 Nr 1 s.43. 
57

 Håstad 2009, s. 49. 
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Vid väsentlighetsbedömningen skulle inte enbart dröjsmålets tidslängd 

beaktas utan även andra omständigheter som kunde ha betydelse för 

köparen. Även omständigheter som kunde påverka säljarens uppfattning om 

hur köparen torde uppfatta dröjsmålet kunde inbegripas i bedömningen.
58

 

Några närmare riktlinjer för hur bedömningen skulle gå till angavs inte men 

det Almén gjorde gällande att köparens olägenhet borde ses mot bakgrund 

av syftet med förvärvet. Som exempel angavs att en efterrätt som inte 

kommit förens efter middagen tagit slut torde ha uppfyllt 

väsentlighetskriteriet.
59

 Genom att köparen alltid beviljades hävningsrätt när 

denne betingat sig noggrant iakttagande av tidpunkten för godsets 

avlämnande blev bestämmelsen handlingsdirigerande. En köpare kunde 

således göra klart för säljaren att tidpunkten för avlämnande var av 

synnerlig vikt och på så vis försäkra sig om att varje dröjsmål medförde 

hävningsrätt.
60

 En sådan försäkran kunde göras genom att i avtalet 

föreskriva att den aktuella varan skulle levereras exempelvis ovillkorligen 

eller allra senast en särskild dag.
61

 

 

Det saknas till stora delar närmare vägledning i rättspraxis om hur 

väsentlighetsbedömningen gick till vid tillämpningen av 21 § äldre 

köplagen.
62

 Ett rättsfall som berör frågan är NJA 1914 s. 173. I fallet stämde 

skräddaren, tillika säljaren, en köpare för att få utbetalt 85 kronor för en 

kostym. Köparen bestred yrkandet och menade att han beställt kostymen 

men villkorat beställningen av att den skulle vara färdigställd den 10 

november. När köparen besökte butiken den 10 november blev han 

informerad av säljaren att denna inte skulle vara färdigställd förrän den 14 

november varför köparen hävde köpet. Säljaren gjorde å sin sida istället 

gällande att det enda som var avtalat mellan parterna var att köparen skulle 

prova kostymen den 6 november och att den sedan skulle vara färdigställd 

under veckan som slutade den 13 november. Vidare hade säljaren skickat en 

färdig kostym till köparen den 12 november, dvs. två dagar efter det att 

köpet hävts, men köparen vägrade att motta leveransen. Göta HovR 

konstaterade att kostymen den 10 november var avtalsenlig bortsett från att 

kostymbyxornas midjeband varit av ett annat tyg, vilket kunde avhjälpas 

snarast av skräddaren. Avtalsbrottet var således inte av väsentlig karaktär 

och hävningen godtogs inte. Troligtvis innebär hovrättens domskäl också att 

ett dröjsmål med en eller annan dag inte torde ha varit av annan än ringa 

betydelse. HD instämde i denna bedömning men JustR Quensel var 

skiljaktig och anförde att enligt parternas ursprungliga avtal hade köparen 

beställt kostymen ”[…] under uttryckligt villkor att densamma skulle vara 

färdig å viss dag” och synes närmare betrakta det som att köparen därför 

betingat sig noggrant iakttagande av tiden för godsets avlämnande.
63

  

 

                                                 
58

 NJA II 1906 Nr 1 s. 43f. 
59

 Almén, s. 250.  
60

 NJA II 1906 Nr 1 s. 43f. Vilket även stämmer väl med dagens reglering, se nedan avsnitt 

3.2.2.2.2. 
61

 Almén, s. 252f. 
62

 Lehrberg 1989, s. 199.  
63

 NJA 1914 s. 173 på s. 174.  
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3.2.2.2 Den nya köplagen 

 

Den 1 januari 1991 ersattes den äldre köplagen med den idag gällande 

köplagen.
64

 I samband med den nya lagens tillkomst fick 

hävningsbestämmelsen avseende dröjsmål med varans avlämnande en ny 

utformning i lagens 25 § 1 st. som stadgar följande: 

 

”Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är 

av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett 

detta.” 

 

Det är således två subjektiva rekvisit som måste vara uppfyllda för att 

hävningsrätt ska föreligga. Dels ska dröjsmålet vara av väsentlig betydelse 

för köparen, dels ska säljaren ha insett eller bort inse detta. Generellt sett 

torde den nya regeln innebära en begränsning i köparens rätt att häva då det 

som utgångspunkt krävs ett avtalsbrott av väsentlig betydelse istället för det 

tidigare där hävningsrätten exkluderades då dröjsmålet endast var av ringa 

betydelse.
65

 Bakgrunden till den nya regleringen var delvis att den äldre 

regeln var komplicerad och att det därför fanns ett behov av förenkling. 

Användningen av rekvisitet väsentligt avtalsbrott stämde överens med 

tidigare nordiska köplagsförslag.
66

  

 

En intressant fråga är dock huruvida den nya formuleringen innebär någon 

verklig förändring av rättsläget jämfört med den tidigare regeln. I 

sammanhanget har det anförts att det nya rekvisitet som stadgar att 

avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse inte borde leda till andra 

resultat än det äldre rekvisitet ej ringa.
67

 Även Bengtsson har anfört att den 

nya köplagen knappast innebar några större förändringar i förhållande till de 

äldre hävningsreglerna. Å andra sidan anförde han att det torde vara något 

svårare att häva än vad det tidigare varit i några särskilda situationer.
68

 

Svensson har anfört att hävningsreglerna blivit förmånligare för säljaren i 

samband med de nya hävningsreglerna och detta särskilt i kommersiella 

förhållanden.
69

  

 

Vid tillkomsten ansågs den stora nyheten vara att dröjsmålet alltid måste 

vara väsentligt, vilket innebar en kontrast jämfört med vad som tidigare 

gällt, särskilt för handelsköp. Detta motiverades med att den tidigare regeln 

ansågs för sträng och att utvecklingen inom andra rättsområden resulterat i 

ett allmänt väsentlighetskrav.
70
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3.2.2.2.1 Dröjsmålets väsentlighet för köparen 

 

Av förarbetena till lagrummet framgår att dröjsmålets väsentlighet ska 

bedömas ur köparens synvinkel. En nyckelfaktor i bedömningen blir då 

huruvida avtalsenlig leverans är av stor betydelse för köparen eller inte. Det 

som säljaren ska ha insett eller bort inse är endast den väsentliga betydelsen 

för köparen vilket betyder att det helt ska bortses från, exempelvis om det är 

särskilt betungande för säljaren att leverera på utsatt tid. Varför säljaren är i 

dröjsmål med att leverera den aktuella varan saknar helt betydelse även om 

dröjsmålet beror på något utanför säljarens kontroll.
71

  Samtidigt är det inte 

köparens subjektiva uppfattning som ska läggas till grund för 

väsentlighetsbedömningen utan istället om dröjsmålet, objektivt sett, kan 

anses vara av väsentlig betydelse för köparen.
72

 Bedömningen blir 

komplicerad eftersom att väsentligheten ska bedömas ur köparens 

perspektiv men samtidigt objektivt. Köparens särskilda situation ska därför 

beaktas, ett dröjsmål på en enstaka dag kan vara förenad med betydande 

olägenheter för köparen och därför vara väsentligt för köparen. Men ett 

sådant dröjsmål på en enstaka dag kanske rent objektivt sätt, exempelvis 

enligt branschpraxis, inte anses medföra stora olägenheter.
73

 Det är därför av 

vikt att även utreda det andra rekvisitet, huruvida denna olägenhet har varit 

synbar för säljaren eller inte. 

3.2.2.2.2 Var dröjsmålets väsentlighet för köparen synbart 
för säljaren? 

Förutom att avtalsbrottet ska ha varit av väsentlig betydelse för köparen 

krävs det säljaren insåg eller borde ha insett att dröjsmålet var väsentligt för 

köparen.
74

 Trots att utgångspunkten, som ovan anförts, är att väsentligen ska 

bedömas ur köparens perspektiv tas hänsyn till säljarens perspektiv genom 

synbarhetsrekvisitet.
75

 Bedömningen kräver inte att säljaren faktiskt insåg 

väsentligheten för köparen utan endast borde ha insett att dröjsmålet var av 

väsentlig betydelse för köparen. Utgångspunkten blir därför vad en förnuftig 

part i säljarens position hade haft anledning att observera. En del av denna 

bedömning torde ta sikte på vilken kommunikation som har ägt rum mellan 

parterna inkluderande tidigare partsbruk.
76

 Har exempelvis köparen 

uttryckligen förklarat att de beställda festkläderna ska användas av 

personalen på årets julfest bör rimligen säljaren inse att leverans innan 

festdatumet är av väsentligt vikt. Köparen har därför en konkret och tydlig 

möjlighet att uppfylla synbarhetsrekvisitet genom att upplysa säljaren om 

betydelsen av leverans vid viss tidpunkt.
77
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3.2.2.2.3 Närmare om väsentlighetsbeömningen vid 
dröjsmål 

Väsentlighetsbedömningen kan variera beroende på situationerna i det 

enskilda fallet varför köpets karaktär är essentiellt att undersöka. I 

förarbetena uttalas att:  

 

”Vid många köp, t.ex. av maskiner som skall användas i köparens rörelse, är 

tidsfaktorn inte alltid så viktig. I andra fall, t.ex. inom handeln med råvaror 

och värdepapper där priset på varan kan variera kraftigt från dag till dag 

eller till och med från timme till timme, kan även mycket kortvariga 

dröjsmål vara av väsentlig betydelse för köparen”.
78

  

 

En tolkning av uttalandet torde därför vara att det är tidsutdräkten som är 

det centrala bedömningskriteriet som väsentlighetsbedömningen skall utgå 

från. Att tidsfaktorn ”inte är så viktig” vid vissa typer av köp talar således 

för att ett längre dröjsmål krävs innan det blir ett väsentligt dröjsmål jämfört 

med branscher som är mer priskänsliga. Oavsett hur uttalandet tolkas kan 

det konstateras att hur lång tid dröjsmålet förelegat räknas som ett av de 

mer centrala bedömningskriterierna för väsentligheten.
79

  

 

Eftersom köplagen är dispositiv blir en naturlig utgångspunkt att ta hänsyn 

till vad som har avtalats mellan parterna.
80

 Parterna skulle exempelvis 

kunna avtala om att dröjsmål med fyra dagar alltid ska räknas som 

väsentligt, alternativt att varje dröjsmål ska utgöra ett väsentligt avtalsbrott. 

Det ansågs överflödigt att beakta denna aspekt vid regelns utformning men 

om dröjsmål uppstår och det enligt avtalet är väsentligt föreligger det 

givetvis en hävningsrätt. Om en vara avlämnas för sent och även visar sig 

vara bristfällig finns det även skäl att beakta såväl felet som dröjsmålet i 

väsentlighetsbedömningen. När det finns samverkande avtalsbrott kan alltså 

dessa bedömas tillsammans.
81

 I ett rättsfall där avtal hade ingåtts mellan en 

kommun och ett hemtjänstföretag fäste domstolen stor vikt vid att företaget 

brutit mot lagreglering för verksamheten och särskilt att företaget inte 

rapporterat ett uteblivet besök hos en person med stort vårdbehov. 

Företrädare för hemtjänstföretaget hade vidare uppmanat sina anställda att 

mörklägga dessa uppgifter mot kommunen varför förfarandet ansågs vara 

ägnat att rubba förtroendet i förhållande till den andra avtalsparten. 

Domstolen konstaterade att bristerna inte var och en för sig kan anses vara 

av sådan allvarlig karaktär att det varit fråga om väsentliga avtalsbrott men 

att de sammantaget ansågs utgöra ett väsentligt avtalsbrott.
82

 

 

Frågan är tyvärr sparsamt prövad i rättspraxis men några rättsfall har funnits 

som möjligen kan ge vägledning. I RH 1987:16 hade en leasegivare och en 

leasetagare träffat avtal om uthyrning av videokassetter. Leasetagaren skulle 
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erlägga hyra en gång i månaden och videokassetterna skulle bytas var fjärde 

vecka. Leasetagaren kom att lämna hävningsförklaring då kassetterna var 

försenade med fyra dagar. Leasegivaren gjorde gällande att dröjsmålet inte 

utgjorde ett väsentligt kontraktsbrott. HovR konstaterade att ”[f]ör att ett 

kontraktsbrott skall anses väsentligt måste antingen dröjsmålet vara av viss 

längd eller medföra allvarliga olägenheter för avtalsparten genom att denne t 

ex lider stor ekonomisk skada eller drabbas av annan olägenhet till följd av 

dröjsmålet”. Enbart tidslängden på fyra dagar kunde inte anses medföra att 

dröjsmålet kunde innebära ett väsentligt avtalsbrott enligt hovrätten. Vidare 

ansåg domstolen att ingen större ekonomisk förlust eller goodwill-förlust 

uppkommit till följd av dröjsmålet eftersom leasetagaren under dröjsmålet 

hade andra kassetter i lager redo för uthyrning. I RH 1987:77 hade en 

kommun beställt utgivning av ett en kommunal tidning och det omtvistade 

numret skulle publiceras i december 1984. Det var avtalat mellan parterna 

att temat för numret skulle vara kommunens budget för nästkommande år. 

Journalisten hamnade i dröjsmål med leveransen och kommunen hävde det 

aktuella avtalet i juni 1985. Frågan i målet var huruvida kommunen haft rätt 

att häva avtalet. Hovrätten anförde ”[d]et är uppenbart att kommunens 

intresse och behov av spridningen av denna information [vid 

hävningstidpunkten] var begränsat och att det huvudsakliga syftet med 

utgivningen av tidningen således var förfelat. Det dröjsmål som 

[journalisten] gjort sig skyldig till är därför, även med beaktande av att 

kommunen gett honom vissa anstånd, väsentligt.” Även fast kommunen 

bidragit till dröjsmålet till viss del ansågs således dröjsmålet ändå som 

väsentligt.
83

 Att motparten bidragit till dröjsmålet synes vara en punkt som 

förekommer flertalet gånger i praxis.
84

 

 

Doktrin och reglering inom köprätten ger även vägledning för prövningen 

om ett avtalsbrott är väsentligt i hyresrättsliga avtal. Det hyresrättsliga 

väsentlighetsrekvisitet vid försenat tillträde har därför i hovrättspraxis 

behandlats på ett snarlikt sätt som i köprätten och försenat tillträde kan till 

viss del liknas vid dröjsmål. I ett mål från Svea HovR konstaterades att 

tillträde till en hyreslokal på tillträdesdagen typiskt sett är av stor vikt men 

att det kan variera starkt i det enskilda fallet. Vidare anförde domstolen att 

syftet med tillträde i rätt tid är ett centralt moment att beakta vid 

bedömningen. Domstolen konstaterade att lokalen modifierats efter 

hyresgästens behov vilket resulterat i förseningen vilket talade starkt för att 

hyresgästen syfte och förväntningar med hyresavtalet inte skulle förfelas vid 

försenat tillträde. Hyresgästens hävning ansågs obefogad då den grundades 

på försenat tillträde med cirka tre månader som även utgjorde en liten del av 

den totala hyresperioden på 10 år.
85

 

3.2.3 Fel i varan 

Vid fel i varan har köparen rätt att häva om avtalsbrottet är av väsentlig 

betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Precis 
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som vid säljarens dröjsmål föreligger det således ett väsentlighetskrav för att 

hävningsrätt ska uppkomma för köparen samtidigt som väsentligheten varit 

eller borde ha varit synbar för säljaren. Trots att lagrummens rekvisit är 

identiska uppstår det som ovan framhållits olika typsituationer vid säljarens 

fel jämfört med vid säljarens dröjsmål, varför väsentlighetsbedömningen vid 

fel ska redogöras för närmare.
86

 

 

Avtalsbrottet ska uppskattas efter dess betydelse för köparen och utefter vad 

som framstår som ett väsentligt avtalsbrott med hänsyn till den specifika 

köparens förutsättningar. I förarbetena har det uttalats att ”[e]tt avtalsbrott 

torde generellt kunna sägas vara av väsentlig betydelse för köparen, om det 

berövar honom den huvudsakliga nyttan av vad han hade anledning att vänta 

sig av avtalet.”
87

 Väsentlighetsbedömningen ska i första hand undersöka 

felaktighetens omfattning i förhållande till en helt felfri vara men kan också 

sammanhänga med tidsfaktorn. Utöver detta uttalas det i förarbetena att en 

helhetsbedömning av kontraktsbrottets betydelse ska vidtas där det ska 

beaktas huruvida köparen kan rätta felet eller kompenseras genom andra 

påföljder.
88

 Ett sådant synsätt kan tolkas som att det inte räcker med att 

hävningsförutsättningarna är uppfyllda utan att det även vid 

väsentlighetsbedömningen måste utredas huruvida en köpare som önskar 

häva har att nöja sig med skadestånd eller prisavdrag istället.
89

 

 

I förarbetena anförs även att ”[k]an felet åtgärdas genom avhjälpande eller 

omleverans enligt 34 - 36 §§, kan det vara en omständighet som talar för att 

väsentlighetsrekvisitet inte är uppfyllt.”
90

 Detta uttalande är något 

överraskande eftersom köplagen stadgar att en rätt till hävning endast 

förekommer om avhjälpande eller omleverans inte kommer ifråga eller i vart 

fall inte kommer i fråga inom skälig tid, varför det kan ifrågasättas om dessa 

påföljder borde beaktas vid en väsentlighetsbedömning.
91

 

 

Det anförs dock i förarbetena att om köparen framställt krav på avhjälpande 

eller omleverans och dessa krav inte har efterkommits av säljaren kan 

omständigheterna beaktas som skäl för att väsentlighetskravets 

uppfyllande.
92

 Ett exempel från underrättspraxis påtalade att ett 

kommersiellt köp av motordrivna hjul som påvisade brister i styrförmågan 

ansågs utgöra en väsentlig brist men att parternas inledda diskussioner om 

avhjälpande var av betydelse för väsentlighetsbedömningen likaså.
93

 

 

Även varans karaktär är av intresse för bedömningen, särskilt när varan har 

tillverkats enligt köparens anvisningar och önskemål.
94

 Vid sådana 
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specialtillverkade varor ska det enligt förarbetena särskilt uppmärksammas 

huruvida felet kan kompenseras på ett annat sätt än genom 

hävningsinstitutet. Motiveringen kring detta synsätt är att en hävning ger 

upphov till särskilt stor olägenhet för säljaren samtidigt som det poängteras 

att köparens intresse av en felfri vara fortfarande bör vara det dominerande 

intresset att beakta. Å andra sidan torde köparens eget intresse av en 

specialtillverkad vara medföra att mindre felaktigheter inte lika lätt kan 

anses som väsentliga, eftersom en ersättningsvara normalt inte kan 

anskaffas från annat håll utan olägenhet.
95

 

 

I ett rättsfall från Stockholms TR hade en person köpt en bostadsrätt av en 

annan person. Det visade sig senare att det var omöjligt att få upp normal 

rumstemperatur i lägenhet varför en hävningsförklaring skickades till 

säljaren. Domstolen menade att felet i och för sig skulle kunna vara 

väsentligt eftersom en köpare torde ha att räkna med att kunna bo i en 

permanentbostad året runt. Domstolen gjorde dock gällande att problemet 

med uppvärmningen endast uppstod vintertid och till största del på det nedre 

planet. Vidare beaktade domstolen möjligheten till mindre ingripande 

åtgärder och betonade att ”[…] det dessutom är möjligt att åtgärda felet för 

en förhållandevis begränsad kostnad finner tingsrätten - vid en 

helhetsbedömning - att avtalsbrottet inte kan anses vara av en 

sådan väsentlig betydelse [för köparen] att hon haft rätt att häva köpet.” 

Istället beviljade domstolen endast prisavdrag.
96

 Liknande situationer går att 

finna vid ett köp av en bil där domstolen endast kort konstaterade att felet 

som gjordes gällande i tvisten ”[…] på ett förhållandevis 

enkelt och snabbt sätt [hade] kunnat åtgärdas […]” varför det inte var så 

betydelsefullt att det gav rätt till hävning utan istället endast prisavdrag”.
97

 

 

I ett annat mål hade en tävlingshäst köpts där det senare visade sig att hästen 

var skadad varför köparen önskade häva köpet. Västmanlands TR, vars dom 

HovR fastställde anförde att ”[…] det anses klart att en häst med halta inte 

är lämplig som tävlingshäst, att det var av väsentlig betydelse för [köparen] 

att hästen kunde tävla, att [säljaren] insåg detta och att hävningsgrund 

därför föreligger”.
98

 I ett annat fall som också rörde en förvärvad häst för 

hoppning anfördes endast kort att ”[d]et är uppenbart att avtalsbrottet varit 

av väsentlig betydelse för [köparen] eftersom det berövat henne den 

huvudsakliga nyttan av hästen”.
99

 Vid ett annat mål önskade köparen häva 

ett köp av en mjukglassmaskin som denne behövde till sin kioskverksamhet, 

vilket också säljaren blivit informerad om vid köptillfället. Det framkom 

senare att maskinen var trasig och inte fick användas i verksamheten då den 

innehöll ett förbjudet köldmedium. Domstolen menade att ”[…] [köparen] 

berövats den huvudsakliga nytta – en maskin som kan producera mjukglass 
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för försäljning – som han haft att vänta sig av avtalet […]” varför avtalet 

fick hävas.
100

  

3.3 Förutsättningslärans tillämpning vid 
hävning 

3.3.1 Inledning 

Väsentlighetsbedömningen enligt köplagen är som ovan redogjorts för inte 

helt tydlig alla gånger. Traditionellt sett har det funnits en ambition att 

precisera väsentlighetsbedömningen genom en tillämpning av principerna 

om avtals återgång vid felaktiga förutsättningar, den så kallade 

förutsättningsläran.
101

 I detta avsnitt ska det därför undersökas om 

förutsättningsläran kan användas som hjälpmedel vid 

väsentlighetsbedömningen vid hävning av avtal. För att fastställa huruvida 

väsentlighetsrekvisitet vid hävning, är uppfyllt eller inte, har Ussing gjort 

gällande att förutsättningslärans väsentlighetsbegrepp ska tillämpas.
102

 Även 

Lehrberg anser att förutsättningsläran är ett utmärkt redskap för att 

underlätta bedömningen av väsentlighetsrekvisitet i 

hävningssammanhang.
103

 Bengtsson har tidigare anfört att flertalet av de 

problemen som uppstår beträffande väsentlighetsrekvisitet kan lösas genom 

att tillämpa förutsättningsläran.
104

  

 

3.3.2 Det hypotetiska provet 

Om förutsättningsläran används för att utröna huruvida hävningsrätt 

föreligger skulle följande hypotetiska prov uppställas: Hade den hävande 

parten ingått avtalet om denne förutsett kontraktsbrottet? Om svaret på 

frågan är nekande beviljas hävningsrätt och kontraktsbrottet är att anse som 

väsentligt.
105

 För att hävning ska förekomma inom köprätten krävs det enligt 

huvudregeln ett väsentligt avtalsbrott och att denna väsentlighet varit 

synbar eller borde ha varit synbar för säljaren.
106

 Denna systematik är 

närliggande den som finns inom förutsättningsläran. 

 

3.3.2.1 Förutsättningslärans väsentlighetsrekvisit 

 

Inom förutsättningsläran uppställs det nämligen ett krav på att 

förutsättningen ska vara väsentlig för att den ska vara giltig.
107

 Detta 

                                                 
100

 Nacka TR, mål T 2583–15. 
101

 Bengtsson 1967, s. 104.  
102

 Ussing 1961, s. 85f. 
103

 Jfr Lehrberg SvJT 1987 s. 422. 
104

 Bengtsson JT 1991, s. 583f. 
105

 Rodhe 1956, s. 430.  
106

 Se ovan 3.2.2.2 och 3.2.3. 
107

 Lehrberg 1989, s. 177 



 26 

innebär att förutsättningen ska ”[…] ha varit av sådan betydelse, att det kan 

antas att löftesgivaren inte skulle ha avgivit löftet på samma villkor, om han 

känt till den verkliga situationen eller förutsett hur förhållandena skulle 

komma att utveckla sig i framtiden”.
108

 Lehrberg har gjort gällande att den 

äldre köplagens väsentlighetsrekvisit ger uttryck för samma regel som det 

väsentlighetsrekvisit förutsättningsläran tillhandahåller.
109

 I Bengtssons 

framställning drar han dock slutsatsen att det inte finns belägg för att det 

hypotetiska provet har använts i hävningssammanhang.
110

 

 

Möjligen bör NJA 1970 s. 72 uppmärksammas där HD tillämpade 

förutsättningslärans väsentlighetsrekvisit i ett entreprenadrättsligt mål. En 

entreprenör hade fått i uppdrag av Dannemora kommun att anlägga en 

brunn. Det var ostridigt mellan parterna att grundförhållandena på platsen 

för brunnen avvikit från vad som angivits i byggnadsbeskrivningen. Enligt 

domstolen innebar avvikelsen en ”[…] väsentlig ändring av de 

förutsättningar som legat till grund för avtalet.” Entreprenören B, gavs mot 

bakgrund av förutsättningsläran, en rätt till skadestånd och hävning av 

avtalet för en del av det nedlagda arbetet på brunnen. Möjligen kan 

rättsfallet tala för en tillämpning av förutsättningsläran i 

hävningssammanhang.  

 

3.3.2.2 Förutsättningslärans synbarhetsrekvisit 

 

I Brunnsmålet
111

 som ovan redogjorts för yttrade också domstolen att det för 

kommunen måste ”[…] ha stått klart, att dessa förutsättningar var av 

väsentlig betydelse för B vid avtalets ingående.” Detta uttalande anknyter 

till förutsättningslärans synbarhetsrekvisit som innebär att den väsentliga 

förutsättningen måste ha varit synbar för motparten. Det bör framhållas att 

förutsättningslärans synbarhetskrav kräver dels att den avtalsbrytande parten 

insett att den hävande parten haft förutsättningen ifråga, dels insett att 

förutsättningen var väsentlig för den hävande parten.
112

  

 

3.3.2.3 Förutsättningsläran som hjälpmedel vid 
väsentlighetsbedömningen 

 

Lehrberg gör gällande att väsentlighetsrekvisitet i köplagen
113

 

överensstämmer med förutsättningslärans väsentlighetsrekvisit. Slutsatsen 

dras mot bakgrund av att köplagens väsentlighetsbedömning enligt 25 § 

köplagen tar hänsyn till köparens individuella förhållanden samtidigt som 
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dessa endast beaktas om de varit synbara för säljaren.
114

 Enligt Lehrberg ska 

inte väsentlighetsbedömningen utgå från någon ”normalmänniska” eftersom 

köparens individuella preferenser respekteras till stora delar, exempelvis 

eftersom köparen kan meddela säljaren om att även mindre dröjsmål med 

leverans ska leda till hävning.
115

 Genom att applicera förutsättningsläran 

uppnås enligt Lehrberg en tämligen preciserad regel som kan realisera 

köplagens väsentlighetsrekvisit, varför väsentlighetskravet i köplagen kan 

jämställas med väsentlighetsrekvisitet i förutsättningsläran.
116

 På samma vis 

har Lehrberg anfört att köplagens synbarhetsrekvisit motsvaras av 

förutsättningslärans synbarhetsrekvisit eftersom säljaren är i sin fulla rätt att 

förutsätta sådana dröjsmål som för gemene man framstår som ringa faktiskt 

är oväsentliga för köparen, förutsatt att köparen inte har meddelat några 

särskilda villkor.
117

   

 

Huruvida förutsättningsläran har använts i rättspraxis i samband med 

hävningsrättens väsentlighetsbedömning är omdiskuterat. Bengtsson hävdar 

att det saknas belägg för det samtidigt som Lehrberg menar att läran kan ha 

använts utan att det nödvändigtvis måste framgå av domskälen.
118

 Hellner 

har anfört att domstolarna tenderar att undvika förutsättningslärans 

terminologi och använder uttryck om vad parterna haft ”anledning att 

anta”.
119

 I sammanhanget kan NJA 1961 s. 330 redogöras för där en säljare 

överlät en caférörelse i Göteborg till en köpare villkorat av att säljaren 

skulle medverka till att rörelsens rättigheter överläts på köparen. I ett senare 

skede ansökte köparen om tillstånd hos Länsstyrelsen för att få hålla öppet 

alla dagar 8–22 och servera kaffe. Länsstyrelsen meddelade att det inte var 

möjligt. Köparen gjorde gällande att säljaren tidigare meddelat att 

kaffeservering förekommit och hävde därför köpet. En av grunderna som 

köparen anförde var att säljaren bort inse att kaffeserveringstillståndet 

inneburit en ovillkorlig förutsättning och att avsaknaden av detta var ett fel 

som medförde hävningsrätt.
120

 HovR anförde huvudsakligen att ”[d]en 

inskränkning i de av parterna förutsatta möjligheterna att utnyttja rörelse 

som alltså förelegat måste betraktas som sådant fel som avses i 42 § 

köplagen.” Det framgår av formuleringen att förutsättningarna har beaktats 

vid felbedömningen men det är inte lika givet att de beaktades vid själva 

väsentlighetsbedömningen. Domstolens argumentation kring väsentligheten 

utsträcker sig endast till den generella kommentaren: ”På grund av vad som 

anförts och då utredningen ger vid handen, att felet ej är ringa, har [köparen] 

varit berättigad att påkalla köpets hävande.”
121

 En tolkning av domen är 

således att förutsättningarna beaktades inom ramen för felbedömningen, 
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som den stadgas i nu gällande 17 § 3 st. köplagen men inte nödvändigtvis 

vid väsentlighetsbedömningen.
122

 

 

I NJA 1952 s. 352 uppstod tvist mellan två Skrotföretag där köparen hade 

beställt flygplansskrot, mer precist motoraluminiumskrot, och yrkade senare 

på hävning då motorerna inte innehöll ens 50 % aluminium utan mestadels 

järn. Köparen gjorde gällande att det varit en väsentlig förutsättning att 

skrotet innehöll mestadels aluminium. HovR för Västra Sverige synes ha 

tillämpat förutsättningsläran då domstolen gjorde gällande att säljaren ”[…] 

bort inse att det vid köpet var en väsentlig förutsättning för bolaget att 

motorerna utgjorde motoraluminiumskrot”.
123

 Mot bakgrund av det 

uttalandet gjorde HovR gällande att köparen hade rätt att häva avtalet. Det 

bör dock noteras att HD kom till motsatt slutsats och konstaterade att 

köparen inte visat att bolaget skulle erhålla en hävningsrätt om 

flygplansskrotet innehöll en mindre mängd aluminium än vad bolaget avsett 

vid köpslutet.  

 

I ett mål från Göteborgs TR hade en köpare förvärvat en fordran mot 

bolaget C av säljaren S. Köparen gjorde gällande att en förutsättning för 

avtalets ingående var att säljaren S fullgjorde sina avtalsenliga åtaganden 

mot C. Vidare anförde köparen att säljaren S inte fullgjort dessa 

skyldigheter och därför ”[…] gjort sig skyldigt till ett väsentligt avtalsbrott 

som består i att förutsättningarna för avtalets ingående har brustit vilket har 

medfört rätt för [köparen] att häva avtalet.”
124

 Säljaren gjorde å sin sida 

gällande att någon sådan förutsättning inte förelegat samt att köparen haft 

möjlighet att införa en sådan klausul i avtalet men inte gjort det. TR gav 

köparen rätt att häva avtalet genom att tillämpa förutsättningsläran trots att 

det även fanns en friskrivningsklausul i avtalet. HovR gjorde en annan 

bedömning och konstaterade att avtalet träffats i ett kommersiellt 

sammanhang där samtliga parter företrätts av juridiska biträden, varför det 

kunde förutsättas att vardera parten såg till att samliga väsentliga villkor 

togs in i avtalet. Mot den bakgrunden ansåg HovR inte att det fanns skäl att 

väga in parternas subjektiva förutsättningar eller frångå säljarens 

friskrivning. Domstolen konstaterade därför att inget väsentligt avtalsbrott 

hade begåtts av säljaren och hävningen ansågs därför obefogad. Hovrätten 

noterade dock förutsättningsläran och uttalade att ”[d]et saknas utrymme för 

att anta att det därvid förelåg någon sådan förutsättning för avtalets ingående 

som [köparen] gjort gällande eller att denna förutsättning, i så fall, varit 

synlig för [säljaren].”
125

 

 

Även i RH 1987:16 som ovan redogjorts för
126

 synes hovrätten anspela på 

förutsättningsläran då domstolen konstaterade att ”dröjsmålet kan därför inte 
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heller, på skäl som anförts, anses ha inneburit ett sådant ekonomiskt avbräck 

för [leasetagaren] eller på annat sätt ha rubbat förutsättningarna för avtalet 

att det kan sägas utgöra ett väsentligt kontraktsbrott”. I NJA 1936 s. 368 

hade en grossist köpt tyg från en klädfabrik som senare meddelade att man 

avsåg att själva sälja tyger av samma slag till detaljisterna. Grossisten ansåg 

detta oacceptabelt eftersom bolaget då var nödgat att konkurrera med 

fabriken som man anskaffat tygerna från varför bolaget gjorde gällande att 

köpet skulle hävas. I målet konstaterade HD att det inte kunde anses avtalat 

mellan parterna att fabriken inte haft rätt att sälja varor direkt till detaljister. 

Domstolen ansåg trots allt att hävningsrätt förelåg i enlighet med 

förutsättningsläran och uttalade att grossisten ”[…] förutsatt, att bolaget […] 

skulle avhålla sig från att sälja samma slags tyger direkt till detaljister, att 

köpet eljest icke skulle hava kommit till stånd samt att bolaget bort inse 

detta”.
127

 Eftersom förutsättningen hade brustit gavs grossisten en rätt att 

häva köpet. Hellner har gjort gällande att domen visar på 

förutsättningslärans användning som en mellanlösning mellan kontraktsbrott 

och att lämna agerandet helt utan påföljd. Genom att tillämpa 

förutsättningsläran som i ovan refererade rättsfall kan domstolen 

åstadkomma en hävning av avtalet utan att någon skadeståndsskyldighet 

uppstår.
128

    

 

Sammanfattningsvis argumenterar Lehrberg för att förutsättningslärans 

väsentlighets- och synbarhetsrekvisit erhåller stöd i lagstiftningen då 

rättsreglerna är uppbyggda i likhet med dessa rekvisit. Vidare menar 

Lehrberg att det finns ett behov av enkla och klara regler och att en 

tillämpning av förutsättningsläran förverkligar detta. Han anför att 

hävningsreglerna i köplagen är alltför skiftande varför en mer abstrakt 

väsentlighetsnorm bör användas som kan tillämpas på de flesta 

kontraktsbrott.
129

 Lehrberg anför även att förutsättningsläran bör tillämpas 

vid hävning enligt 21 § i den äldre köplagen eftersom denna harmoniserar 

med bedömningen av likartade fall enligt avtalslagens ogiltighetsregler.
130

 

Det kan dock ifrågasättas vilken faktisk betydelse detta argument har. Ett 

avtals ogiltighet är inte detsamma som en hävning av avtal då hävningen 

förutsätter ett giltigt avtal. Även ändamålsskäl skulle enligt Lehrberg tala för 

en tillämpning av förutsättningsläran då det hypotetiska provet leder till att 

omständigheter som varit irrelevanta för en part vid avtalets ingående inte 

grundar hävningsrätt.
131

 Lehrberg argumenterar för att ett sådant synsätt 

ligger väl i linje med förarbetet till den äldre köplagen där kommittén 

anförde att en regel där hävningsrätt beviljades även vid ”[…] minsta 

dröjsmål synes obilligt mot säljaren och är ej heller påkalladt af hänsyn till 

köparen, hvilken vid ett obetydligt dröjsmål […] kunde taga dröjsmålet till 

förevändning för att undslippa ett aftal […]”.
132
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Det bör understrykas att Lehrberg inte är ensam förespråkare för 

förutsättningsläran i samband med väsentlighetsbedömningen i köplagen. 

Även Ussing har förespråkat att den svenska köplagens 

hävningsbestämmelser synes lämplig att tillämpa förutsättningsläran på.
133

 

På liknande sätt synes Kihlman argumentera för att ett avtalsbrott ska 

tillämpas med hjälp av förutsättningsläran då han anför att 

väsentlighetskravet är uppfyllt om den drabbade parten ”[…] inte skulle ha 

slutit avtalet alls – ens på andra villkor, i första hand till ett annat pris – om 

den vid avtalstillfället hade känt till att avtalsbrottet skulle inträffa”.
134

 

3.3.2.4 Invändningar mot en tillämpning av 
förutsättningsläran  

Förutsättningsläran har utstått kritik sedan en lång tid tillbaka och redan 

1924 anförde Ekström att själva termen förutsättning ter sig olämplig att 

använda som en teknisk term inom juridiken. Han anförde att människan 

alltid handlar under särskilda förutsättningar även om dessa ofta stannar 

kvar i det undermedvetna, varför de allt som oftast är rättsligen 

irrelevanta.
135

 Samtidigt anför han att om förutsättningsläran ska användas 

får endast de föreställningar som fanns vid avtalstidpunkten inkluderas då 

det är naturligt att det sker förändringar framöver. Önskar en part gardera 

sig mot risken för framtida förändringar, exempelvis en prishöjning eller ett 

tillståndsmedgivande, är det upp till parten att göra gällande sådan frihet, 

exempelvis genom avtalet.
136

 Vidare menar Ekström att det som ofta 

definieras som en förutsättning vid avtalets ingående alltid kan och bör 

betraktas som något annat än en ”förutsättning”. Med ett sådant synsätt kan 

en förutsättning istället benämnas som ett avtalsvillkor, antingen muntligt 

eller skriftligt. Med en sådan utgångspunkt skulle exempelvis ett villkor från 

ena parten kunna uppfattas som oriktigt av motparten, varför frågan om 

underlåtenhet att informera om villkoret skulle väcka frågan om svikligt 

förfarande. På samma vis bör en förutsättning som båda parterna haft vid 

avtalets ingående istället kunna anses som ett uttryck för den gemensamma 

partsavsikten, varför avtalet vid en uppkommen tvist bör tolkas i enlighet 

med denna gemensamma partsavsikt.
137

  

  

I motiven till köplagens 25 § föreskrivs att bedömningen av dröjsmålets 

väsentlighet ska ske ur ett köparperspektiv men samtidigt att det inte är 

köparens subjektiva uppfattning som är av betydelse för att 

väsentlighetskravet ska anses uppfyllt. En avgörande faktor är istället om 

dröjsmålet ur ett objektivt perspektiv kan anses ha haft väsentlig betydelse 

för köparen.
138

 Redan av den anledningen finns det således en grund att 

ifrågasätta huruvida det är lämpligt att fästa vikt vid köparens 

förutsättningar vid avtalets ingående som är av subjektiv karaktär. Det har 
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dock framförts att förutsättningsläran trots allt kan uppställa minimivillkor 

för hävning, exempelvis om det kan fastställas att köparen hade ingått 

avtalet även vid kännedom om det framtida dröjsmålet saknas hävningsrätt. 

Däremot skulle väsentlighetsrekvisitet inte vara uppfyllt enbart på den 

grunden att köparen inte skulle ha ingått avtalet om kännedom fanns om den 

framtida förseningen. I en sådan situation har det istället gjorts gällande att 

domstolen i enlighet med förarbeten är nödgad till att vidta en bedömning ur 

ett mer objektivt perspektiv.
139

 

 

Även Ilum har uppställt kritik mot förutsättningsläran och särskilt dess 

användning vid kontraktsbrott.
140

 Illum gör gällande att frågan om hävning 

av kontrakt eller andra följder av kontraktsbrott inte bör lösas genom en 

tillämpning av förutsättningsläran utan istället genom allmänna 

kontraktsregler.
141

 Illum gör vidare gällande att användandet av 

förutsättningsläran tenderar att bli intetsägande vid en bedömning om 

huruvida avtalsbrottet är av väsentligt karaktär eller inte. Illum konstaterat 

att ”[d]et siger i Virkeligheden næsten ingen Ting. Man vil ikke træde 

tilbage fra en Kontrakt, medmindre man har fortrudt den. Og havde man 

forudset, at der vilde intræde Forhold, der medfører, at man fortyrder 

Kontrakten, vilde man som Regel ikke have indgaaet den”.
142

 Med andra 

ord kommer en väsentlighetsbedömning i enlighet med förutsättningsläran 

nästintill alltid leda till att hävningsrätt beviljas då det kan tas för givet att 

en part inte skulle ingått ett avtal om medvetenhet funnits om ett framtida 

avtalsbrott som skulle leda till att parten önskar häva avtalet. Samtidigt 

lyfter Illum den aspekten att även om en part hade förutsatt ett framtida 

hävningsgrundande avtalsbrott kan parten likväl ha förutsatt att det då finns 

en rätt till hävning varför nödvändig säkerhet i avtalet erhållits och avtalet 

hade ingåtts ändå.
143

 

 

Det har även anförts att förutsättningslärans huvudsakliga 

tillämpningsområde är som en kompletterande ogiltighetsregel till de som 

återfinns avtalslagen. Detta till trots har läran kommit att användas inom 

andra områden där Hellner har anfört att den ter sig överflödig samtidigt 

som läran tenderar att dra uppmärksamhet från de grundläggande 

aspekterna.
144

 När det kommer till förutsättningsläran som en metod för att 

precisera väsentlighetsrekvisitet vid hävning har Hellner gjort gällande att 

detta användningsområde inte vinner stöd i doktrin samt att det saknas stöd 

för en sådan användning i praxis.
145

 Bengtsson synes vara av motsatt 

uppfattning och har anfört att förutsättningslärans hypotetiska prov använts i 

Sverige under en längre tid och även fått nytt uppsving på senare år.
146

 

Vahlén är även han kritisk och argumenterar för en till Hellner liknande 
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lösning där han gör gällande att förutsättningsläran bör exkluderas från 

obligationsrättens område.
147

 Vahlén poängterar, i enlighet med Illum, att 

förutsättningsläran inte är kompatibel vid kontraktsbrott då den hävande 

parten vid avtalets ingående kan ha förutsatt sin rätt till att få 

skadeståndsersättning för det positiva kontraktsintresset.
148

 

 

Det finns även visa uttalanden från HD som väcker betänkligheter angående 

förutsättningslärans tillämplighet vid väsentlighetsbedömningen vid 

hävning.  I NJA 1985 s. 178 yrkade ena parten ogiltighet bland annat 

grundat på förutsättningsläran och JustR Beckman, som var skiljaktig, 

anförde att ”[d]e rättsgrundsatser som brukar betecknas som 

förutsättningsläran bör allmänt sett användas med stor försiktighet” vilket 

synes tala för att förutsättningsläran inte bör utsträckas allt för långt.
149

 

Även i NJA 1996 s. 410 diskuterades förutsättningslärans ställning på det 

förmögenhetsrättsliga området. I målet anförde en bank att ett ingånget 

försträckningsavtal var ogiltigt på grund av att en väsentlig förutsättning 

som även var synbar för låntagaren brustit, varför återbäring skulle ske. HD 

slog, mot bakgrund av tidigare rättspraxis, fast i domen att ”[…] ogiltighet 

av ett avtal enligt reglerna i en allmän förutsättningslära kommer i fråga 

först om för en bedömning relevanta villkor, uttryckliga eller tolkningsvis 

fastställda, särskilda regler beträffande avtalstypen eller i övrigt tillämpliga 

lagbestämmelser saknas. Förutsättningsläran kan med andra ord ses som ett 

komplement till främst avtalstolkning och ogiltighetsgrunderna i 

avtalslagen.” Även detta uttalande från HD tyder på att domstolen föredrar 

en restriktiv användning av förutsättningsläran, vilket inte talar för att 

utsträcka förutsättningsläran till att tillämpas som hjälpmedel vid 

bedömning av väsentligheten av avtalsbrott i samband med hävning. 

 

Även Rodhe har anfört att det är svårt att genomföra det hypotetiska provet 

med någon tillförlitlighet eftersom det är svårt att utröna vilka alternativ den 

hävande parten stod inför vid avtalets ingående. Om den hävande parten vid 

avtalets ingående exempelvis hade två parter att välja på, där den ena i 

framtiden skulle begå ett ringa kontraktsbrott samtidigt som den andra 

parten inte skulle begå kontraktsbrott torde parten välja den förstnämnda. 

Mot bakgrund av det anser Rodhe att förutsättningsläran inte utgör någon 

användbar regel för väsentlighetsbedömningen.
150

 Bengtsson framhäver 

särskilt problemen som uppstår vid en tillämpning av förutsättningsläran vid 

långvariga avtalsförhållanden där omständigheterna med tiden kan komma 

att förändras. Att i en sådan situation låta den hävande partens ståndpunkt 

vid avtalets ingående, genom att använda det hypotetiska provet, vara 

avgörande kan ifrågasättas eftersom en rad olika händelser kan ha ändrat 

ståndpunkten därefter.
151
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3.4 Alternativa bedömningsläror 

I finländsk doktrin har inställningen till hävningsrätt i stort sett motsvarat 

den svenska uppfattningen på området, dvs. att den i huvudsak bygger på ett 

väsentlighetsrekvisit samtidigt som orsaken till kontraktsbrottet är 

betydelselöst.
152

 I ett försök att närmare specificera 

väsentlighetsbedömningen föreslog Taxell att en intresseavvägning borde 

utföras vid väsentlighetsprövningen. Detta då hävningen många gånger 

kunde anses oproportionerlig i den bemärkelsen att en stor ekonomisk 

förlust kunde uppstå för den avtalsbrytande parten.
153

  

 

Heidbrink talar om en liknande intresseavvägningsprövning och menar att 

väsentlighetsprövningen bör ske mer allsidigt istället för ett allt för 

borgenärsvänligt synsätt. Med denna utgångspunkt fastslår Heidbrink att 

hävningsrätt föreligger då gäldenärens intresse av att avtalet består inte är 

större än borgenärens hävningsintresse. Ytterligare skäl för denna 

ståndpunkt är att det samhällsekonomiska intresset av att avtal inte upplöses 

för lättvindigt tillgodoses.
154

 Det kan generellt sägas att de som försökt att 

utarbeta närmare riktlinjer för väsentlighetsbedömningen, utan att ansluta 

sig till förutsättningsläran, placerat fokus kring frågan om huruvida den 

hävande partens intresse till frigörelse ska anses väga tyngre än skadan för 

gäldenären tillsammans med den samhällsekonomiska nackdelen av att avtal 

upplöses. Således grundas de alternativa bedömningslärorna vanligtvis på en 

typ av intresseavvägning.
155

 Det har dock även anförts att någon 

intresseavvägning mellan parternas olika intressen inte framträder som 

någon dominerande utgångspunkt.
156

 Likväl finns det uttalanden i 

förarbetena som antyder att en viss intresseavvägning bör göras, dels pratas 

det om att en hävning är en betungande påföljd för den som drabbas av den, 

dels finns ett uttalande om att det ”[i] ett samhällsekonomiskt perspektiv 

finns […] skäl att främja en reguljär avveckling av avtalsförhållandena och 

undvika "onödiga" hävningar”.
157

 Även vid den särskilda regeln enligt 26 § 

köplagen vid specialtillverkade varor synes har säljarens intressen fått ta 

större plats vilket även framgår av motiven.
158

 

 

Hellner har poängterat att någon närmare analys av väsentlighetskriteriet 

inte låter sig göras utan att reflektera över hävningspåföljdens rättspolitiska 

ändamål. Vid en sådan genomgång träder några självklara funktioner fram, 

dels att köparen ska befrias från ett avtal som förlorat sitt värde för denne, 

dels att ett hot om hävning kan utgöra ett effektivt påtryckningsmedel för att 

motparten ska prestera sin del av avtalet.
159

 Christensen menar att 

hävningspåföljden har en reparativ funktion därför att påföljden 
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kompenserar den drabbade för olägenheten som uppkommit till följd av 

kontraktsbrottet. Hon menar vidare att det vanligtvis uttrycks som att 

hävningspåföljden riktar sig mot avtalet, trots att det inte är fel på avtalet. 

Det som de facto skett är istället att ett avtalsbrott har ägt rum, varför 

hävningen uppkommer som en direkt effekt av den skada och olägenhet som 

agerandet resulterat i, varför det är befogat att tala om en reparativ 

funktion.
160

  

 

En annan möjlighet är att låta väsentlighetsbedömningen karaktäriseras av 

arten av kontraktsbrott, om det är en biförpliktelse eller huvudförpliktelse i 

avtalet som hävningsrätten grundar sig på i den enskilda situationen. Vidare 

har det anförts att parternas skuld till avtalsbrottet skulle kunna beaktas vid 

väsentlighetsbedömningen där en grov vårdlöshet från den avtalsbrytande 

parten skulle leda till att dennes intresse beaktas i en mindre utsträckning än 

vad som annars skulle ha skett.
161

 

 

Det har även föreslagits att väsentlighetsbedömningen skulle kunna vidtas 

genom att värdera parternas intresse av att hävningen tillåts respektive inte 

tillåts i ekonomiska termer. Exempelvis kan den hävande parten undvika en 

viss summa om denne får häva samtidigt som den drabbade parten lider en 

skada på grund av hävningen. Det kan dock ifrågasättas huruvida det borde 

uppställas ett krav på att den drabbade partens fördel måste överstiga den 

avtalsbrytande partens skada, särskilt med beaktande av köparperspektivet 

som ska anläggas.
162

 Det uppstår då en gränsdragningsproblematik över var 

gränsen i sådana fall ska placeras.
163

 

3.5 Betydelsen av andra 
kompensationsmöjligheter  

Vid väsentlighetsbedömningen kan frågan uppkomma om huruvida den 

avtalsdrabbade parten kan kompenseras för olägenheten på annat, möjligen 

mindre ingripande sätt, än genom att lämna hävningsförklaring. Om 

förutsättningsläran tillämpas har det exempelvis anförts att om en köpare 

gör gällande hävning på grund av fel i varan trots att köparen vid 

avtalstidpunkten hade köpt varan till ett lägre pris om felet då var känt, 

tillåter förutsättningsläran endast prisavdrag och inte hävning.
164

 

Väsentlighetsbedömningen vid kontraktsbrott svarar således inte bara på 

frågan om hävningsrätt föreligger utan även på frågan om den drabbade 

parten är anvisad till att använda mer sparsamma påföljdsalternativ.
165
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Även utan beaktande av förutsättningsläran bör alternativa 

kompensationsmöjligheter undersökas. Enligt Christensen tenderar 

skandinavisk rätt att inte beakta andra påföljder till kontraktsbrottet som 

hade kunnat vara tillräckliga för att åstadkomma det önskade ändamålet.
166

  

 

I sammanhanget bör även en distinktion göras över om alternativa 

kompensationsmöjligheter är det som kvarstår om väsentlighetskravet inte 

uppfyllts eller om alternativa kompensationsmöjligheter ska beaktas vid 

väsentlighetsprövningen. Det har anförts att Bengtsson i detta sammanhang 

uttryckt att väsentlighetskravet endast kan uppfyllas för det fall att den 

hävande parten inte kunnat kompenseras för avtalsbrottet på andra sätt.
167

 

Med ett sådant synsätt står det klart att andra kompensationsmöjligheter 

måste utrönas som ett led i själva väsentlighetsbedömningen. Denna 

tolkning stämmer även överens med förarbetsuttalandena avseende fel i 

varan där det anförts att alternativa kompensationsmöjligheter ska beaktas 

vid väsentlighetsbedömningen.
168

 Enligt Heidbrink bör en central punkt vid 

väsentlighetsbedömningen därför vara huruvida andra påföljder än hävning, 

exempelvis skadestånd kan kompensera den drabbade parten. De påföljder 

som i sådant fall skulle aktualiseras hade varit att felet avhjälps, prestationen 

levereras på tidpunkt efter den utsatta tiden eller att skadestånd utgår. Med 

ett sådant synsätt kan väsentlighetskravet i stort sett endast uppfyllas när den 

drabbade parten inte längre har något intresse av fullgörelse av avtalet in 

natura och i de situationer där finansiell ersättning inte kompenserar den 

drabbade parten fullt ut, exempelvis vid goodwillförluster där någon 

ekonomisk skada inte kan uppskattas. Till stöd för sin synpunkt anför 

Heidbrink bland annat rättsfallet NJA 1989 s. 156 där en köpare förvärvat 

en hundvalp som visade sig ha en allvarlig sjukdom och fick avlivas. 

Köparens hävning av avtalet ansågs befogad och Heidbrink anför att varken 

avhjälpande eller någon annan påföljd var lämplig varför köparen inte kunde 

kompenseras på annat sätt en genom hävning.
169

 

 

I sammanhanget bör även rättsfallet NJA 1991 s. 682 nämnas där ett 

befraktningsavtal ingicks mellan en fraktare och en redare. I 

befraktningsavtalet fanns även en klausul som gav ett mäklarföretag rätt till 

en viss provision. Mäklarföretaget stämde sedan befraktaren och menade att 

man hade rätt till utebliven mäklarprovision eftersom befraktaren vidtagit en 

obefogad hävning av befraktningsavtalet gentemot redaren. HD ansåg 

hävningen vara obefogad och menade att befraktningen pågått under en lång 

tid utan att några allvarliga olägenheter uppkommit. Avslutningsvis 

konstaterade HD att ”inte heller framgår av omständigheterna att en 

reglering av situationen genom mindre ingripande åtgärder än en hävning 

skulle ha varit omöjlig. Det finns dessutom grund för antagande att det var 

helt andra skäl än de uppgivna som föranledde SSAB att häva 

certepartierna.” Rättsfallet kommenteras inte alls av Heidbrink men synes 

                                                 
166

 Christensen, s. 26.  
167

 Heidbrink, s. 197f. med hänvisning i not 19. Viss försiktighet må vara påkallad då i vart 

fall inte jag kunnat utläsa att dessa uttalanden skulle kunna tolkas såpass långtgående. 
168

 Se ovan avsnitt 3.2.3. 
169

 Heidbrink, s. 210.  



 36 

ligga i linje med synpunkten att väsenlighetskravet ställs högt och inte ska 

användas när mindre ingripande åtgärder inte är omöjliga. Å andra sidan 

anförde HD sammantaget fyra punkter i väsentlighetsbedömningen, 

nämligen (i) att avtalsförhållandet pågått under en lång tid utan att några 

betydande olägenheter uppkommit, (ii) att anmärkningarna i själva verket 

inte hade sådan tyngd att de kunde anses gälla väsentligt fel vid fullgörandet 

av avtalsförpliktelserna, (iii) att det inte framgick av omständigheterna att 

mindre ingripande åtgärder varit omöjligt samt (iiii) att det fanns grund att 

anta att det fanns andra skäl till hävningen.
170

 

 

Vidare menar Heidbrink att väsentligheten även kan vara uppfyllt när 

förtroendet mellan parterna har rubbats på ett tillräckligt ingripande sätt att 

det inte kan krävas att den drabbade parten ska behöva stå fast i 

avtalsrelationen.
171

 Stöd för detta finner han i NJA 1938 s. 524 där en 

entreprenör samarbetat med en myndighetsanställd och på så vis hade 

entreprenören debiterat myndigheten överdrivet höga belopp. Myndigheten 

uppdagade detta och kom att häva ett annat avtal som ingåtts med 

entreprenören varpå entreprenören gjorde gällande att det var en obefogad 

hävning. HD ansåg att myndigheten haft rätt att häva avtalet trots att 

myndigheten inte gjort gällande något kontraktsbrott mot avtalets 

huvudförpliktelser. Heidbrink anför därför att målet ger uttryck för att det 

rubbade förtroendet mellan parterna utgjorde den verkliga orsaken till 

hävningen.
172

  

 

En väsentlighetsbedömning enligt en sådan ordning som Heidbrink 

förespråkar tenderar att leda till en hög tröskel för att åstadkomma 

väsentlighet. Mot detta torde kunna anföras att även i andra situationer än 

vid goodwill-skador torde den drabbade partens skada och storleken i 

många situationer vara svår att bevisa där hävningsfunktionen skulle kunna 

utgöra en snabbare och mer effektivare sanktion än de andra 

kompensationsmöjligheterna. I sammanhanget kan det inte heller uteslutas 

att den avtalsbrytande parten kan ha bristande likvid varför 

skadeståndssanktionen kanske inte ter sig tillräckligt effektiv.
173

 

3.6 Lag om internationella köp (CISG) 

3.6.1 Allmänt 

Enligt 1 § i lag (1987:822) om internationella köp gäller CISG i 

originaltexternas lydelse som lag i Sverige. Inledningsvis kan det 

konstateras att CISG endast reglerar avtal om köp av varor. Vidare gäller 

konventionen endast internationella avtal och lagen är alltså endast 

tillämplig om parternas affärsställen är belägna i olika stater.
174
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Konventionen är tänkt att tolkas enhetligt i de anslutna staterna, vilket 

primärt kan åstadkommas genom att domstolar i olika stater uppfattar och 

tolkar regleringen på ett likartat sätt.
175

 

 

Detta resulterar i att internationell doktrin och den rättspraxis som 

uppkommit med anledning av tolkningen av CISG runt om i världen ska 

respekteras.
176

 Det finns dock skäl att ifrågasätta huruvida någon enhetlig 

rättstillämpning har skett. Ramberg och Herre har angett att ”[r]ättspraxis 

visar att hävningsrätt på grund av fundamental breach medges 

förhållandevis sällan”.
177

 Å andra sidan har Sandvik analyserat cirka 70 

stycken rättsfall grundade på art. 25 CISG och kommit fram till att 

hävningsrätt beviljats i en majoritet av fallen.
178

 Tröskeln för väsentlighet 

kan ändå vara hög i CISG eftersom det kan förhålla sig som så att parterna 

endast gör gällande hävning där de är relativt säkra på att avtalsbrottet är 

väsentligt.
179

  

 

Om en situation uppkommit som inte uttryckligen regleras i konventionen 

ska problemet i första hand lösas med hjälp av konventionens allmänna 

principer.
180

 En allmän princip stipuleras i art. 7.1 CISG som stadgar att 

hänsyn vid avtalstolkningen bör tas till tvistens ”[…] internationella 

karaktär samt till behovet av att främja en enhetlig tillämpning av 

konventionen och ett iakttagande av god sed i internationell handel”.
181

 Det 

råder delade meningar om huruvida denna princip om iakttagande av god 

sed gäller utanför konventionens bestämmelser, men det kan fastställas att 

den åtminstone gäller vid tolkning av konventionens bestämmelser, 

inkluderat hävningsregleringen i CISG.
182

  

 

Till skillnad från den svenska köplagen stadgar CISG vad som generellt ska 

anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott i art. 25:  

 

”Ett avtalsbrott från ena partens sida är väsentligt om det medför en sådan 

olägenhet för den andra parten att det i huvudsak berövar honom vad han 

hade rätt att vänta sig enligt avtalet. Avtalsbrottet är dock inte väsentligt om 

den part som är skyldig till avtalsbrottet inte förutsåg och en förnuftig 

person i samma ställning under samma omständigheter inte heller skulle ha 

förutsett ett sådant resultat”.
183
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Som ovan konstaterat skiljer sig hävningsrätten åt i köplagen beroende på 

vilket typ av avtalsbrott som föreligger. I vissa situationer krävs exempelvis 

att väsentligheten även ska ha varit synbar för den avtalsbrytande parten. All 

hävningsrätt enligt CISG utgår dock från art. 25 oavsett typen av avtalsbrott 

och oberoende av vem som är avtalsbrytande part.
184

 Således hänvisar 

påföljdsbestämmelserna indirekt till art. 25. Bland annat stadgas det i art. 

51.2 CISG att ”[k]öparen får häva köpet i dess helhet endast om 

underlåtenheten att avlämna varan i dess helhet eller i avtalsenligt skick 

utgör ett väsentligt avtalsbrott”.
185

  

 

Enligt den generella regeln i art. 25 CISG karaktäriseras ett väsentligt 

avtalsbrott av att det medför en sådan olägenhet för den drabbade parten att 

det i huvudsak berövar honom vad han hade rätt att vänta sig enligt avtalet, 

vilket kan betecknas som det internationella väsentlighetsrekvisitet. Vidare 

faller väsentligheten bort om den avtalsbrytande parten, eller en förnuftig 

person i samma position, inte förutsett resultatet, vilket kan betecknas som 

det internationella synbarhetsrekvisitet. Dessa rekvisit ska undersökas 

närmare i det följande men det kan inledningsvis konstateras att CISG precis 

som den svenska köplagen baserar hävningsrätten på att det måste föreligga 

ett väsentligt avtalsbrott.
186

 

3.6.2 Det internationella väsentlighetsrekvisitet 

Enligt art. 25 CISG är avtalsbrottet väsentligt om det medför en sådan 

olägenhet för parten att det i huvudsak berövar honom vad han hade rätt att 

vänta sig enligt avtalet. Med andra ord ska effekten av avtalsbrottet resultera 

i en olägenhet som har en sådan egenskap att den drabbade parten i 

huvudsak blir berövad vad hen haft att vänta sig. I den engelska 

originaltexten uttrycks detta på det sättet att ett avtalsbrott är väsentligt 

”[…] if it results in such detriment to the other party as substantially to 

deprive him of what he is entitled to expect under the contract”.
187

 Eftersom 

de flesta rättskällorna och domarna angående artikeln är på engelska ter det 

sig rimligare att ta utgångspunkt i den engelska versionen än i den svenska 

vid utredningen om hur bedömningen sker kring när den drabbade parten 

drabbats av ett ”detriment” som ”substantially” kan sägas beröva denne vad 

hen hade rätt att vänta sig av avtalet. Det kan konstateras att ett så kallat 

”substantial detriment” ska föreligga för att olägenheten ska kunna anses 

beröva parten vad denne hade i huvudsak att vänta sig av avtalet.
188
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Hur denna bedömning ska ske har närmare diskuterats av CISG Advisory 

Council
189

 i samband med art. 49 CISG som stadgar att köparen har rätt att 

häva avtalet om säljaren underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter 

enligt avtalet eller konventionen och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott. 

Det bör här understrykas att art. 49 CISG avser köparens hävningsrätt vid 

säljarens avtalsbrott där huvudregeln är att det måste föreligga ett väsentligt 

avtalsbrott, ett så kallat fundamental breach.
190

 När det kommer till fel i 

varan är dock väsentligt avtalsbrott den enda möjligheten för köparen att 

åstadkomma en hävning. Det bör även noteras att art. 49 CISG gäller alla 

säljarens brott mot parternas avtal.
191

  

 

I utlåtandet av CISG Advisory Council mot bakgrund av art. 49 CISG och 

hur bedömningen av vad som utgör fundamental breach
 

kan gå till, 

förutsätts dock att det rör sig om ett avtalsbrott i form av fel i varan. CISG 

Advisory Council har tagit fram åtta stycken kriterier som de anser vara 

relevanta vid en sådan väsentlighetsbedömning.
192

 Sådana 

ställningstaganden som är specifika för vissa avtalsbrott utgör möjligen inte 

en lämplig regel för vad som utgör ett fundamental breach enligt art. 25 

CISG eftersom den inte tar hänsyn till avtalsbrott i form av dröjsmål. 

Försiktighet kan därför vara påkallat.
193

 I denna framställning kommer 

bedömningskriterierna istället att sammanfattningsvis presenteras i tre 

huvudpunkter: 

 

1) Avtalets innehåll 

2) Avtalsbrottets konsekvenser för den drabbade 

3) Säljarens möjligheter att vidta avhjälpande eller omleverans utan att 

detta leder till orimlig olägenhet för köparen.
194

 

 

3.6.2.1 Avtalets innehåll 

 

Med hjälp av avtalsvillkoren kan det påvisas att vissa egenskaper i den 

beställda varan är så pass viktiga att en hävningsrätt skulle föreligga om 

varan visar sig vara felaktig gällande den specificerade egenskapen. Vidare 

kan viktigen av leverans i rätt tid klargöras. Huruvida det kan anses avtalat 

att vissa brister medför ett väsentligt avtalsbrott eller inte får lösas genom 

vanlig avtalstolkning om tvist därom uppstår.
195

 Det bör här 
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uppmärksammas att Ramberg och Herre har anfört att ett tänkbart kriterium 

vid bedömningen är huruvida den förpliktelse som har överträtts var en 

”essential term” eller inte.
196

 Att det skulle krävas att avtalsbrottet avser en 

”essential term” i avtalet för att ett väsentligt avtalsbrott ska föreligga torde 

dock inte vara nödvändigt, varken mot bakgrund av ordalydelsen i art. 25 

eller förarbetena.
197

 En bedömning av huruvida det var en ”essential term” 

eller inte bör oavsett kunna innefattas i bedömningen och skulle dock kunna 

ge uttryck för att det är en väsentlig bestämmelse.
198

 Det förekommer även 

att ena parten har utfäst en viss kvalitetssäkring av varan genom en garanti 

och ett brott mot en sådan förpliktelse torde innebära ett fundamental 

breach.
199

 Med andra ord kan parterna dels avtala om att brott mot vissa 

angivna avtalsklausuler ska anses som väsentligt, dels kan det framgå av 

avtalsinnehållet att ett visst avtalsbrott ska betraktas som väsentligt utan att 

det uttryckligen stadgats. Avseende avtalsinnehållet har Koch konstaterat att 

domstolarna tenderar att tolka parternas avtal i dess helhet även om det inte 

uttryckligen föreskrivits att ett brott mot den aktuella förpliktelsen skulle 

utgöra ett väsentligt avtalsbrott.
200

  

 

Det bör även vid denna inledande bedömning att framgå vilken typ av 

avtalsbrott som föreligger, exempelvis dröjsmål eller fel i vara. För att 

närmare belysa avtalets funktion i tolkningen kan ett österriskiskt rättsfall 

refereras. En österrikisk importör vägrade att betala för ett parti blommor 

som beställts från en dansk säljare. Det österrikiska bolaget gjorde gällande 

att det utgjorde ett fundamental breach att blommorna inte blommade under 

hela sommaren. Domstolen delade inte denna uppfattning, med 

motiveringen att köparen inte visat att säljaren i avtalet garanterat att 

blommorna skulle blomma under hela sommaren.
201

  

 

Även vid dröjsmål från säljarens sida har frågan uppkommit om detta utgör 

ett fundamental breach. I en tvist mellan en brittisk säljare och en tysk 

köpare hamnade det brittiska bolaget i dröjsmål med leveransen av ett parti 

stål. Den tyska domstolen konstaterade att dröjsmålet utgjorde ett 

fundamental breach men att varje dröjsmål inte med nödvändighet innebär 

ett fundamental breach enligt CISG. Däremot gjorde domstolen gällande att 

varje dröjsmål innebär ett fundamental breach vid CIF–kontrakt.
202

 I flera 

andra rättsfall har köparen inte lyckats visa att säljarens dröjsmål inneburit 

ett väsentligt avtalsbrott.
203

 Anledningen till varför dröjsmålet inte nått upp 
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till väsentlighetskravet har varierat, men det har bland annat berott på att 

parterna inte lyckats styrka att en specifik leveransdag har avtalats.
 204

 

 

3.6.2.2 Avtalsbrottets konsekvenser för den drabbade 

Eftersom art. 25 stadgar att avtalsbrottet ska medföra en sådan olägenhet för 

den drabbade parten att den i huvudsak berövar hen vad denne hade rätt att 

vänta sig enligt avtalet ter det sig naturligt att analysera vilka konsekvenser 

avtalsbrottet medfört för den drabbade parten. Det synes därför råda 

konsensus inom doktrinen att ett avtalsbrott, som i och för sig föranlett en 

stor risk för att en betydelsefull olägenhet skulle uppkomma för köparen, 

men som inte gett upphov till några faktiska negativa konsekvenser inte 

utgör ett fundamental breach. Som exempel anges att en säljare brustit i 

förpackningen av varan och lämnat denna oförsäkrad vid transport men 

varan trots detta nått köparen i oklanderligt skick.
205

 Med andra ord 

appliceras ett konsekvenstänkande, det synes inte vara riskerna med 

avtalsbrottet utan snarare konsekvenserna som beaktas.
206

 Detta finner även 

stöd i rättspraxis där exempelvis en rysk köpare gjorde gällande att en 

schweizisk säljare begått ett fundamental breach genom att skicka varorna 

innan den schweiziska säljaren skickat kvitto på en bankgaranti, vilket 

parterna avtalat om. Den ryska tribunalen fäste vikt vid att det ryska 

företaget inte anfört att de lidit någon skada till följd av det uteblivna kvittot 

på bankgarantin. Tribunalen ansåg därför att avtalsbrottet inte var 

väsentligt.
207

 När den drabbade partens olägenhet ska bedömas kan en 

aspekt att beakta i bedömningen vara den totala kontraktssummans belopp 

och den monetära förlust som drabbat parten. I ett amerikanskt fall där 93 % 

av de beställda luftkonditioneringsapparaterna reklamerades ansåg en 

amerikansk domstol att ett fundamental breach förelåg. Det framgår inte 

uttryckligen att den monetära förlusten lades till grund för 

väsentlighetsbedömningen, men domstolen lyfte fram det faktum att 

apparaternas bristande kylförmåga var en bestämmande faktor för 

produkternas värde. Det kan därför argumenteras för att den monetära 

förlusten beaktades i vart fall indirekt.
208

 I doktrin har domskälen dock 

kritiserats eftersom domstolen bland annat anförde att ”[b]ecause there is 

virtually no case law under the Convention, we look to its language and to 

’the general principles’ upon which it is based”.
209

 Lubbe har gjort gällande 

att domstolen agerade felaktigt då det finns relativt omfattande praxis 
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avseende CISG och anförde även att domstolen inspirerades av nationell rätt 

i sin bedömning.
210

  

 

Det bör noteras att domstolarna inte uttryckligen uttalat att den ekonomiska 

förlusten som den drabbade parten råkat ut för varit avgörande för 

väsentlighetsbedömningen. Däremot har domstolarna, genom att koppla 

felen till produkternas förlorade värde, indirekt pekat på att den monetära 

förlusten är något som bör beaktas. Däremot bör inte den olägenhet som ska 

ha drabbat parten jämställas med att parten måste ha lidit en skada, eftersom 

detta är olika begrepp.
211

  

 

Den drabbade parten som önskar häva avtalet på grund av avtalsbrottet 

behöver dock inte göra gällande monetära konsekvenser. Genom motpartens 

avtalsbrott kan syftet med köpet ha gått förlorat. Detta innebär bland annat 

att skadade eller bristfälliga varor ger köparen rätt att häva kontraktet om 

syftet med köpet har gått förlorat. Som exempel på detta kan anföras att en 

köpare beställt ett datasystem men endast erhållit datorer och annan 

hårdvara men ingen mjukvara att använda hårdvaran tillsammans med.
212

 

Även ett sådant synsätt där syftet med köpet framhålls som en viktig del i 

väsentlighetsbedömningen framgår av rättspraxis. Domstolarna har i 

flertalet fall utgått från premissen att köparen köpt den specifika varan för 

ett förutbestämt syfte och att ett väsentligt avtalsbrott föreligger när syftet 

blivit förfelat. Spaic har anfört att detta synsätt är det som ligger närmast till 

hands utifrån ordalydelsen i art. 25 CISG. Vidare anför hon att det vid en 

sådan bedömning inte behöver tas hänsyn till om avtalsbrottet endast anser 

en del av köpet, huruvida dröjsmål föreligger eller om det är fel i varan. Det 

enda relevanta att beakta är istället om syftet har gått förfelat även fast den 

drabbade parten fortfarande måste visa att avtalsbrottet berövat hen vad hen 

hade rätt att vänta sig enligt avtalet.
213

 

 

3.6.2.3 Andra kompensationsmöjligheter 

 

Ett av de bakomliggande syftena med CISG är att avtal ska hållas, i enlighet 

med principen pacta sunt servanda, och det kan konstateras att en hävning 

leder till att parterna frigör sig från sina prestationsskyldigheter.
214

 Det kan 

många gånger finnas andra påföljder att tillgripa än hävning och dessa 

alternativa kompensationsmöjligheter kan tala emot att konsekvenserna för 

den drabbade är så allvarliga att avtalsbrottet ska anses som väsentligt. Det 

bör här uppmärksammas att när det kommer till hävningsanspråk grundade 

på fel i varan har det anförts att domstolarna tenderar att anlägga ett 

självavhjälpande synsätt.
215

 Detta synsätt innebär att domstolen utreder 
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huruvida det hade varit rimligt att köparen av felaktigt gods behåller varorna 

och använder dessa för att sedan kräva skadestånd istället för att lämna 

hävningsförklaring. Det har anförts att detta synsätt först tillämpades i ett 

mål som avgjordes av German Supreme Court. I målet ingick en holländsk 

säljare flera avtal med en tysk köpare avseende kobolt av en viss kvalitet. 

Köparen hävde sedan avtalet på grund av bristande kvalitet och anförde 

bland annat att kobolten kom från Sydamerika istället för Storbritannien. 

Domstolen ansåg att hävningsrätt inte förelåg med motiveringen att inget 

fundamental breach förelåg och menade att vid en väsentlighetsbedömning 

av ett avtalsbrott av typen fel i varan är det av betydelse huruvida köparen 

kan tillgodogöra sig varorna på annat vis utan att det medför en oskälig 

börda. Samtidigt anförde domstolen att redan det förhållandet att varorna 

endast kunde säljas till ett lägre pris inte innebar en oskälig börda och 

placerade även bevisbördan för att bördan skulle vara oskälig på köparen.
216

 

Detta synsätt har även använts av andra domstolar vid avtalsbrott av typen 

fel i varan. Även i de domarna har domstolarna framhållit att köparen måste 

visa att varorna inte kan användas på ett annat rimligt sätt på grund av 

felaktigheterna.
217

 Med detta synsätt blir det tydligt att väsentlighetskravet 

ställs högt och att hävningsgrunden närmast betraktas som en sista utväg.
218

 

När köparen således har möjlighet att sälja vidare varan torde därför 

väsentlighetsbedömningen slutligen landa i huruvida en vidareförsäljning av 

de felaktiga varorna kan ses som en oskälig börda för köparen eller inte.
219

 

 

Det råder delade meningar inom doktrinen huruvida ett erbjudande från den 

avtalsbrytande parten om att avhjälpa felet ska tillmätas någon betydelse 

vid väsentlighetsbedömningen.
220

 Meningarna går isär avseende hur art. 48 

CISG ska tolkas i relation till art. 49 CISG. Som tidigare har behandlats 

stadgar art. 49 att en köpare får häva avtalet när det föreligger ett väsentligt 

avtalsbrott samtidigt som art. 48.1 CISG föreskriver följande: 

 

”Om inte annat följer av artikel 49, får säljaren även efter tidpunkten för 

avlämnandet på egen bekostnad avhjälpa sin underlåtenhet att fullgöra sina 

skyldigheter, om han kan göra detta utan oskäligt dröjsmål och utan att 

förorsaka köparen oskälig olägenhet eller osäkerhet beträffande ersättning 

från säljaren för utlägg som köparen har haft. Köparen behåller dock den 

rätt han kan ha att kräva skadestånd enligt denna konvention”.  

 

Vissa inom doktrinen tar fasta på de inledande orden, dvs. om inte annat 

följer av artikel 49, och gör därmed gällande att ett erbjudande om 
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avhjälpande från säljaren inte ska påverka avtalsbrottets väsentlighet 

eftersom art. 49 CISG har företräde.
221

 De som är av motsatt åsikt menar 

syftet med art. 48 CISG och rätten för säljaren att vidta avhjälpande skulle 

gå förlorad om köparen ges rätt att häva kontraktet innan säljaren får en 

chans att avhjälpa.
222

  

 

Rättspraxis på området är till viss del motsägelsefull. I en tysk dom anförs 

det att väsentlighetsbedömningen av avtalsbrottet: 

 

”[…] depends not only on the gravity of the defect, but also on the seller's 

willingness to remedy the defect without causing unreasonable delay or 

inconvenience to the buyer. Even a severe defect may not constitute a 

fundamental breach of contract in the sense of Art. 49 CISG, if the seller is 

able and willing to remedy without causing unreasonable inconvenience to 

the buyer […]”.
223

 

 

Uttalandet synes tala för att art. 48 CISG skulle ha företräde. Det är dock 

inte helt lätt att klarlägga huruvida hävningsrätten i art. 49 CISG är villkorad 

av att något avhjälpande ägt rum eller om säljarens erbjudande om att 

avhjälpa är en faktor i väsentlighetsbedömningen. Det har å andra sidan 

anförts att flertalet rättsfall talar för motsatt synsätt och att köparen ska ges 

rätt att häva oberoende av ett erbjudande om avhjälpande.
224

 Huruvida 

avhjälpande kan ske utan att det leder till oskälig olägenhet för köparen är 

dock en faktor som har beaktats vid vissa väsentlighetsbedömningar och då 

varit en utslagsgivande faktor.
225

 En tolkning är att köparens hävningsrätt 

enligt art. 49 CISG ska gå före i enlighet med ordalydelsen av art. 48 CISG. 

Men en sådan tolkning skulle kunna bli extrem på så vis att säljarens rätt att 

företa rättelse helt bortfaller enbart för att en köpare gör gällande hävning. 

En typ av hybridlösning skulle vara att det vid väsentlighetsbedömningen 

beaktas huruvida säljaren lämnat ett erbjudande om rättelse.
226

 Sandvik har 

gjort gällande att rättspraxis torde tala för synsättet att ett fel i varan inte 

utgör ett väsentligt avtalsbrott om felet kan rättas utan svårigheter i enlighet 

med art. 48 CISG och anlägger således synsättet att möjligheterna att rätta 

felet för säljaren bör ha företräde.
227

 

3.6.3 Det internationella synbarhetsrekvisitet 

Den rättspraxis som finns kring väsentlighetsrekvisitet i art. 25 CISG 

tenderar att fokusera på avtalsbrottets olägenhet för köparen istället för 

frågan om huruvida säljaren förutsett resultatet.
228

 Ett synbarhetsrekvisit 

finns dock i art. 25 CISG 2 men. som stadgar att: ”Avtalsbrottet är dock inte 
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väsentligt om den part som är skyldig till avtalsbrottet inte förutsåg och en 

förnuftig person i samma ställning under samma omständigheter inte heller 

skulle ha förutsett ett sådant resultat.”  

 

Det kan konstateras att synbarhetsrekvisitet är något mer preciserat i CISG 

än den svenska köplagen. Art. 25 CISG innehåller nämligen tillägget 

avseende vad en förnuftig person i samma ställning under samma 

omständigheter inte heller skulle ha förutsett. Detta innebär att 

bedömningen kan utgå från vad som kan betraktas som normen i branschen. 

Problemet kvarstår dock i att det är svårt att definiera det internationella 

väsentlighetsrekvisitet vilket spiller över på det internationella 

synbarhetsrekvisitet. Om det är svårt att fastställa vad som utgör ett 

fundamental breach är det även svårt att fastställa när den avtalsbrytande 

parten insett att ett sådant fundamental breach uppkommit för motparten.
229

 

3.7 Tidpunkt för väsentligheten 

En fråga som kan väcka problem både vid tillämpningen av CISG och den 

svenska köplagen är vid vilken tidpunkt insikten av väsentligheten ska 

föreligga. En fråga att ta ställning till är därför när den avtalsbrytande 

parten kommit till insikt om den drabbade partens väsentliga intresse.  

 

Det framgår inte direkt av lagtexten vid vilken tidpunkt säljaren bort insett 

betydelsen av dröjsmålet för köparen. Men det har anförts att tiden för 

avtalets ingående måste vara utgångspunkten eftersom det inte kan räcka 

med att köparen upplyser säljaren om betydelsen dagen innan avtalad 

leveranstidpunkt. Vidare föreligger det vid avtalets ingående möjligheter för 

säljaren att förfoga över varulagret och anpassa detta utefter att mindre 

dröjsmål inte ger upphov till hävning.
230

 Ramberg och Herre har även dem 

anfört att tidpunkten kan knytas till tidpunkten för avtalets ingående 

eftersom parterna vid denna tid har möjlighet att införa bestämmelser om 

leveranstidpunkt samt vikten av att få den aktuella varan i avtalsenligt skick. 

Mot ett sådant synsätt kan anföras att det sätter en avtalspart som efter 

avtalets ingående uttryckligen gjort gällande vikten av exempelvis tidsenlig 

prestation i en vansklig situation. Det kan dessutom förhålla sig som så att 

den avtalsbrytande parten vid en tidpunkt efter avtalsslutet kommit till insikt 

om betydelsefulla förhållanden hos motparten. Enligt Ramberg och Herre är 

det därför en öppen fråga om det är acceptabelt att beakta tidpunkten efter 

avtalets ingående.
231

 Även Håstad har gjort gällande att ”[v]etskap som 

uppkommit efter avtalet men när säljaren med viss ansträngning fortfarande 

kunde fullgöra köpet i tid […]”möjligen också skulle kunna beaktas vid en 

bedömning.
 232

 Ett ytterligare argument som skulle tala för att avtalets 

ingående bör ligga till grund för synbarhetsrekvisitet är att det är tveksamt 

om den som drabbats av ett avtalsbrott ska kunna förbättra chanserna till 
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hävning genom att tillkännage vikten av avtalsenlig prestation först vid ett 

senare tillfälle.
233

  

 

Avseende vid vilken tidpunkt säljaren ska ha insett väsentligen för köparen 

när avtalsbrottet består av fel i varan blir situationen annorlunda. Vid 

bedömningen måste hänsyn tas till att säljaren haft möjlighet att avhjälpa 

eller omleverera i enlighet med 37 § köplagen. Enligt Håstad bör därför 

lagen tolkas som att säljarens insikt om väsentlighet ska ha uppkommit 

inom skälig tid innan hävningsförklaringen har avlämnats, exempelvis vid 

köparens reklamation av varan.
234

 Hultmark har dock i samband med sin 

forskning avseende kontraktsbrott vid köp av aktier konstaterat att säljaren 

ska ha insett felets väsentliga betydelse redan vid avtalets ingående, vilket 

således skiljer sig från tidigare nämnda synsätt.
235

 Möjligen kan köpets 

karaktär påverka denna bedömning eftersom de fel som uppstår vid aktieköp 

ofta är sådana som inte lämpligen kan avhjälpas.
236

 Om avhjälpande och 

omleverans inte kan komma ifråga torde det vara naturligt att bedömningen 

ansluter till en som liknar den som vidtas vid dröjsmål istället. 

                                                 
233

 Ramberg, Herre 2014, s. 172.  
234

 Håstad 2009, s. 113. 
235

 Hultmark 1992, s. 217. 
236

 Hultmark 1992, s. 201. 



 47 

4 Rättsverkningarna av en 
obefogad hävningsförklaring 

4.1 Inledning 

I detta avsnitt förutsätts att en part lämnat en obefogad hävningsförklaring 

till mottagande part på grund av att avtalsbrottet inte är av väsentlig 

karaktär. Det kan inledningsvis konstateras att en hävningsförklaring torde 

bli bindande när denna når mottagaren.
237

 Framställningen kommer 

inledningsvis fokusera på hur en obefogad hävningsförklaring rättsligt bör 

uppfattas och sedan kommer mottagarens strategiska valmöjligheter att 

beröras.  

4.2 Medför en obefogad 
hävningsförklaring att avtalet hävs? 

En inledande fråga att ta ställning till är huruvida en obefogad 

hävningsförklaring medför att avtalet hävs mellan parterna. Här förutsätts 

alltså att en obefogad hävningsförklaring kommit mottagaren till handa och 

att ingenting mer än så har skett.
238

 Hellner har uttalat att ”[o]m köparen 

skulle avge en obefogad hävningsförklaring uppstår givetvis icke 

verkningarna av hävning.”
239

 Samtidigt har Nyström anfört att en 

oberättigad hävning innebär att avtalet upphör enligt svensk rätt.
240

 Unger är 

av motsatt uppfattning och menar att en obefogad hävning inte innebär att 

avtalet upphör.
241

 Bengtsson har anfört att både en obefogad och befogad 

hävningsförklaring faller in under begreppet men har även uttryckt att 

”[r]ättsverkningarna av en befogad hävningsförklaring kallas 

hävningspåföljden”.
242

 Uttalandet tyder på att rättsverkningarna av en 

obefogad hävningsförklaring inte torde bli densamma som vid en befogad. 

 

Särskilt regleringen i kommissionslagen och handelsagenturlagen ger grund 

till att utforska frågan närmare. I kommissionslagens 32 § stadgas att ”[o]m 

kommittenten återkallar eller kommissionären avsäger sig uppdraget, 

upphör kommissionsavtalet, även om återkallelsen eller avsägelsen sker 

utan fog.” En obefogad hävningsförklaring innebär således enligt lagen att 

avtalet upphör och kommissionären har ingen rätt att utföra uppdraget mot 

kommittentens vilja samtidigt som kommittenten inte kan ålägga 

kommissionären att fullgöra uppdragen mot dennes vilja. Vid en obefogad 

hävningsförklaring enligt kommissionslagen finns därför ingen möjlighet 
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för någon part att få till en fullgörelse utan parterna får istället förlita sig på 

skadeståndspåföljder. Den obefogade hävningsförklaringen får dock inte 

verkan mot tredje man vilket innebär att om kommissionären redan har 

ingått avtal med tredje man så kommer detta att stå sig.
243

 Bestämmelserna 

om skadestånd återfinns i kommissionslagens 43 § som innefattar 

skadestånd till följd av en obefogad hävning av kommissionsavtalet. Den 

verkligt intressanta aspekten blir dock att avgöra huruvida en analogi kan 

göras till kommissionslagens bestämmelser och på den grunden göra 

gällande att en obefogad hävningsförklaring alltid skulle resultera i att 

avtalet hävs. Ingen rättspraxis har funnits som talar för detta synsätt. 

 

Det kan däremot finnas skäl att undersöka handelsagenturlagen närmare då 

denna påminner en del om kommissionslagen. Handelsagenturlagens 34 § 

reglerar skadeståndsskyldighet då agenten eller huvudmannen underlåter att 

fullgöra sina skyldigheter enligtagenturavtalet. I lagrummets 3 st. stadgas att 

den som önskar kräva skadestånd måste kräva detta utan oskäligt uppehåll 

då hen annars förlorar rätten till skadestånd med undantag för de situationer 

då den avtalsbrytande parten handlat i strid mot tro och heder. Det anförs 

uttryckligen i förarbetena till paragrafen att den omfattar ”[…] skadestånd 

till följd av otillåten uppsägning från motpartens sida”.
244

 Trots detta 

anförde HD i NJA 2007 s. 909 att den aktuella paragrafen i ”[…] i första 

hand avsedd som en reglering för ett löpande förhållande och inte avpassad 

för en situation då avtalet har hävts. En analog tillämpning av agenturlagens 

regel bör därför inte ske i ett fall som det förevarande.” Ställningstagandet 

har kritiserats av Herre som menar att förarbetena talar tydligt för att 

lagrummet även omfattar obefogade hävningsförklaringar av avtal varför 

HD mycket väl kunnat använda lagen analogt.
245

 Det bör även poängteras 

att det inom doktrin har uttalats att bestämmelsen som fastslagits i 32 § 

kommissionslagen inte utgör någon allmän avtalsrättslig princip.
246

 

4.3 Utgör en obefogad hävningsförklaring 
ett rent avtalsbrott? 

En annan inledande fråga att ta ställning till är om den obefogade 

hävningsförklaringen utgör ett kontraktsbrott i sig. Det finns en hel del äldre 

praxis på området som kommer att redogöras för i det följande. Problemet 

uppstod i NJA 1917 s. 508 där frågan var om en säljare kunde grunda 

skadeståndsrätt mot en köpare som på ett obefogat vis underlåtit att fullfölja 

avtalet. Enligt ett köpekontrakt den 23 oktober 1911 såldes en fastighet till 

en köpare villkorat av att fastigheten skulle vara fri från inteckningar på 

tillträdesdagen. Köparen stämde senare säljaren på flera grunder, däribland 

att fastigheten inte frigjorts från inteckningarna. Säljaren genstämde köparen 

och gjorde gällande att köparen besökt honom innan tillträdesdagen och 

förklarat att han inte önskade fullfölja avtalet och även erbjudit honom en 
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summa pengar för att köpet skulle återgå. HD dömde till säljarens förmån 

och fastställde att ”[…] [köparen] icke ådagalagt något förhållande, på 

grund varav han lagligen ägt häva ifrågavarande köp, samt [köparen] 

följaktligen genom sin vägran att vidbliva avtalet brutit detsamma och 

ådragit sig förpliktelse att gottgöra […] [säljaren] genom kontraktsbrottet 

åsamkad skada.” Av rättsfallet kan därför slutsatsen dras att en obefogad 

hävning synes utgöra ett kontraktsbrott som grundar en rätt till skadestånd. 

Här kan givetvis invändning göras mot att analogier inte låter sig göras till 

fastighetsrättsliga situationer. Det bör då poängteras att den särskilda 

kopplingen till den äldre köplagens 21 § och väsentlighetsrekvisitet berördes 

i förarbetet till jordabalkens hävningsbestämmelse.
247

 Detta synsätt har även 

gjorts gällande i senare rättsfall, exempelvis genom NJA 1923 s. 14 

avseende köp av järntråd där JustR Bergman, som dock var skiljaktig, 

anförde att bruksbolaget ”[…] genom att häva avtalet gjort sig skyldigt till 

kontraktsbrott och därigenom ådragit sig förpliktelse att ersätta [motparten] 

den skada, som genom kontraktsbrottet orsakats [motparten].”
248

 

 

Denna fråga har utvecklats av HD i NJA 1924 s. 200. Bakgrunden till 

tvisten var en försäljning av en lägenhet i Jönköping till. Köparen uppfyllde 

inte sin betalningsskyldighet enligt avtalet varför säljaren yrkade i 

Jönköpings rådhusrätt på att den resterande köpeskillingen skulle erläggas, 

alternativt att köpet skulle återgå och att säljaren skulle få behålla 

handpenningen. Köparen gjorde för egen del gällande att säljaren lämnat 

oriktiga uppgifter om fastighetens gränser och inte heller vidtagit de 

förbättringar av fastigheten som hade utlovats, varför säljaren yrkade på att 

köpet skulle återgå. Göta HovR konstaterade att köparen inte lyckades visa 

på något förhållande som berättigade till hävning köpet, varför hävningen 

ansågs obefogad. Domstolen fastslog samma ”princip” som tidigare 

uppställts (se om NJA 1917 s. 508 ovan) och anförde att ”[…] [köparen] 

genom omförmälda vägran att vidbliva köpeavtalet brutit detsamma och 

ådragit sig förpliktelse att gottgöra [köparen] genom kontraktsbrottet 

åsamkad skada”. Säljaren hade i HovR medgivit att köpet skulle återgå men 

med skyldighet för köparen att utge ersättning, varför köpet kom att hävas. 

Därför gjordes ingen direkt prövning av huruvida den obefogade 

hävningsförklaringen i sig utgjorde ett tillräckligt starkt avtalsbrott för att 

avtalet skulle kunna hävas.
249

  

 

Även inom doktrin finns det stöd för att en obefogad hävningsförklaring 

utgör ett rent avtalsbrott. Ramberg och Ramberg anför helt sonika att ”[d]en 

obefogade hävningen är ett avtalsbrott”.
250

 Synsättet vinner även visst stöd i 

nyare fall från HD där domstolen bland annat i NJA 1991 s. 682 uttalade att 

”I likhet med HovR:n finner därför HD att det inte förelegat hävningsgrund 

och att [den hävande partens] åtgärd att frånträda avtalen och inställa 

betalningen av hyra utgjorde ett kontraktsbrott […]”.
251

 Synsättet synes 
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dock inte vara enhetligt inom doktrin där Unger uttryckt att ”[e]n obefogad 

hävning är inte ett kontraktsbrott”.
252

 

4.4 Utgör en obefogad hävningsförklaring 
ett befarat avtalsbrott? 

När motparten lämnat en obefogad hävningsförklaring utgör denna ett 

tydligt meddelande om en bristande vilja att fullgöra sina skyldigheter enligt 

avtalet, vilket inom doktrin har ansetts ge mottagaren fog att befara framtida 

kontraktsbrott.
253

 Detta styrks även av Ussing som gjort gällande att ett 

befarat avtalsbrott är för handen då en part uttryckligen meddelat avtalet inte 

kommer fullgöras. Han anför att ”[i] handelsforhold er hovedeksemplet 

herpå, at den ene part uberettiget annullerer kontraktet.”
254

 Det bör även i 

sammanhanget klargöras att det enda befarade avtalsbrottet som torde kunna 

komma i fråga är befarat dröjsmål. En obefogad hävningsförklaring är ett 

uttryckligt meddelande om att avtalet ska upphöra och att parterna ska 

frigöras från sina respektive skyldigheter enligt avtalet. Om tanken därför är 

att inga ytterligare prestationer kommer att vidtas vore det därför inte troligt 

att prata om andra befarade kontaktsbrott, exempelvis befarat fel i varan, då 

någon vara inte avser att bli levererad. På samma vis kan en köpare lämna 

en hävningsförklaring efter mottagandet av en vara då köparen anser varan 

vara felaktig. Om vi ponerar att säljaren anser köparens hävningsförklaring 

vara obefogad, exempelvis för att varans felaktighet inte anses utgöra ett 

väsentligt avtalsbrott, torde det befarade kontraktsbrottet som uppkommit 

med anledning av den obefogade hävningsförklaringen vara befarat 

dröjsmål med betalningen. 

 

Den svenska regleringen återfinns i 62 § köplagen som stadgar att: 

 

”Står det klart att det kommer att inträffa ett avtalsbrott som ger en part rätt 

att häva köpet, får denne häva redan före tiden för fullgörelsen. Hävningen 

är dock utan verkan, om motparten genast ställer godtagbar säkerhet för sin 

fullgörelse.” 

 

Rätten att häva vid befarat avtalsbrott samt det faktum att rätten bortfaller 

när den felaktigt hävande parten ställer säkerhet för sin fullgörelse gäller 

troligtvis även utan stöd i lagen.
255

 Såväl Hellner som Almén anser att en 

obefogad hävningsförklaring från köparens sida bör bedömas enligt reglerna 

om befarat avtalsbrott, närmare bestämt befarat dröjsmål.
256

 Även 

Bengtsson har anfört att de allmänna principerna om befarat kontraktsbrott 

bör vara tillämpiga när ena avtalsparten ger uttryck för en bristande vilja att 

fullgöra avtalet vilket exemplifieras med att en part häver ett avtal utan att 

ha fog för det. 
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Normalt sett måste en bedömning göras i enlighet med 62 § gällande 

sannolikheten för att avtalsbrottet kommer att inträffa men vid en obefogad 

hävningsförklaring anses inte detta nödvändigt då handlingssättet istället är 

att anse som ett specialfall.
257

 När den hävande parten lämnar en 

hävningsförklaring har mottagaren rätt att inrätta sig efter den och handla 

utefter att dess innehåll stämmer överens med den hävande partens 

inställning, vilket motiverar att någon sannolikhetsberäkning inte behöver 

vidtas. Det spelar därför ingen roll huruvida den hävande parten tror sig ha 

rätt att häva eller inte för att mottagaren ska ha rätt att inrätta sig efter 

hävningsförklaringen.
258

 Även Håstad synes instämma i detta synsätt då han 

anför att en mottagare har rätt att uppfatta en obefogad hävningsförklaring 

som en förklaring att fullgörelse inte kommer att ske, varför mottagaren 

enligt 62 § torde kunna häva avtalet för egen del.
259

 

 

Vidare måste mottagaren kunna konstatera att hävningsförklaringen är 

allvarligt menad och att avsikten med förklaringen är att inte erlägga någon 

prestation i framtiden. Hävningsförklaringen måste således skilja från 

diverse olika förslag till ändringar av parternas avtal eller andra uppställda 

villkor för fullgörelse.
260

 Denna problematik kan exemplifieras av rättsfallet 

NJA 1963 s. 136 där ett svenskt bolag köpt 500 ton fransk matpotatis av en 

fransk leverantör. Enligt avtalet skulle potatisarna vara i storlek 30–50 mm 

och betalning skulle erläggas vid potatisarnas ankomst till Sverige mot 

dokument. Efter att avtal slutits mellan parterna började priset på potatis att 

falla och den franska säljaren gjorde gällande att det svenska bolaget 

försökte dra sig ur avtalet. Den svenska köparen ställde krav på att 

potatissäckarna skulle märkas med potatisarnas storlek och att särskilda 

certifikat saknades för att potatisarna skulle kunna importeras till Sverige. I 

ett meddelande till den franska leverantören angav därför det svenska 

bolaget att när potatispartiet anlänt till Sverige skulle deras kvalitet och 

storlek testas innan någon betalning skedde. Det franska bolaget valde i ett 

något senare skede att lämna en hävningsförklaring, på grund av befarat 

kontraktsbrott. Det svenska bolaget gjorde för egen del gällande att 

hävningsförklaringen var obefogad och att det franska bolaget saknade 

grundad anledning att anta att man inte skulle fulfölja avtalet. Såväl 

Rådhusrätten som Hovrätten gick på det svenska bolaget linje och ansåg 

hävningsförklaringen vara obefogad. Majoriteten i HD gjorde en annan 

bedömning och ansåg att det svenska bolagets brev till det franska bolaget, 

där det framställdes krav på förhandsbesiktning av potatispartiet för att 

betalning skulle erläggas, gav uttryck för att bolaget inte avsåg att fullgöra 

sina avtalsenliga åtaganden avseende betalningen. Domen lyfter en 

intressant fråga, vilket är distinktionen mellan vad som är att betrakta som 

en hävningsförklaring och inte. Troligtvis kan inte ett meddelande från ena 

parten om att det inte finns avsikt att fullgöra avtalet utan vidare jämställas 

med en hävningsförklaring. I det aktuella fallet framställdes ytterligare 

villkor för att betalning av köpeskillingen skulle erläggas vilket troligtvis 
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inte är att jämställa med en obefogad hävningsförklaring.  En annan sak är 

att effekterna av agerandet kan tänkas leda till liknande konsekvenser. 

4.5 Mottagarens strategiska 
valmöjligheter 

4.5.1 Inledning 

 

Mottagaren torde ha flertalet strategiska möjligheter vid mottagande av en 

hävningsförklaring, vilka kan sammanfattas på följande vis
261

: 

 
Valmöjligheterna A), B) och C) kommer att behandlas i den fortsätta 

framställningen. Alternativ D) kommer inte att beröras alls men med ett 

aktivt accepterande av den obefogade hävningsförklaring åsyftas att 

mottagaren accepterar att hävningen ska gälla som om den vore befogad. 

Denna situation får särskiljas från A) och B) där mottagaren aktivt 

protesterar mot den obefogade hävningsförklaringen samt situation C) där 

mottagaren förhåller sig passiv och för den delen inte behöver betrakta 

hävningsförklaringen som befogad. Ett aktivt accepterade av att hävningen 

är att betrakta som befogad torde innebära att avtalet anses som hävt av den 

hävande parten. Utgångspunkten tas ur ett köparperspektiv, varför det 

förutsätts att säljaren lämnat den obefogade hävningsförklaringen.  

 

I sammanhanget bör det även poängteras att mottagaren av en 

hävningsförklaring inte har någon skyldighet att försöka förmå sin motpart 

att återkalla hävningsförklaringen. Den part som mottager en 

hävningsförklaring ska kunna utgå från att handlingen är väl övervägd vilket 

resulterar i en större frihet för mottagaren i sina strategiska val.
262
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4.5.2 A) Invändning med krav på hävning 

Det skulle kunna ifrågasättas varför en part som mottar en obefogad 

hävningsförklaring skulle invända och kräva hävning för egen del. Vid 

första anblicken hade parten kunnat acceptera hävningen och på så vis 

åstadkomma en hävning av avtalet. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

en framställning om hävning ofta kombineras med ett skadeståndsanspråk, 

varför ett avtal kan komma att hävas av båda parterna. Det är således av 

högsta relevans vid en domstolsprövning att fastsälla vilken hävning som 

var obefogad respektive befogad.
263

 Möjligheterna för mottagaren av en 

obefogad hävningsförklaring att häva avtalet för egen del ska därför 

undersökas i det följande.  

 

Som det har konstaterats ovan räcker det dock inte med att konstatera att en 

obefogad hävning utgör ett avtalsbrott. För att bemöta en obefogad 

hävningsförklaring med en egen hävning krävs det därför att mottagaren 

lämnar en befogad hävningsförklaring. Från mottagarens perspektiv torde 

det därför krävas att det kan visas att den obefogade hävningsförklaringen 

utgör ett väsentligt avtalsbrott. En obefogad hävningsförklaring torde inte 

per automatik innebära att den även är att betrakta som ett väsentligt 

avtalsbrott.
264

 Bedömningen beror även på vilket ställningstagande som 

mottagaren väljer att anlägga, antingen betraktas den mottagna obefogade 

hävningsförklaringen som ett rent avtalsbrott eller som ett befarat 

avtalsbrott. Oavsett vilket synsätt som anläggs torde väsentlighetsrekvisitet 

behöva uppfyllas. Det kan konstateras att den obefogade 

hävningsförklaringen innebär ett tydligt ställningstagande från motparten 

om att denna motsätter sig avtalsenlig fullgörelse av avtalet.
265

 Håstad anför 

därför att ”[det] torde därmed vara sällsynt att en obefogad 

hävningsförklaring inte uppfyller väsentlighetskravet och att den därför inte 

ger mottagaren rätt att häva avtalet”.
266

 Ramberg och Ramberg har dock 

anfört att det torde finnas situationer där en obefogad hävning inte innebär 

ett hävningsgrundande avtalsbrott trots att förklaringen utgör ett 

meddelande om att avtalet inte kommer att fullföljas.
267

 En utblick kan även 

i sammanhanget göras till det entreprenadrättsliga området där Samuelsson 

anfört det inte kan uteslutas att en obefogad hävningsförklaring medför en 

hävningsgrund för mottagaren, vilket synes tala för att det i vart fall inte per 

automatik uppstår någon automatisk hävningsrätt.
268

 Även Kihlman för en 

liknande argumentation och anför att en obefogad hävningsförklaring ”för 

det mesta” är av väsentlig betydelse och hävningsgrundande för 
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mottagaren.
269

 Hellner har anfört att det befarade avtalsbrottet alltid torde 

kunna betraktas som väsentligt när en säljare förklarat att denne inte vill stå 

fast vid avtalet.
270

 

 

I praktiken torde kravet på västentlighet innebära att den obefogade 

hävningsförklaringen måste leda till att det står klart att det kommer att 

inträffa omständigheter som medför att rekvisiten i 25 eller 39 §§ köplagen 

uppfylls, varför bland annat väsentlighetsrekvisitet vid dröjsmål 

aktualiseras.
271

 Den väsentlighetsbedömning som har presenterats under 

avsnitt 3 och som tillämpas för att bedöma huruvida hävningsrätt föreligger 

eller inte, bör därför aktualiseras även vid bedömningen om mottagaren har 

rätt att häva eller inte. Väsentligheten ska bedömas ur mottagarens 

perspektiv och faran för att ett befarat kontraktsbrott ska inträffa torde också 

ske ur mottagarens synvinkel. Vid bedömningen av hävningsförklaringen 

anses det vidare sakna betydelse om parten ansett hävningen vara befogad 

eller inte.
272

  

 

Det torde inte råda någon tvekan inom svensk rätt att de krävs att 

kontraktsbrottet är väsentligt för att hävningsrätt skall föreligga.
273

 En 

naturlig utgångspunkt är därför att även om den obefogade 

hävningsförklaringen utgör ett avtalsbrott så bör det krävas att detta 

avtalsbrott är väsentligt. Efter en genomgång av underrättspraxis är det 

genomgående mönstret dock att domstolarna inte ägnar denna fråga någon 

större uppmärksamhet.
274

 I ett mål där Uppsala kommun köpt 

utbildningstjänster av ett utbildningsföretag kom kommunen att häva 

avtalet. Utbildningsföretaget gjorde gällande att hävningen var obefogad 

och sig utgjorde ett väsentligt avtalsbrott som gav utbildningsföretaget rätt 

att häva avtalet. Domstolen konstaterade endast att hävningen varit 

avtalsstridig och det till följd av det hade uppstått en rätt för 

utbildningsföretaget att häva avtalet och en skyldighet för kommunen att 

ersätta skadan.
275

 I en hyresrättslig tvist gjorde ett fastighetsbolag gällande 

att den tilltänkta hyresgästen, till en speciellt uppförd byggnad, lämnat en 

obefogad hävningsförklaring, varför fastighetsbolaget yrkade hävning för 

egen del. Domstolen konstaterade att hävningsförklaringen varit obefogad 

och att hyresgästens ”[…] avtalsbrott i nämnda avseende har fått till följd att 

[fastighetsbolaget] har haft rätt att häva hyresavtalet.”
276

 Det kan dock inte 

uteslutas att frågan inte uppkommit på grunda av processuella skäl i de 

enskilda tvisterna. Frågan synes även undvikas till viss del i doktrin där 
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exempelvis Unger stadgar att mottagaren av en obefogad hävning har rätt att 

häva för egen del utan någon motivering kring väsentligheten.
277

 

4.5.3 B) Invändning med krav på fullgörelse 

En annan primär valmöjlighet för mottagaren av en obefogad 

hävningsförklaring torde vara att invända och kräva att den hävande parten 

fullgör avtalet. Eftersom den mottagna hävningsförklaringen saknar 

tillräcklig grund för hävning kan mottagaren välja att protestera mot den och 

göra gällande att avtalet fortfarande gäller mellan parterna.
278

 Initialt kan det 

framstå som märkligt att mottagaren vill fullfölja ett avtal med en motpart 

som uppenbarligen inte har för avsikt att göra detsamma. Det kan dock 

finnas situationer där mottagaren har all anledning att kräva fullgörelse. Ett 

exempel är att mottagaren kanske inte har möjlighet, eller i vart fall inom 

någon rimlig tid, att hitta en annan avtalspart att införskaffa varan av.
279

 

 

Som ovan konstaterat kan den obefogade hävningsförklaringen betraktas 

som ett befarat dröjsmål varför 23 § köplagen aktualiseras. Enligt 

bestämmelsen är säljaren inte skyldig att fullgöra köpet, om det föreligger 

ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta 

uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att 

säljaren fullgör köpet. Således uppkommer det en intresseavvägning som 

innebär att mottagaren måste ta hänsyn till om fullgörelse av avtalet skulle 

innebära en oproportionerlig börda för den hävande parten i förhållande till 

mottagarens intresse av att få avtalet fullgjort. Rätten till fullgörelse gör sig 

särskild stark när det handlar om specieköp då varan med hänsyn till sina 

egenskaper inte lika enkelt kan ersättas med en annan vara som vid 

genusköp. Vidare bör det understrykas att om den obefogat hävande parten 

befrias från fullgörelseskyldigheten torde detta inte betyda att den 

obefogade hävningsförklaringen inte utgör ett avtalsbrott. Det kan 

fortfarande föreligga en rätt för mottagaren att exempelvis häva avtalet 

genom att tillämpa 62 § köplagen.
280

 

4.5.4 C) Passivitet och invändningar 

Enligt strategierna A) och B) har strategierna varit att invända kombinerat 

med egen hävning, respektive invända och kräva fullgörelse. I båda 

situationerna behöver mottagaren således invända för att kunna vidta 

åtgärden. Frågorna om invändning är tätt sammankopplade med vad som 

händer om någon invändning inte sker, med andra ord om mottagaren av en 

obefogad hävningsförklaring förhåller sig passiv. Det ter sig därför naturlig 

att behandla dessa problem tillsammans. Det bör också uppmärksammas att 

för det fall mottagaren tolkar den obefogade hävningsförklaringen som ett 

befarat avtalsbrott och inte som ett rent avtalsbrott har inget avtalsbrott ännu 

inträffat. Eftersom ingen sannolikhetsberäkning behöver vidtas i sådana 
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situationer torde en eventuell reklamationsfrist börja löpa vid mottagandet 

av den obefogade hävningsförklaringen oavsett eftersom det redan då kan 

befaras ett avtalsbrott med full sannolikhet.
281

 

 

4.5.4.1 Reklamation vid fullgörelse 

 

Inledningsvis kan tidsfristen för att invända angående krav på fullgörelse 

behandlas. Enligt Köplagen 23 § 3 st. förlorar köparen rätten att kräva att 

säljaren fullgör köpet, om han väntar orimligt länge med att framställa 

kravet. Som ovan anförts torde dröjsmålsreglerna kunna tillämpas även vid 

en obefogad hävningsförklaring när förklaringen betraktas som ett befarat 

dröjsmål. Mot bakgrund av det anförda får inte mottagaren av en obefogad 

hävningsförklaring vänta orimligt länge med att kräva fullgörelse.
282

 

Tidsfristen är typiskt sett längre än den som gäller för hävning, varför en 

passivitet i orimligt lång tid inte innebär att rätten att häva för egen del eller 

kräva skadestånd går förlorad. Enligt förarbetena kan tidsfristen variera 

betydligt beroende på säljarens beteende, bland annat om denne låtit 

köparen inse att leverans fortfarande kommer ske.
283

 För mottagaren av en 

obefogad hävningsförklaring är situationen givetvis den motsatta, säljaren 

har snarare meddelat att leverans inte kommer att ske. I motiven till lagen 

uttalas att ”[d]äremot måste man förutsätta en snabbare reaktion från 

köparens sida, ifall omständigheterna tyder på att säljaren inte kommer att 

fullgöra köpet utan påminnelse eller uppmaning.”
284

  

 

I rättsfallet RH 1999:133 ansågs en köpare ha väntat orimligt länge med att 

kräva fullgörelse av köpet av en frisörsalong och på så vis förlorat sin rätt 

till fullgörelse. Av utredningen i målet framgick att säljaren inte på något 

sett givit köparen anledning att tro att avtalet skulle fullföljas utan istället 

aktivt försökt sälja rörelsen till andra intressenter. I likhet med en obefogad 

hävningsförklaring fanns det således ingen anledning att tror att 

”dröjsmålet” skulle lösas. Hovrätten uttalade visserligen att regeln ska 

tillämpas restriktivt men menade att åtta månader var en orimligt lång tid 

att vänta med att kräva fullgörelse. I ett äldre rättsfall, NJA 1924 s. 610, 

ansåg HD att en köpare väntat orimligt länge med krav på fullgörelse när 

kravet framställts i mars och leveransen skulle ske på hösten. Det framgår 

inte när den exakta leveransen på hösten skulle ske men rimligtvis dröjde 

det fem till sex månader och den perioden ansågs följaktligen som orimligt 

länge likaså. Eftersom den tid som avses i 23 § 3 st. köplagen enligt 

förarbetena kan variera betydligt utefter omständigheterna i det enskilda 

fallet kan möjligen en ännu kortare tidsfrist vara möjlig.
285

 Flera intressen 

måste ställas mot varandra och däribland mottagarens möjligheter att förstå 

att hävningsförklaringen är obefogad. Mottagaren måste givetvis uppnå 

insikt om att hävningsförklaringen är obefogad för att förstå att denna står 
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inför valmöjligheterna. Även den hävande partens intresse av att frågan inte 

blir svävande för länge utan istället få saken utagerad torde kunna 

beaktas.
286

 Eftersom mottagaren av en obefogad hävningsförklaring inte 

ännu har valt något handlingsalternativ är rättsförhållandet troligen att anse 

som svävande.
287

 Det har anförts att rättssystemet strävar efter att minimera 

haltande rättsförhållanden och att när ett sådant svävande förhållande 

uppkommit bör detta ske under kortast möjliga tid. Anledningen till detta är 

att den felaktigt hävande parten har ett behov av att kunna inrätta sig och 

handla efter mottagarens val av påföljd. Mot detta bör givetvis ställas att den 

drabbade parten måste ges viss tid att reflektera över sitt val.
288

  

 

I anslutning till detta finns det även anledning att uppmärksamma 

klargörandeplikten i avtalslagen 6 § 2 st. som föreskriver en part att utan 

oskäligt uppehåll lämna besked om att ett anspråk görs gällande när vetskap 

finns om att motparten inrättat sig efter en felaktig rättslig bedömning. 

Enligt lagkommentaren var klargörandeplikten utan oskäligt uppehåll 

tidigare den standardiserade formuleringen som numera har ersatts av 

uttrycket inom skälig tid.
289

 Lagrummet har dock använts vid just 

mottagandet av en obefogad hävningsförklaring i rättsfallet NJA 1924 s. 

510
290

 där en fabrik köpt cirka 50 kubikfamnar alstockar av en säljare. 

Fabriken kom sedan att brinna ner varför man sände en hävningsförklaring 

till säljaren. Säljaren betraktade hävningsförklaringen som obefogad och 

besvarade denna fem veckor senare där det anfördes att kontraktet skulle 

fullgöras samt att stockarna kunde levereras till järnvägen där köparen 

kunde sälja dessa vidare om bolaget så önskade. HD fastställde att 

hävningsförklaringen var obefogad men att säljarens invändning mot 

hävningsförklaringen först fem veckor senare innebar ett oskäligt uppehåll 

varför rätten till fullgörelse gått förlorad. Synsättet talar för att tidsfristen 

skulle anses som kortare om analogier gjordes till avtalslagen istället för 

köplagen. Möjligen finns det fler skäl som kan tala för att en något kortare 

tid är lämplig, mottagaren kan exempelvis anses ha en viss skyldighet att 

begränsa den avtalsbrytande och felaktigt hävande partens skada. Med en 

sådan utgångspunkt ter det sig naturligt att mottagaren inte kan dröja allt för 

lång tid med att begära fullgörelse av avtalet.
291

 Vidare kan det 

argumenteras för att mottagaren i sitt val mellan fullgörelse eller annan 

påföljd kan dra nytta av den felaktigt hävande partens kontraktsbrott. 

Mottagaren kan på den kontraktsbrytande partens risk spekulera i olika 

prisförändringar avseende den köpta varan. Om varan under tidsfristen 

sjunker i pris kan det tänkas att mottagaren väljer att häva vilket leder till att 

lämnad köpeskilling återgår till mottagaren. Därefter kan denna förvärva 

varan från annat håll för en billigare summa. Mot bakgrund av sådana 
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spekulationsmoment kan det också anföras att tidsfristen inte bör vara för 

lång.
292

  

 

4.5.4.2 Reklamation vid mottagarens hävning 

 

Det framgår av allmänna kontrakträttsliga principer i kommersiella 

förhållanden att den part som vill göra gällande påföljder med anledning av 

ett kontraktsbrott inte kan förhålla sig passiv.
293

 Mottagare som önskar häva 

för egen del behöver således framställa en reklamation till den felaktigt 

hävande parten. Högsta domstolen konstaterade dock i NJA 1992 s. 728 att 

det i vissa fall kan ”[…] stå klart att avtalet av ena eller andra orsaken inte 

kommer att fullgöras. En uttrycklig hävningsförklaring kan då inte anses 

nödvändig. Om emellertid en part i en sådan situation inte nöjer sig med att 

avtalet upphör att gälla utan vill begära skadestånd med anledning av ett 

hävningsgrundande kontraktsbrott föreligger, får han anses skyldig att ge 

detta till känna för motparten.” Applicerat på en obefogad 

hävningsförklaring kan en sådan troligtvis innebära att det står klart att 

avtalet inte kommer att fullgöras. Med ett sådant synsätt behöver den 

obefogade hävningsförklaringen inte bemötas med en egen 

hävningsförklaring för att uppnå att avtalet hävs. En sådan lösning är dock 

inte helt tillfredställande eftersom den hävande parten felaktigt ansett att 

mottagaren begått ett hävningsgrundande väsentligt avtalsbrott. Det torde 

alltså finnas ett klargörandeintresse för mottagaren att häva för egen del och 

anföra att hävningen i en sådan situation sker som en följd av den felaktigt 

hävande partens agerande.
294

 Av rättsfallet skulle däremot slutsatsen dock 

kunna dras att för det fall mottagaren önskar häva för egen del och kräva 

skadestånd krävs en reklamation. Domen torde dock kunna tolkas på 

flertalet olika sätt. En annan rimlig tolkning synes vara att det måste stå 

klart, objektivt sätt att avtalet inte kommer att fullgöras och att detta är 

synbart för båda parterna. För mottagaren av en obefogad 

hävningsförklaring torde möjligheten till fullgörelse fortfarande inte vara 

utesluten, åtminstone inte ur mottagarens synvinkel, varför domen kanske 

inte kan tillämpas i den uppkomna situationen. Om ett sådant synsätt 

anläggs torde mottagaren behöva lämna hävningsförklaring för egen del. 

 

Det saknas uttrycklig reglering i köplagen angående när reklamation ska 

vidtas vid befarade avtalsbrott. Vid säljarens dröjsmål med varans 

avlämnande stadgas dock att köparen inte får häva köpet eller kräva 

skadestånd om denne inte avlämnar meddelande till säljaren inom skälig tid 

efter det att han fick kännedom om avlämnandet.
295

 Det har gjorts gällande 

att denna regel om att reklamation måste ske inom skälig tid även bör gälla 

för den som mottagit en obefogad hävningsförklaring och önskar häva för 

egen del.
296

 I NJA 2007 s.909 vidtog det danska bolaget en neutral 
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reklamation inom skälig tid efter mottagande av det svenska bolagets 

obefogade hävningsförklaring. HD fastslog därför att om den skadelidande 

parten möter en obefogad uppsägning
297

 med en neutral reklamation är detta 

en tillräcklig varning om att skadeståndsanspråk senare kommer att följa. 

 

Avseende tidsfristen för skadeståndsanspråket behandlades frågan i NJA 

1992 s. 728. I målet var det ostridigt mellan parterna att leasegivaren inte 

hade sagt upp avtalet och således inte lämnat någon hävningsförklaring. HD 

ansåg dock att leasetagarens försäljning av hyresobjektet inneburit att det 

måste stått klart att leasingavtalet inte skulle fulföljas avtalsenligt, varför 

leasegivaren inte ansågs tvunget att lämna en hävningsförklaring för att 

häva i den uppkomna situationen.
298

 Frågan uppkom därefter om 

leasegivaren hade framfört reklamation avseende skadeståndet i rätt tid och 

vad som kunde anses vara en rimlig tid för infriandet av denna skyldighet. 

HD synes bevilja en relativt lång tidsfrist för den som i samband med 

hävningsförklaring vill kräva skadestånd då domstolen konstaterade att det 

ofta får godtas att parten väntar med att klargöra sin ståndpunkt till dess att 

det ekonomiska resultatet av mellanhavandet närmare går att överblicka. 

Hur lång tid den reklamerande parten kan vända får enligt HD avgöras av 

omständigheterna i det enskilda fallet. Trots att leasetagaren sålt lastbilen i 

september 1984 ansåg HD att leasegivarens skadeståndsreklamation i 

januari 1985 skett inom acceptabel tid då leasegivaren tillerkändes rätt att 

avvakta med skadeståndsfrågan till en tidpunkt då tillräckligt underlag för 

beräknande av skadeståndsfordran uppkommit.  

 

4.5.4.3 Kan en obefogade hävningsförklaring anses 
vara ett grovt vårdslöst agerande? 

Som ovan anförts ovan är en köpare tvungen att reklamera enligt 32 § 

köplagen för att kunna tillgodose sina rättigheter med anledning av fel i 

varan. Undantag från reklamationsplikten stadgas i 33 § köplagen som ger 

köparen rätt att göra gällande fel i varan utan föregående reklamation då 

säljaren handlat i strid mot tro och heder. Regleringen bör kommenteras då 

HD i NJA 2007 s. 909 uttalade att det danska bolaget ”[…] inte visat någon 

omständighet som innebär att uppsägningen - som Kroghs har gjort gällande 

i HD - skett av grov vårdslöshet eller i strid mot tro och heder. En eventuell 

skyldighet att inom viss tidsfrist framställa skadeståndsanspråk har därför 

inte bortfallit på denna grund.” Uttalandet skulle kunna tolkas som att en 

obefogad hävningsförklaring av ett avtal kan vara grovt vårdslöst eller strida 

mot tro och heder, varför skyldigheten att framställa skadeståndsanspråk 

inom viss tid faller bort.
299

 HD synes sträcka tillämpligheten av 33 § 

köplagen längre än ordalydelsen då lagrummet egentligen bara reglerar 

reklamation vid fel i varan. Som ovan nämnts konstaterade dock HD att det 
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följer av allmänna kontraktsrättsliga principer att en avtalspart som vill göra 

gällande påföljder på grund av avtalsbrott inte kan förhålla sig passiv. En 

tolkning av uttalandet skulle därför kunna vara att en sådan icke-direkt 

lagstadgad reklamationsplikt kan bortfalla med en analog tillämpning av 33 

§ köplagen. 

 

Det är inte helt klart under vilka omständigheter som en säljare kan anses ha 

agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder men det har gjorts 

gällande att det måste handla om en oacceptabel illojalitet.
300

 Bakgrunden 

till bestämmelsen är att det saknas anledning till att låta skydda en illojal 

säljare genom att denna får rätt att göra gällande bristande reklamation.
301

 

Om reklamationen bortfaller torde inte betyda att en mottagare av en 

obefogad hävningsförklaring kan förhållas sig passiv under en obegränsad 

tid utan istället bör troligen de allmänna reglerna om preskription inträda 

istället.
302

 

 

Huruvida en obefogad hävningsförklaring kan anses vara ett grovt vårdslöst 

agerande eller inte är inte helt lätt att utröna. Bedömningen måste utgå från 

den hävande partens perspektiv, eftersom detta påverkar mottagarens 

situation, kommer det att kortfattat redogöras för ändå. Det har anförts att 

även om den hävande parten trott att hen varit i sin fulla rätt att häva avtalet 

kan man inte hävda okunnighet om rättsläget för att freda sig. Istället torde 

en hävande part tvingas ansvara för sina handlingar och därför med ”uppsåt” 

åstadkommit en hävningseffekt av avtalet.
303

 Herre gör vidare gällande att 

”[n]ormalt anses vidare att en person som agerat uppsåtligt också agerat rov 

vårdslöst eller vårdslöst.”
304

 HD:s uttalande kan innebära att en part som 

lämnar en obefogad hävningsförklaring kan anses ha agerat grovt vårdslöst 

även om det inte går att dra den slutsatsen med säkerhet då HD endast 

kommenterar saken kort.
305

 Håstad har gjort gällande att det inte bör räcka 

för grov vårdslöshet att den hävande parten haft uppsåt att bringa avtalet till 

slut. Istället har hon anfört att partens felaktiga bedömning av de 

omständigheterna som denna lägger till grund för hävningsförklaringen ska 

anses vara grovt vårdslös i sig. Sammanfattningsvis anför Håstad att ”[d]et 

skall således vara fråga om en kraftig missbedömning där parten måst inse 

att det inte förelåg någon hävningsrätt.”
306

 I sammanhanget bör det även 

poängteras att även om den obefogade hävningsförklaringen anses utgöra ett 

grovt vårdslöst förfarande kan mottagaren inte vänta allt för länge med att 

framställa reklamation efter att felet har märkts. I förarbetena tills 33 § 

köplagen nämligen föreskrivs att en passivitet enligt allmänna principer kan 

leda till förlusten att åberopa felet.
307
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I anslutning till detta resonemang bör det uppmärksammas att Svensson har 

gjort gällande att en säljare som agerat grovt vårdslöst eventuellt skulle 

kunna inverka på köparens hävningsmöjligheter enligt köplagens 25 §. En 

sådan lösning skulle leda till att köparen ges en större rätt att häva när 

säljaren hamnat i dröjsmål på grund av klandervärt handlande. Om en 

obefogad hävningsförklaring är att anse som grovt vårdslöst agerande skulle 

en sådan rätt kunna grundas på att en säljare i en sådan situation är mindre 

skyddsvärd.
308

 Mot ett sådant synsätt kan det givetvis anföras att det i 

förarbetena till köplagen framgår att köparens hävningsrätt ska vara 

oberoende av säljarens vållande.
309

 

 

4.5.4.4 Passivitet från mottagarens sida 

 

Som HD slog fast i NJA 2007 s. 909 framgår det av allmänna 

kontrakträttsliga principer i kommersiella förhållanden att den part som vill 

göra gällande påföljder med anledning av ett kontraktsbrott inte kan förhålla 

sig passiv. Redan av den grunden torde det framgå att en längre passivitet 

leder till att mottagarens möjlighet leder till att påföljderna inte kan göras 

gällande.
310

   

 

En annan aspekt som dock bör belysas när mottagaren av en obefogad 

hävningsförklaring förhåller sig passiv är vilken av partera som då hävt 

avtalet. En parts passivitet leder normalt sett inte till avtalsbundenhet inom 

svensk rätt. En mottagen hävningsförklaring är dock inte samma sak som 

ingående av avtal eftersom det redan föreligger ett avtal mellan parterna. 

Här har Hultmark anfört att det troligtvis inte är lika ingripande att ålägga en 

part i avtalsförhållande en aktivitetsplikt jämfört med en part som ännu inte 

ingått avtal.
311

 

 

Håstad har anfört att båda parter i regel torde anse att passivitet leder till att 

avtalet upphör parterna emellan och att mottagaren mister sin rätt att kräva 

fullgörelse och skadestånd när tillräcklig tid har passerat grundat på grund 

av status quo-principen.
312

 En tillämpning av principen innebär att 

mottagaren av en hävningsförklaring måste reklamera om denna önskar 

förändra status quo i annat fall tolkas passiviteten som att någon förändring 

av den faktiska situationen inte önskas. Argumenten för en sådan lösning är 

att en godtroende part har rätt att inrätta sig efter ett visst förhållande när en 

viss tid passerat.
313

 Mottagaren har således att påtala att den obefogade 

hävningsförklaringen utgör ett kontraktsbrott vilket åtminstone inte ger den 

felaktigt hävande parten anledning att inrätta sig efter hävningen. Eftersom 

passiviteten i en sådan situation närmast kan liknas vid ett godkännande är 
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det rimligt att anta att avsändaren av den obefogade hävningsförklaringen är 

den part som hävt avtalet. 

 

Det bör dock uppmärksammas att Rodhe anfört att ”[…] passivitet hos den 

som mottagit en hävningsförklaring [kan] medföra att avtalet anses hävt av 

denne”.
314

 Argumentet synes grundas på den äldre köplagens 26 § som 

ålade en köpare att besvara en förfrågan om avlämnande av godset vid 

svävande dröjsmål. I en sådan situation hade en säljare rätt att behandla 

köparens passivitet som en hävning från köparen. Det intressanta är att 

Rodhe även anförde att ”[e]n besläktad situation föreligger om en gäldenär 

direkt förklarar att han icke kommer att prestera; här anses också passivitet 

från borgenärens sida likvärdig med hävning”.
315

 Situationen är relevant 

eftersom en obefogad hävningsförklaring skulle kunna ses som ett 

meddelande om att prestation inte kommer att ske och därför kan betraktas 

som ett befarat dröjsmål som ger mottagaren hävningsrätt. Enligt Rodhe kan 

således en sådan förklaring ha den verkan att avtalet anses hävt av 

mottagaren vid utebliven protest.
316

 I den nu gällande köprättsliga 

lagstiftningen kan 24 § köplagen sägas vara den som bäst motsvarar den 

äldre köplagens 26 § som Rodhe synes grunda sitt argument på.
317

 Det bör 

dock understrykas att regeln i köplagen inte är likalydande med 

motsvarande i den äldre köplagen, utan innebär att säljaren har en möjlighet 

att fråga köparen om denne godtar en försenad leverans och för det fall 

köparen inte svarar på detta meddelande inom skälig tid går köparens 

hävningsrätt förlorad. Således kan regeln ses som en slags passivitetsregel 

och en rätt för säljaren som är i dröjsmål att meddela om fullgörelse och 

kräva ett svar.
318

 Den som lämnat en obefogad hävningsförklaring kan dock 

inte anses vara i en sådan situation att denne är i färd med att lämna ett 

meddelande till mottagaren om huruvida denne accepterar senare leverans. 

Det är till och med så att den som lämnat en hävningsförklaring som 

huvudregel inte kan återta denna då motparten har haft anledning att inrätta 

sig efter det lämnade beskedet enligt HD i NJA 2006 s. 120. Vid en samlad 

bedömning synes inte Rodhes synsätt om att den passiva parten anses hävt 

avtalet för egen del finna något större stöd i den nya köplagen. 
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5 Analys 

5.1 Väsentlighetsbedömningen inom 
hävningsrätten 

5.1.1 Inledning 

 

Väsentlighetsbedömningen inom den svenska köprätten har visat sig 

komplicerad och kanske har detta ett samband med hävningspåföljdens 

något otydliga konturer. Har parterna inte hunnit prestera något blir 

konsekvensen av en hävning obetydliga samtidigt som det vid fullgjorda 

presentationer på båda sidor leder till en återgång som i praktiken kan vara 

komplicerad att genomföra. Samtidigt har hävningspåföljden tydliga 

likheter och samband med oriktiga uppsägningar, förtida uppsägningar och 

ogiltighetsförklaringar av avtal vilket medfört svårigheter vid 

materialinsamlingen. 

 

Hävningspåföljden är en ingripande påföljder som många gånger kan drabba 

parten hårt och det står därför klart att hävning inte kan vidtas vid alla 

avtalsbrott utan endast de som är väsentliga. Ur ett större perspektiv kan 

väsentlighetsbedömningen sägas fungera som ett verktyg som bestämmer i 

vilka situationer en part har rätt att komma ur ett avtal och i vilka situationer 

avtalsbrottet inte kan ses som tillräckligt allvarligt för att berättiga hävning. 

Angående detta torde finnas ett samhälleligt intresse av att avtal både ingås 

och avvecklas på det vis som parterna ursprungligen har avsett. En hävning 

är troligtvis att betrakta som ett onaturligt sätt att avsluta en avtalsrelation 

på.
319

 Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det troligtvis argumenteras 

för att det är gynnsamt att avtal består även då ett kontraktsbrott har 

inträffat. Å andra sidan kan det givetvis leda till onödiga inlåsningseffekter 

att tvinga parter att kvarstå i en avtalsrelation som den ena anser sig ha ett 

skyddsvärt intresse att utträda från. Framställningen har dock inte syftat till 

att fastställa vad gällande rätt borde vara, utan istället hur den är. Enligt min 

mening torde dock sådana bakomliggande faktorer kunna utgöra hjälpmedel 

till att utröna hur gällande rätt är eftersom de bakomliggande faktorerna kan 

utgöra tolkningsmedel för hur rättsreglerna ska förstås idag. 

 

Det har inte varit helt enkelt att klarlägga vad som utgör gällande rätt och 

denna framställning kan inte erbjuda något klart och entydigt svar över hur 

väsentlighetsbedömningen ska gå till. Författarens uppfattning av rättsläget 

är att väsentlighetsbedömningen får besvaras in casu i de allra flesta 

situationer. Däremot har framställningen funnit stöd för vissa riktlinjer över 

hur denna bedömning går till vid vissa typer av kontraktsbrott, vilka ska 

redogöras för. 
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Även fast väsentlighetsbedömningen ska utgå från köparen och dennes 

individuella förhållanden har det framkommit att synbarhetsrekvisitet 

många gånger sätter stopp för att dessa förhållanden beaktas. Om inte 

säljaren i avtalet eller på annat sätt tydliggjort för säljaren vikten av den 

avtalsenliga prestationen torde det finnas goda möjligheter för en säljare att 

utgå från den objektiva väsentlighetsbedömningen och vad som ”normalt 

sätt” kan anses vara väsentligt för någon i köparens situation. En annan sak 

är att det även kan vara svårt att avgöra vad som objektivt sätt ger upphov 

till ett väsentligt avtalsbrott.  

5.1.2 Väsentlighetsbedömning vid säljarens 
dröjsmål 

I den tidigare köplagen fick köparen inte häva om dröjsmålet var av ringa 

betydelse eller i de situationer där säljaren hade en grundad anledning att 

anta att dröjsmålet var av ringa betydelse. Vidare ansågs varje dröjsmål vid 

handelsköp medföra rätt för köparen att häva godset förutsatt att det inte 

endast var en mindre del av godset som inte avlämnats i tid. I den nu 

gällande köplagen stadgas istället att köparen får häva på grund av säljarens 

dröjsmål om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren 

insåg eller borde ha insett detta. Även om det inom doktrin har 

argumenterats för att ingen skillnad föreligger mellan uttrycken inte av 

ringa betydelse och väsentlig betydelse för köparen framstår det av lagens 

ordalydelse som att det blivit svårare för en köpare att häva. För att belysa 

detta, något förenklat, skulle ett avtalsbrott kunna delas in i inte av ringa 

betydelse, normal betydelse, och väsentlig betydelse. Det framstår således 

vid en läsning av ordalydelsen som att kraven för hävning har skärpts och 

att det således har blivit mer förmånligt för en säljare i dröjsmål. Vid en 

rättslig prövning kan det antas att utgångspunkten tas i den nuvarande 

köprättsliga regleringen utan att den äldre regleringen beaktas vilket skulle 

leda till en tuffare väsentlighetsprövning. 

 

Vidare kunde en köpare alltid häva då denne noggrant betingat sig 

iakttagande av tiden enligt den äldre köplagen. Skrivningen finns inte kvar i 

den nyare köplagen men om en köpare i kontrakt föreskriver att 

leveransdagen är av väsentlig betydelse torde varje dröjsmål i praktiken leda 

till hävningsrätt även idag, varför ingen större skillnad kan utrönas. Att varje 

dröjsmål är väsentligt har på så vis avtalats mellan parterna och om det 

framgår i avtalstexten torde säljaren knappast inte kunna åberopa att det inte 

varit synbart för denne. 

 

Dröjsmålets väsentlighet ska bedömas ur köparens synvinkel och närmare 

bestämt om dröjsmålet objektivt sett an anses vara av väsentlig betydelse.  

I köparperspektivet ligger därför att det egentligen inte spelar någon roll 

varför säljaren är i dröjsmål med att leverera. Detta synsätt har dock ett 

viktigt undantag som har framträtt i praxis, nämligen när köparen bidragit 

till dröjsmålet genom att kräva modifikationer av varan. I underrättspraxis 

synes denna fråga stundtals ha vidtagits i samband med 

väsentlighetsbedömningen. Frågan är om inte situationen egentligen bör 
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falla in under 22 § köplagen som stadgar att det inte föreligger något 

dröjsmål om förseningen uppstått på grund av köparen eller något 

förhållande på köparens sida. Enligt min mening torde det vara lösningen 

enligt gällande rätt men det framstår av vissa redogjorda rättsfall som att 

detta har beaktats vid väsentlighetsbedömningen istället varför det bör 

frambringas. D kan väl dock inte uteslutas att det av processrättsliga skäl 

inte har skett på sådant vis. 

 

Vilka kriterier som väsentlighetsbedömningen tar sikte på synes variera 

något men det framstår enligt min uppfattning som att hur lång tid 

dröjsmålet pågått är den centrala bedömningen i alla sammanhang.  Sedan 

påverkar köpets karaktär och andra faktorer hur lång tid som krävs för att 

dröjsmålet ska anses uppfattas som väsentligt. Om köpets karaktär 

exempelvis är aktier som kan komma att skifta i värde på en timme kommer 

detta att påverka hur lång tid som räcker för att dröjsmålet ska vara 

väsentligt, vilket i en sådan situation torde vara endast en mycket kort 

period om ens någon överhuvudtaget. 

 

I RH 1987:16 uttalades att dröjsmålet måste ha varit av viss längd eller 

annars medfört allvarliga olägenheter för avtalsparten, exempelvis genom 

att denne lidit stor ekonomisk skada eller drabbats av annan olägenhet. Hur 

hovrättens uttalande ska tolkas är inte helt säkert men det anknyter till en 

konsekvensbedömning likt den som ofta sker vid väsentlighetsbedömningen 

i CISG.
320

 Med ett sådant synsätt skulle det inte anses utgöra ett väsentligt 

dröjsmål om inte den drabbade parten drabbats av någon olägenhet. Å andra 

sidan uttalar domstolen att dröjsmålet måste ha varit av viss längd eller 

annars medfört skada eller olägenhet för den drabbade parten, vilket kan tala 

för att ett längre dröjsmål som i och för sig inte resulterat i någon skada eller 

olägenhet hade kunnat betraktas som väsentligt. Rent praktiskt är det 

troligtvis så att ett längre dröjsmål i kommersiella förhållanden i de allra 

flesta situationer åtminstone utgör en olägenhet för den drabbade parten. I 

RH 1987:77 tog väsentlighetsbedömningen istället fasta på att det 

huvudsakliga syftet med köpet gått förlorat på grund av dröjsmålet varför 

dröjsmålet ansågs väsentligt. Synsättet kan troligtvis appliceras på ovan 

nämnda kriterier angående köpets karaktär och hur detta samspelar med hur 

långt dröjsmål som är acceptabelt. Vidare påminner även detta domskäl 

angående att det huvudsakliga syftet med köpet gått förlorat om den 

bedömning som skett inom ramen för CISG många gånger. 

5.1.3 Väsentlighetsbedömning vid fel i varan 

Precis som köparens rätt att häva vid dröjsmål har köparen vid fel i varan 

rätt att häva om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och 

säljaren insåg eller borde ha insett detta. Inledningsvis måste ett särskilt 

förarbetsuttalande kommenteras nämligen den passage där lagstiftaren 

uttalade att ”[e]tt avtalsbrott torde generellt kunna sägas vara av väsentlig 

betydelse för köparen, om det berövar honom den huvudsakliga nyttan av 
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vad han hade anledning att vänta sig av avtalet.”
321

 Uttalandet påvisar 

givetvis tydliga likheter med den reglering som går att finna i art. 25 CISG, 

som stadgar att ”[e]tt avtalsbrott från ena partens sida är väsentligt om det 

medför en sådan olägenhet för den andra parten att det i huvudsak berövar 

honom vad han hade rätt att vänta sig enligt avtalet.” Även om lagrummen 

är utformade något annorlunda är det innehållsmässigt ingen större skillnad 

på de två. Vidare innefattar båda lagrummen ett synbarhetsrekvisit där CISG 

har tillägget om vad en förnuftig person i samma ställning under samma 

omständigeter skulle ha kunnat förutse. En intressant tanke är därför om det 

inte torde vara möjligt att se hur bedömningen skett av bestämmelsen i 

CISG då det i stor utsträckning saknas nationell rättspraxis gällande 

köplagens väsentlighetsbedömning. Med en sådan lösning hade det varit 

möjligt att snegla på den väsentlighetsbedömning som gjorts enligt CISG 

och redogjorts för ovan under avsnittet 3.6.2. Mot att tillämpa CISG skulle 

det möjligen kunna anföras att det ställs andra krav inom den internationella 

köprätten och att hävning därför skulle vara svårare att uppnå än under den 

nationella köprättsliga regleringen. Å andra sidan kan det argumenteras för 

att det saknas vägledande rättspraxis inom den nationella rätten och att det 

kan anses mer förutsebart och rättssäkert att tillämpa art. 25 CISG som är 

gällande i Sverige än att helt förlita sig på skönsmässiga bedömningar och 

korta intetsägande domskäl. 

 

Av köplagens förarbeten och doktrin framstår det i likhet med vad som 

gäller vid dröjsmål att varans karaktär är av intresse för bedömningen. Den 

underrättspraxis som redogjorts för ovan ger även stöd för när köparen 

berövats den huvudsakliga nyttan av vad denne haft att vänta sig av avtalet 

har avtalsbrottet ansetts vara väsentligt. Rättsfallen har berört hästar som 

varit odugliga att tävla med och säljaren har i de situationerna varit 

medvetna om syftet med köpet som då har gått förlorat. I flertalet mål 

använder domstolarna just uttrycket huvudsakliga nyttan vilket talar för att 

det är en central del i väsentlighetsbedömningen. 

 

En annan fråga som har ställts på sin spets i framställningen är huruvida 

andra kompensationsmöjligheter ska beaktas vid väsentlighetsbedömningen. 

I förarbetena till 39 § köplagen har det anförts att, när avhjälpande eller 

omleverans enligt 34 - 36 §§ är möjligt, kan det utgöra en omständighet som 

talar för att väsentlighetsrekvisitet inte är uppfyllt. Detta synsätt går det att 

ställa sig frågande till eftersom 37 § köplagen stadgar att det endast är när 

avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller i vart fall inte sker 

inom skälig tid efter reklamationen, som köparen får kräva prisavdrag eller 

häva. Redan av köplagens utformning bör avhjälpande eller omleverans 

således inte inverka på väsentlighetsbedömningen, förutsatt att köparen inte 

obefogat nekat säljarens erbjudande om detta. Om det exempelvis poneras 

att avhjälpande av felet hade kunnat göras men säljaren inte utnyttjat sin rätt 

att kräva denna, eller i vart fall inte inom skälig tid, kan det argumenteras 

för att säljarens underlåtenhet att inte utnyttja sin rätt till avhjälpande inte 

ska medföra att väsentlighetsbedömning viktas till sin egen förmån. 
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På samma tema har det dock framkommit att alternativa 

kompensationsmöjligheter, då särskilt i form av prisavdrag kommit till 

uttryck i underrättsavgöranden. Detta stämmer överens med förarbetena till 

39 § köplagen där det går att utläsa att andra kompensationsmöjligheter ska 

beaktas vid väsentlighetsbedömningen. Att köparen skulle vara tvungen att 

hålla till godo med prisavdrag istället för hävning kan dock inte sägas 

framgå klart av lagtexten i 39 § köplagen men i praktiken synes det förhålla 

sig som så att påföljden prisavdrag påverkar huruvida avtalsbrottet är att 

betrakta som väsentligt eller inte.
322

  

 

Till viss del kan det anföras att betydelsen av andra 

kompensationsmöjligheter har tagits steget längre i CISG till följd av hur det 

självavhjälpande synsättet kommit till uttryck. Enligt det av domstolarna 

anlagda synsättet ingår det i väsentlighetsbedömningen för köparen att visa 

att det skulle innebära en oskälig börda för honom att vidareförsälja varorna, 

istället för att göra detta och sedan kräva skadestånd från säljaren i ett 

senare led.
323

 

5.1.4 Tillämpning av förutsättningsläran 

Framställningen har ägnat avsevärt utrymme till att undersöka huruvida 

förutsättningsläran kan ge vägledning vid en bedömning av 

väsentlighetsrekvisitet i samband med hävning. Inledningsvis kan det 

konstateras att det faktum att förutsättningslärans terminologi är snarlik den 

som gäller vid hävningsrättens väsentlighetsbedömning inte är ett hållbart 

argument för att tillämpa den. Att förutsättningsläran innehåller ett 

väsentlighetsrekvisit och ett synbarhetsrekvisit torde istället ge upphov till 

förvirring. Samtidigt är väsentlighetsrekvisitet i förutsättningsläran kopplad 

till en ingående avtalsparts förutsättning och väsentlighetsrekvisitet vid 

köprättslig hävning knuten till avtalsbrottet. Ordet väsentlighetsrekvisit blir i 

den meningen närmast att betrakta som en homonym. Att tillämpa sådana 

argument kan därför inte vinna någon framgång. Vidare finns det enligt min 

mening en problematik som uppkommer med begreppet ”förutsättning” 

eftersom det kan leda till en förväxling med 17 § 3 st. köplagen som stadgar 

att ”[o]m varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket 

eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat 

förutsätta, är varan att anse som felaktig” vilket leder till att en förväxling 

av begreppen kan uppstå. 

 

En annan försvårande omständighet är givetvis tidsaspekten. 

Förutsättningsläran har under en längre tid används vid avtals ogiltighet och 

därför tagit sin utgångspunkt i vilka förutsättningar parterna haft vid avtalets 

ingående. Det kan därför inte uteslutas att en part har förutsatt att det finns 

en rätt till hävning i ett senare skede vilket bidragit till att avtalet hade 

ingåtts trots det framtida avtalsbrottet. Med ett sådant synsätt är 
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förutsättningsläran inte heller lämpligt att använda som hjälpmedel för att 

ange en minimibetingelse för hävning likt vissa författare har gjort gällande. 

 

Det kan även göras gällande att ingen part hade ingått ett avtal om den 

förutsatt ett avtalsbrott senare skulle inträffa där den drabbade parten önskar 

häva avtalet. Ett sådant argument torde förstärkas ytterligare om det poneras 

att parten vid avtalets ingående hade andra potentiella parter att välja att 

ingå avtal med. Med ett sådant synsätt tenderar en väsentlighetsbedömning 

med hjälp av förutsättningsläran att bli något för subjektiv.
324

 Som det 

föreskrivits i motiven till 25 § köplagen ska visserligen ett köparperspektiv 

anläggas men det är inte köparens subjektiva uppfattning som är det centrala 

utan istället ska dröjsmålet bedömas ur ett objektivt perspektiv. 

 

Sammantaget synes det inte finnas skäl för att tillämpa förutsättningsläran 

som hjälpmedel för att bedöma väsentligheten av ett kontraktsbrott. 

Förutsättningslärans tillämpningsområde bör förbli som en kompletterande 

ogiltighetsregeln till avtalslagen då den anknyter till parternas 

förutsättningar vid avtalets ingående och inte utan svårigheter kan appliceras 

på ett avtalsbrott som begåtts av ena parten i ett senare skede. Likt vad 

Hellner har anfört riskerar förutsättningsläran att göra den redan svåra 

väsentlighetsbedömningen ännu mer invecklad. Att det i dagens rättsläge 

saknas en allmän regel för väsentlighetsbedömningen utgör inte starkt nog 

skäl för att påtvinga en förvisso väl utvecklad förutsättningslära men som 

trots allt inte passar in väl vid avtalsbrott. Även det faktum att HD synes ha 

anlagt ett restriktivt förhållande gentemot förutsättningslärans tillämplighet 

utanför ogiltighetsreglerna och där det finns särskild reglering synes tala för 

att förutsättningsläran inte bör tillämpas vid bedömningen av 

väsentlighetsrekvisitet enligt gällande rätt.
325

 

5.2 Rättsverkningarna av en obefogad 
hävningsförklaring 

5.2.1 Inledning 

Det har framkommit att mottagaren av en obefogad hävningsförklaring har 

primärt fyra alternativ att bemöta en obefogad hävningsförklaring med: egen 

hävning, krav på fullgörelse, bli passivt bunden av hävningsförklaringen 

eller aktivt acceptera densamma. Svaret avseende vilka rättsverkningar som 

uppkommer av en obefogad hävningsförklaring blir därför beroende på 

vilka handlingar mottagaren vidtar. Om mottagaren väljer att företa en egen 

hävning eller kräva fullgörelse kombinerat med ett skadeståndsanspråk kan 

detta givetvis påverka den felaktigt hävande parten negativt. Å andra sidan 

borde detta ge incitament till hävande parter att noggrant undersöka sina 

egna valmöjligheter innan en hävningsförklaring lämnas. Eftersom det 

saknas tydliga riktlinjer för hur väsentlighetsbedömningen ska gå till, 
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 Att jämföra med köparens objektiva uppfattning som förespråkas. 
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 Se ovan vid 3.3.2.4. 
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uppstår ett inledande problem för mottagaren, nämligen att bedöma 

huruvida hävningsförklaringen är obefogad eller befogad. Mottagaren 

kanske vet med sig om att denne har begått ett avtalsbrott men samtidig är 

osäker om det egna avtalsbrottet är att bedöma som väsentligt eller 

oväsentligt. Problematiken med väsentlighetsbedömningen har utförligt 

behandlats ovan varför det här har förutsatts att hävningsförklaringen är 

obefogad med anledning av att mottagaren inte begått något väsentligt 

avtalsbrott. Läsaren bör dock bära med sig att detta är en första bedömning 

som mottagaren står inför och måste ta ställning till, vilket följaktligen 

påverkar det strategiska valet.  

 

5.2.2 Innebär den obefogade 
hävningsförklaringen att avtalet hävs? 

Det kan först konstateras att en hävning inte innebär att avtalet upphör i sin 

helhet eftersom skiljeklausuler och skadestånd kan göras gällande med 

avtalet som grund, varför det kvarstår till viss del. I enlighet med Ramberg 

och Ramberg delar jag uppfattningen om att 32 § kommissionslagen inte bör 

ses som en allmän avtalsrättslig princip, varför en obefogad hävning inte per 

automatik leder till en hävning av avtalet. Det skulle te sig märkligt om en 

part som saknade kompetensen att vidta en hävning skulle kunna 

åstadkomma detsamma genom att lämna en obefogad hävningsförklaring. 

Med ett sådant synsätt skulle även mottagaren stå utan alternativet att 

protestera och kräva fullgörelse av avtalet samtidigt som den intrikata frågan 

skulle uppstå om vilken av parterna som hävt avtalet, den som lämnat den 

obefogade hävningsförklaringen eller mottagaren. Dessa faktorer 

tillsammans med att det saknas vägledande praxis från HD som talar för en 

analog tillämpning av kommissionslagens bestämmelse i detta avseende 

talar enligt min mening för att en obefogad hävningsförklaring inte leder till 

att avtalet hävs mellan parterna. Istället ter det sig rimligt att betrakta 

rättsläget som ”svävande” efter att en part mottagit en obefogad 

hävningsförklaring. Hur rättsförhållandet utvecklar sig framöver beror då på 

hur mottagaren agerar i den uppkomna situationen. 

5.2.3 Avtalsbrott eller befarat avtalsbrott? 

Åsikterna synes gå isär i doktrinen om huruvida en obefogad 

hävningsförklaring utgör ett avtalsbrott eller ett befarat avtalsbrott. 

Exempelvis har Unger angett att en obefogad hävning inte är ett 

kontraktsbrott samtidigt som Ramberg och Ramberg anser raka motsatsen. 

Frågan synes dock inte ha berörts närmare i den litteratur som har 

undersökts, vilket eventuellt kan bero på att det ansetts spela mindre roll om 

mottagaren bemöter den obefogade hävningsförklaringen som ett befarat 

avtalsbrott eller rent avtalsbrott. Frågan är dock om ett sådant 

ställningstagande verkligen är korrekt. Om mottagaren väljer att betrakta 

den obefogade hävningsförklaringen som ett klart uttryck för att det 

kommer ske ett avtalsbrott i framtiden kommer bestämmelsen i köplagen 

troligtvis att kunna tillämpas analogt. I 62 § 2 men. köplagen stadgas att 
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hävningen är utan verkan, om motparten genast ställer godtagbar säkerhet 

för sin fullgörelse. Således kan det uppfattas som att det uppkommer en rätt 

för den som lämnat en obefogad hävningsförklaring att gardera sig mot 

mottagarens egen hävning, något som inte torde aktualiseras om den 

obefogade hävningsförklaringen betraktas som ett rent kontraktsbrott. 

 

Det kan enligt min mening uppstå problem när den obefogade 

hävningsförklaringen ska ses som ett rent kontraktsbrott redan av den 

anledningen att det inte är helt lätt att hitta stöd för kontraktsbrottet. Den 

hävande parten har i en sådan situation lämnat ett meddelande om att denna 

önskar häva avtalet trots att den inte har kompetensen att göra detta men 

vilken specifik avtalsbestämmelse överträder denna i en sådan situation? 

Möjligen kan det argumenteras för att det är en överträdelse av 

uppsägningsklausulen eller den grundläggande principen om pacta sunt 

servanda. Ett annat alternativ är givetvis att den hävande parten i kontraktet 

har åtagit sig att inte vidta en obefogad hävning men det torde inte vara 

självklart i varje situation att det de facto är ett avtalsbrott. Det synes dock 

finnas ett stöd för att en obefogad hävning utgör ett avtalsbrott i rättspraxis, 

bland annat i NJA 1991 s. 682 där HD uttalade att ”I likhet med HovR:n 

finner därför HD att det inte förelegat hävningsgrund och att [den hävande 

partens] åtgärd att frånträda avtalen och inställa betalningen av hyra 

utgjorde ett kontraktsbrott […]”.  

 

Att en obefogad hävningsförklaring utgör ett befarat avtalsbrott verkar flera 

förespråkare inom doktrinen vara eniga om. Mottagaren kan i en sådan 

situation ta fasta på den hävande partens meddelande och har då fog för att 

befara att den hävande parten inte kommer att fullfölja sina avtalsenliga 

prestationer. Eftersom det i en sådan situation inte krävs att mottagaren 

vidtar någon sannolikhetsbedömning kan 62 § köplagen tillämpas analogt 

utan någon större risk. Mottagaren bör dock undersöka att den obefogade 

hävningsförklaringen verkligen är att betrakta som en allvarligt menad 

förklaring om att avtalet ska hävas och skilja en sådan från andra typer av 

meddelanden. 

 

Slutsatsen kan därför dras att mottagaren av en obefogad hävningsförklaring 

alltid kan betrakta denna som ett befarat kontraktsbrott inom köprätten. 

Beroende på de specifika omständigheterna och avtalets utformning torde en 

obefogad hävningsförklaring också kunna utgöra ett rent avtalsbrott. Detta 

betyder dock inte att den obefogade hävningsförklaringen alla gånger utgör 

ett väsentligt avtalsbrott vilket ska uppmärksammas i följande avsnitt. 

5.2.4 Invändning med egen hävning 

Mottagaren av en obefogad hävningsförklaring kan välja att invända och 

kräva hävning för egen del. Trots att mottagaren initialt uppnår samma 

effekt genom att acceptera den obefogade hävningsförklaringen torde 

mottagaren ändå vara intresserad av att vidta en egen hävning. Som 

redogjorts för ovan är det av yttersta vikt att fastställa vilken part som 

vidtagit en befogad hävning när skadeståndsanspråk görs gällande. 
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För att mottagaren ska erhålla egen hävningsrätt krävs det dock att den 

obefogade hävningsförklaringen utgör ett väsentligt kontraktsbrott. Som 

konstaterats ovan kan den obefogade hävningsförklaringen troligen ses som 

antingen ett befarat avtalsbrott eller ett rent kontraktsbrott. Betraktas den 

obefogade hävningsförklaringen som ett befarat avtalsbrott i enlighet med 

62 § köplagen torde därför hävning endast kunna åstadkommas om det 

befarade dröjsmålet med prestation är väsentligt enligt vad som stadgas i 25 

§ köplagen. Det bör därför vara upp till mottagaren att visa på att den 

obefogade hävningsförklaringen medför att det står klart att det kommer 

inträffa ett väsentligt dröjsmål som ger rätt till hävning. En 

väsentlighetsbedömning måste alltså vidtas och denna är inte alldeles enkel 

att utföra, vilket har redovisats för ovan.  

 

Inom doktrin synes den övergripande åsikten vara att en obefogad 

hävningsförklaring i majoriteten av fallen uppfyller väsentlighetsrekvisitet 

och därför ger mottagaren en hävningsrätt. Samtidigt bör det 

uppmärksammas att såväl Ramberg och Håstad antytt att det finns 

situationer där en obefogad hävningsförklaring inte utgör ett väsentligt 

avtalsbrott, vilket kan jämföras med Hellners ställningstagande om att 

väsentlighetskravet alltid bör anses uppfyllt. Det saknas dock underlag till 

varför väsentlighetskravet anses uppfyllt när en obefogad 

hävningsförklaring har mottagits. Enligt min mening synes Hellners 

ställningstagande vara det mest lämpliga att anlägga, vilket enligt min 

mening kan vara grundat på ett flertal faktorer. Ett av de centrala momenten 

att beakta vid väsentlighetsbedömningen i enlighet med 25 § köplagen är 

hur lång tid dröjsmålet har förelegat. Vid mottagande av en obefogad 

hävningsförklaring krävs ingen sannolikhetsbedömning varför mottagaren 

är i sin fulla rätt att befara dröjsmål. Enligt min mening kan den obefogade 

hävningsförklaringen däremot inte jämställas med ett meddelande om att 

säljaren inte avser att leverera under viss tid utan bör istället betraktas som 

att säljaren vill häva avtalet och därför inte avser att leverera i framtiden 

överhuvudtaget. I en sådan situation kan mottagaren med fog räkna med att 

någon prestation inte kommer att ske överhuvudtaget varför det förväntade 

dröjsmålet i tid innebär att väsentlighetsrekvisitet redan av den anledningen 

är uppfyllt. Det är även på sin plats att påminna om att det vid bedömningen 

av hävningsförklaringen anses sakna betydelse om hävningen var befogad 

eller inte. Det synes därför kunna vara en rimlig tolkning att betrakta en 

obefogad hävningsförklaring på detta sätt men något tydligt svar har varken 

getts i rättspraxis eller doktrin. Å andra sidan synes en obefogad 

hävningsförklaring ha medfört en grund för mottagaren att häva för egen del 

i underrättspraxis även om någon uttrycklig väsentlighetsbedömning inte 

synes ha vidtagits. 

 

Ett alternativt synsätt att uppfylla väsentlighetsrekvisitet på skulle möjligen 

kunna vara en tillämpning av ett av Heidbrink föreslaget 

bedömningskriterium, nämligen att förtroendet mellan parterna har rubbats 

i sådan utsträckning att det inte kan krävas att mottagaren står fast i 

avtalsförhållandet. Om mottagaren väljer att betrakta den obefogade 
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hävningsförklaringen som ett rent avtalsbrott torde dessutom den ovan 

föreslagna lösningen inte kunna vinna framgång då det inte är tal om något 

befarat dröjsmål. Det är inte helt otänkbart att en obefogad 

hävningsförklaring kan anses rubba förtroendet mellan parterna varför 

mottagaren skulle kunna argumentera för att väsentlighetsrekvisitet är 

uppfyllt även av denna anledning. Visst stöd i rättspraxis synes finnas för ett 

sådant synsätt vilket har redogjorts för ovan, men lika tydlig anser jag inte 

att en sådan lösning är.
326

 

5.2.5 Invändning med krav på fullgörelse 

I praktiken torde det sällan uppstå en vilja för mottagaren av en obefogad 

hävningsförklaring att vilja fullfölja avtalet eftersom den hävande parten 

gjort gällande hävnig av parternas avtal. Å andra sidan skulle en invändning 

med krav på fullgörelse kunna leda till insikt hos den hävande parten om att 

något väsentligt avtalsbrott inte är för handen och omvärdera sin inställning. 

En begäran om fullgörelse torde från den felaktigt hävande partens 

perspektiv framstå som förmånligare än att motparten önskar häva för egen 

del. 

 

Möjligheten för mottagaren att kräva fullgörelse förutsätter att det 

accepteras att den obefogade hävningsförklaringen endast leder till att 

rättsförhållandet är svävande. Eftersom den mottagna hävningsförklaringen 

saknar tillräcklig grund för hävning kan mottagaren välja att protestera mot 

den och göra gällande att avtalet fortfarande gäller mellan parterna, varför 

fullgörelse kan krävas. Det kan finnas situationer då mottagaren inte har 

möjlighet att hitta en säljare av samma vara, varför det då skulle kunna vara 

av stor betydelse att avtalet fulföljs avtalsenligt. 

 

Vid denna strategi torde det vara relevant att beakta 23 § köplagen som 

stadgar att säljaren inte skyldig att fullgöra köpet, om det föreligger ett 

hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta 

uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att 

säljaren fullgör köpet. Förenklat innebär det att en intresseavvägning får 

vidtas mellan den hävande partens börda att fullgöra avtalet och mottagarens 

intresse av fullgörelse. Om intresseavvägningen resulterar i att mottagaren 

inte har rätt att kräva fullgörelse torde det inte utesluta rätten för mottagaren 

att häva för egen del.
327

 

5.2.6 Reklamationsskyldigheten 

Framställningen har funnit visst stöd för att mottagaren av en obefogad 

hävningsförklaring måste agera för att göra gällande hävning för egen del 

och för att kräva fullgörelse. Eftersom det vid mottagandet av en obefogad 

hävningsförklaring kan befaras ett framtida avtalsbrott torde 

reklamationsskyldigheten börja löpa från och med mottagandet. För 
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mottagaren kan det dock medföra avsevärda svårigheter att bedöma om sitt 

egna avtalsbrott är väsentligt eller inte. Möjligen kan det därför 

argumenteras för att mottagaren bör ges visst utrymme att bedöma huruvida 

hävningsförklaringen är obefogad eller befogad innan reklamationsfristen 

börjar löpa. Mot ett sådant synsätt kan det argumenteras för vikten av att ha 

en tydlig och enkel regel för när fristen ska börja löpa. Troligen bör 

reklamationsfristen börja löpa från datumet för mottagandet och 

mottagarens utrymme att bedöma hävningsförklaringens innehåll skulle med 

ett sådant synsätt istället kunna beaktas vid bedömningen om reklamationen 

skett i tid eller inte. 

 

För det fall mottagaren önskar invända och kräva fullgörelse av avtalet 

torde 23 § 3 st. köplagen vara tillämplig som stadgar att köparen förlorar 

rätten att kräva fullgörelse om denna väntar orimligt länge med att 

framställa ett sådant krav. I motiven till lagen har det uttalats att det krävs en 

snabbare reaktion från köparens sida när omständigheterna pekar på att 

säljaren inte kommer att fullgöra avtalet utan en uppmaning från säljaren. 

Enligt min mening torde det inte råda några tvivel om att en 

hävningsförklaring från säljaren är ett klart uttryck för att ingen fullgörelse 

kommer att ske utan en uppmaning från säljaren. Vad som anses vara 

orimligt länge synes variera från fall i rättspraxis. I RH 1999:133 ansågs åtta 

månader vara en för lång tid, samtidigt som mellan fem till sex månader 

ansåg vara orimligt länge i NJA 1924 s. 610. De intressen som 

huvudsakligen ställs mot varandra är mottagarens utrymme att bedöma 

huruvida hävningsförklaringen verkligen är obefogad samtidigt som den 

felaktigt hävande parten har ett behov av att få klarhet i den uppkomna 

situationen. Även rättssystemet i stort torde ha ett intresse av att inte 

upprätthålla rättsförhållanden i ett svävande läge under en lång tid. 

Möjligtvis finns det även skäl att beakta klargörandeplikten i 6 § 2 st. 

avtalslagen då lagrummet tillämpades av HD i rättsfallet NJA 1924 s. 510 

där fem veckor ansågs utgöra en för lång tid för att rätten till fullgörelse 

skulle kvarstå. Det är inte klarlagt var gränsen går för men det synes som att 

mottagaren av en obefogad hävningsförklaring inte får vänta orimligt länge 

med att kräva fullgörelse. Vidare finns det nog skäl att anta att tidsfristen i 

vart fall är kortare än de fem månader och ligger närmare de fem veckorna 

som angavs i NJA 1924 s. 510. Om mottagaren ges en allt för lång tid att 

välja fullgörelse upprätthålls det svävande rättsförhållandet samtidigt som 

mottagaren kan utnyttja tiden till att spekulera i olika prisförändringar i 

varan. 

 

Om mottagaren istället önskar invända och kräva hävning för egen del är 

situationen något annorlunda. En inledande distinktion att uppmärksamma 

är att mottagaren i denna situation inte önskar vidhålla avtalet utan istället 

betrakta den obefogade hävningsförklaringen som ett väsentligt avtalsbrott 

eller åtminstone ett befarat väsentligt avtalsbrott. Det som mottagaren 

således vill göra gällande är således en påföljd. Av NJA 2007 s. 909 så 

följer det av allmänna kontrakträttsliga principer i kommersiella 

förhållanden att en part som vill göra gällande påföljder med anledning av 

ett kontraktsbrott inte kan förhålla sig passiv, varför mottagaren måste 
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agera. Frågan är dock när och hur en sådan reklamation måste vidtas. 

Visserligen kan det konstateras att HD i NJA 1992 s. 728 slagit fast att en 

uttrycklig hävningsförklaring inte krävs när det står klart att avtalet inte 

kommer att fullgöras. Med ett sådant synsätt hade mottagaren inte behövt 

invända med en egen hävningsförklaring eftersom den obefogade 

hävningsförklaringen utgör ett tydligt meddelande om att avtalet inte 

kommer fullgöras. Enligt min mening torde det rent praktiskt alltid förhålla 

sig som så att mottagaren önskar häva för egen del eftersom denna vill 

komplettera hävningen med ett eget skadestånd. Nöjer sig mottagaren med 

att uppnå en hävning av avtalet kan denne lika gärna acceptera 

hävningsförklaringen.
328

 Det kan även anföras att rättsfallet kan tolkas som 

så att det måste stå klart för båda parterna att inte avtalet kommer fullgöras, 

vilket inte riktigt är samma situation som när en part har mottagit en 

hävningsförklaring. Vidare torde mottagaren som aktivt accepterar 

hävningen riskera att bli skadeståndsskyldig mot den hävande parten om 

den obefogade hävningsförklaringen accepteras. Det torde därför finnas 

anledning att häva för egen del och protestera mot den obefogade 

hävningsförklaringen oaktat att hävningseffekten uppstår i båda 

situationerna. Enligt min mening finns det därför anledning för mottagaren 

att ange hävningsförklaring för att åstadkomma en hävning för egen del.  

 

 I NJA 1992 s. 728 uttalade även HD att den part som önskar häva och kräva 

skadestånd på grund av ett väsentligt kontraktsbrott har en skyldighet att 

tillkänna ge det för motparten. Således är mottagaren skyldig att reklamera 

mot den obefogade hävningsförklaringen för att inte gå miste om chansen 

till skadestånd. Eftersom det saknas en uttrycklig reglering i köplagen för 

när reklamation ska ske vid befarade avtalsbrott ligger det nära till hands att 

analogt tillämpa köplagens reklamationsregel vid säljarens dröjsmål 

eftersom den obefogade hävningsförklaringen kan betraktas som ett befarat 

avtalsbrott. Enligt denna regel måste reklamation ske inom skälig tid efter 

att kännedom om avlämnandet erhållits för att inte rätten till hävning och 

skadestånd ska gå förlorad. Visserligen finns ingen kännedom för 

mottagaren att någon vara avlämnats men om det accepteras att 

reklamationsfristen räknas från mottagandet av den obefogade 

hävningsförklaringen kan det enligt min mening göras gällande att 

reklamationen ska ske inom skälig tid från denna tidpunkt. Det kan göras 

gällande att den analoga tillämpningen inte är helt lämplig i brist på 

avlämnande men eftersom det saknas uttrycklig reglering kan det kanske 

argumenteras för att det är en rimligare regel än att låta någon skönsmässig 

bedömning få fälla avgörandet. Inga direkta riktlinjer har funnits avseende 

vad som kan anses vara hävning inom skälig tid men av ordalydelsen 

framstår det möjligen som en kortare tidsperiod än begreppet vid 

fullgörelse; ”inte vänta orimligt länge”. Ytterligare stöd för detta synsätt 

utgör resonemanget i NJA 2007 s. 909 där HD konstaterade att mottagaren 

av en obefogad uppsägning kan vidta en neutral reklamation inom skälig tid 

och att det då utgör en tillräcklig varning för motparten om att ytterligare 

skadeståndsanspråk senare kommer att följa. Avseende 
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skadeståndsanspråket har det framgått i NJA 1992 s. 728 att mottagaren 

troligen har rätt att avvakta med sin ståndpunkt i skadståndsfrågan till dess 

att det ekonomiska resultatet av mellanhavandet närmare går att överblicka. 

I målet accepterades att skadeståndsanspråk framställdes först efter fyra 

månader. 

 

En annan aspekt som bör uppmärksammas är huruvida en obefogad 

hävningsförklaring kan anses utgöra ett grovt vårdslöst agerande som i 

sådana fall skulle lätta mottagarens reklamationsbörda för skadestånd. Det 

uttalande som HD gjorde i NJA 2007 s. 909 skulle eventuellt kunna tolkas 

som att en obefogad hävningsförklaring av ett avtal kan vara grovt vårdslöst 

eller strida mot tro och heder, varför skyldigheten att framställa 

skadeståndsanspråk inom viss tid faller bort. Inledningsvis kan det 

konstateras att uttalandet skedde inledningsvis i domen och inte utvecklades 

närmare och inte heller synes överensstämma med att den som önskar göra 

påföljder gällande inte får förhållas sig passiv. Enligt min mening torde 

uttalandet kunna tolkas som att det finns en möjlighet för den som 

reklamerat mot en obefogad hävningsförklaring att inte behöva framställa 

sitt skadeståndsanspråk inom en viss tidsfrist. I framställningen ovan 

framkom att en analogi möjligen kan göras till 33 § köplagen, vilket skulle 

kunna leda till att skadeståndsanspråk kan framställas inom den tioåriga 

allmänna preskriptionstiden. Vidare har det inom doktrinen anförts att en 

obefogad hävningsförklaring skulle kunna anses som grovt vårdslös vid en 

kraftig missbedömning där den hävande parten måste ha insett att det inte 

fanns någon hävningsrätt. Enligt min mening torde det ge upphov till 

betydande bevissvårigheter eftersom det kan antas att den hävande parten i 

varje given situation kommer att hävda att en rätt till hävning ansetts 

föreligga. Sammantaget är uttalandet från HD vagt och det kan nog 

ifrågasättas om denna utsträckta tolkning av 33 § köplagen verkligen är 

rimlig. Särskilt mot bakgrund av att den som vidtagit en reklamation inom 

skälig tid har givits relativt gott utrymme att inkomma med 

skadeståndsanspråk som det har redogjorts för ovan.
329

  

5.2.7 Passivitet 

Som ovan konstaterats får mottagaren av en obefogad hävningsförklarig inte 

vänta orimligt länge med att framställa krav på fullgörelse. Förhåller sig 

mottagaren passiv torde passiviteten kunna tolkas som att avtalet blivit hävt. 

Även i den situationen då mottagaren önskar häva för egen del står det klart 

att rätten går förlorad vid en viss tids passivitet. Eftersom reklamation måste 

ske inom skälig tid ter det sig naturligt att en passivitet efter denna tid leder 

till att rätten gått förlorad och att den part som obefogat hävt avtalet har att 

uppfatta passiviteten som ett accepterande av att avtalet upphört. 

 

Gällande vilken part som har hävt avtalet vid passivitet från mottagarens 

sida bör det enligt min mening vara den felaktigt hävande parten. Den 

                                                 
329

 Det går säkerligen att diskutera frågan i termer om mottagarens skyldighet att iaktta 

skadebegränsningsprincipen likaså men det faller utanför ramen för denna framställning. 
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felaktigt hävande parten kan ha haft all anledning att hävda att hävningsrätt 

förelåg och behöver inte alls ha agerat i ond tro. När en viss tid har förflutit 

torde en sådan part kunna ges rätten att inrätta sig i enlighet med den 

avlämnade hävningsförklaringen. Mottagaren har således att påtala att den 

obefogade hävningsförklaringen utgör ett kontraktsbrott vilket åtminstone 

inte ger den felaktigt hävande parten anledning att inrätta sig efter 

hävningen. Rodhes uppfattning om att passiviteten skulle kunna innebära att 

mottagaren hävt avtalet finner enligt min mening inget stöd i dagens 

rättsläge vid en samlad bedömning. 

5.3 Avslutande kommentarer 

För mottagaren av en obefogad hävningsförklaring finns det flertalet olika 

strategier att välja mellan. Eftersom jag anser att en obefogad 

hävningsförklaring inte per automatik leder till att avtalet mellan parterna 

hävs kan det anses olyckligt att merparten inom doktrin talar om en 

”obefogad hävning” vilket leder tankarna till att avtalet hävs. Mottagaren 

bör ha möjlighet att hålla fast vid avtalet och kräva fullgörelse förutsatt 

intresseavvägningen tillåter det. För att mottagaren ska kunna tillämpa de 

olika handlingsalternativen krävs det dock att mottagaren kan konstatera att 

den mottagna hävningsförklaringen verkligen är obefogad. Det är min 

bestämda uppfattning att denna fråga framstår som den mest komplicerade. 

Motparten har utfärdat en hävningsförklaring eftersom att denne anser att 

mottagaren har begått ett väsentligt avtalsbrott. Ur mottagarens perspektiv 

blir den initiala frågan således att bedöma huruvida det egna kontraktsbrottet 

varit väsentligt eller inte eftersom det utgör skillnaden i huruvida 

hävningsförklaringen är att betraktas som obefogad eller inte. I det fjärde 

avsnittet har det förutsatt att hävningen varit obefogad och det har där 

konstaterats att en obefogad hävningsförklaring grundar hävningsrätt för 

mottagaren. I avsnitt tre har däremot gällande rätt avseende 

väsentlighetsbedömningen redogjorts för och det är således denna svåra 

bedömning som mottagaren måste vidta i det första svåra steget.  

 

Beroende på avtalsbrottets karaktär och omständigheterna synes 

väsentlighetsbedömningen skifta. Förutsättningsläran har i framställningen 

avfärdats som en lämplig metod att underlätta bedömningen. Vissa centrala 

kriterier för bedömningen har lyfts fram, där det för dröjsmål gjorts gällande 

att samspelet mellan köpets karaktär och hur lång tid dröjsmålet förelegat 

synes vara viktiga faktorer. Vid hävningar grundat på fel i varan verkar 

fokus tendera att hamna vid huruvida den huvudsakliga nyttan som köparen 

hade anledning att vänta sig av avtalet gått förlorat, vilket kan betraktas som 

tätt sammankopplat med köpets syfte. Bedömningen tenderar att vara rätt 

likartad den som ges i CISG varför det har föreslagits att en utblick mot 

väsentlighetsbedömningen enligt den konventionen skulle kunna vara 

lämpligt, särskilt i brist på annan vägledning. Eftersom 

väsentlighetsbedömningen synes påverkas starkt av omständigheterna i det 

enskilda fallet blir det svårt att utforma någon generell regel för 

bedömningen. Det kan dock konstateras att den part som önskar häva 

troligtvis gör klokt i att tänka efter en extra gång och se till att avtalsbrottet 
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verkligen är väsentligt. Detta eftersom en obefogad hävning ger upphov till 

hävningsrätt för motparten. 
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