
Codex Prepkurs 2022
Smågruppsövningar

Modellsvar: PRIVAT 2

Fallet handlar om fel i vara (0,5p) och därmed tillämpas köplagen. (0,5p)

Enligt köplagen 60§ har säljaren rätt att specificera varan enligt vad som kan antas
vara i köparens intresse ifall köparen inte själv gör det. (0,5p) I fallet fick
Snickare-Sven inget svar på exakt hurdan stol Codex-Cajsa ville ha. (0,5p) Således
hade Snickare-Sven som säljare rätt att specificera varan enligt vad han antog låg i
Codex-Cajsas intresse. (0,5p) SIDA 48

Eftersom Snickare-Sven kom ihåg att stolarna skulle vara gröna och han därför antog
att det låg i Codex-Cajsas intresse att köpa en grön stol samt eftersom han inte fick
några andra instruktioner av Codex-Cajsa kan hon inte kräva någon påföljd på den
grunden att det skulle vara frågan om fel sorts stol. (0,5p)

Enligt köplagen 19§ 2 punkt. är säljaren skyldig att upplysa köparen om sådana fel
som hen borde ha känt till. (0,5p) I fallet hade Snickare-Sven målat Codex-Cajsas
stol med vad han var berättigad att tro att var vattentät färg, vilket betydde att han
var i god tro. (0,5p) Således kunde Snickare-Sven inte vara skyldig att upplysa
Codex-Cajsa om den felaktiga målarfärgen. (0,5p) SIDA 63

Eftersom Snickare-Sven var i god tro gällande målarfärgen kan Codex-Cajsa inte
kräva någon påföljd på den grunden att stolen inte höll vatten. (0,5p)

KOLLA DET SOM STÅR PÅ NÄSTA SIDA!

Enligt köplagen 72§-78§ är säljaren skyldig att vårda varan ifall köparen inte hämtar
den i tid. (0,5p) I fallet lät Snickare-Sven stolen stå ute i ovädret då Codex-Cajsa inte
hämtade stolen i tid. (0,5p) Därmed försummade Snickare-Sven sin skyldighet att
vårda varan. (0,5p) SIDA 65

Enligt regeringspropositionen till köplagen (rp 93/1986) kan en försämringen i varan
beaktas som fel i varan om varan försämrats på grund av att säljaren inte vidtagit
skäliga vårdåtgärder och köparen har i ett sådant fall rätt att framställa påföljdskrav.
(0,5p) I fallet hade stolen skadats till följd av att Snickare-Sven låtit stolen stå ute i
ovädret och på detta sätt hade han inte vidtagit skäliga vårdåtgärder. (0,5p) Således
får Codex-Cajsa framställa påföljdskrav för skadan på stolen. (0,5p) SIDA 64

Enligt köplagen 17-19§ är säljaren skyldig att ersätta skadan om hen inte uppfyller
sin vårdplikt av varan och den därför skadas så att den inte är avtalsenlig längre.
(0,5p) I fallet var stolen inte avtalsenlig längre då den hade förstörts i ovädret. (0,5p)
Således blir Snickare-Sven skyldig att ersätta skadan. (0,5p) SIDA 65



Eftersom Snickare-Sven försummat sin skyldighet att vårda stolen kan Codex-Cajsa
framställa som påföljdskrav att Snickare-Sven ersätter stolens skada. (0,5p)

Det har uppkommit några frågor gällande modellsvaret och därför har jag
försökt svara på dem skriftligt här:

*Det som står under i blått är utanför inträdeslitteraturen och jag har endast skrivit
det så att ni förstår tankegången. Ni behöver alltså inte kunna det.

1. Snickare-Sven är privatperson och inte näringsidkare
En viktig sak jag vill poängtera gällande uppgiften är att både Codex-Cajsa och
Snickare-Sven är privatpersoner. När jag skrev fallet tänkte jag att Snickare-Sven är
en privatperson som har en snickarverkstad där han bygger ihop saker främst till sig
själv och att han inte är en näringsidkare. Det var alltså inte meningen att
Snickare-Sven skulle vara snickare till yrke, utan att han endast sålde några stolar till
Codex-Cajsa. Jag förstår att detta var en aning oklart i rättsfallet och jag ber om
ursäkt för det.

För att förtydliga detta har jag letat fram definitionen för näringsidkare enligt
konsumentskyddslagen 5§: Med näringsidkare avses i denna lag en fysisk person
eller en privat eller offentlig juridisk person som i syfte att få inkomst eller annan
ekonomisk nytta yrkesmässigt håller till salu, säljer eller i övrigt bjuder ut
konsumtionsnyttigheter för anskaffning mot vederlag. I fallet var det alltså inte
meningen att Snickare-Sven yrkesmässigt skulle sälja möbler.

2. 19§ i köplagen och god tro
Det kom en fråga gällande god tro och om hur begreppet har tillämpats i
modellsvaret. Jag hade tolkat det som stod på s.63 i boken ‘’Med avvikelse från den
objektiva felbedömningen i övrigt knyter KöpL 19 § 2 punkten felbedömningen till
säljarens underlåtelse att upplysa köparen om sådana fel som säljaren haft orsak att
känna till. En säljare i god tro kan av naturliga skäl inte ha någon upplysningsplikt’’
som att det kunde tillämpas i mitt rättsfall. I fallet borde ju Snickare-Sven meddelat
Codex-Cajsa om stolen hade något fel, men han visste inte att den hade ett fel och
kunde inte ha vetat om felet pga att han frågat en expert. Efter att frågan om god tro
kom upp kollade jag dock närmare på vad exakt som står i lagen och i 19§ 2 punkten
står det ‘’Även om varan har sålts "i befintligt skick" eller med ett liknande allmänt
förbehåll skall det anses föreligga fel, om säljaren före köpet har underlåtit att
upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper
eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde
räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha
inverkat på köpet.’’ När man läser hela paragrafen (vilket jag inte tidigare gjort
eftersom ni endast behöver kunna det som står i boken) får man en bild av att den



tillämpas på mycket mer specifika fall och att den inte blir tillämplig i detta fall. Jag
ber väldigt mycket om ursäkt för min miss och jag hoppas att det inte har råddat till
det allt för mycket för er.

Hur ska denna fråga lösas i så fall?

Man skulle kunna tänka sig att frågan om den vattentäta målarfärgen skulle lösas så,
att man först skulle tillämpa 17§ 1 & 2 mom 2 punkt i köplagen, där det står ‘’Varan
skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning
överensstämma med det som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet, skall
varan vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas,
om säljaren vid köpet måste ha insett detta ändamål och köparen har haft rimlig
anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning’’. I fallet skulle
varan kunna användas utomhus i regn, vilket inte var möjligt då den inte höll vatten. i
17§ 3 mom. står ‘’Om varan avviker från vad som stadgas i 1 eller 2 mom., föreligger
fel.’’. Således skulle det vara frågan om ett fel i varan.

I 30§ i köplagen står det ‘’Föreligger fel i varan och beror det inte på köparen eller
något förhållande på hans sida, får köparen enligt stadgandena i detta kapitel kräva
avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva
skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §.’’. I fallet skulle alltså
någon av dessa påföljder bli tillämpliga.

Dock nämns dessa bestämmelser inte i er bok, alltså måste man utgå från det som
står i boken. Det går inte helt att lösa denna fråga bara baserat på det som nämns i
er bok, men man kan använda sig av det som står på s.63 ‘’Om säljaren inte
avlämnat en avtalsenlig vara såsom avtalet förutsätter eller om köparen inte betalat
varans pris enligt avtalet, föreligger ett avtalsbrott, även om det inte beror på någon
vårdslöshet på parternas sida.’’ I fallet nämns det inte i avtalet att stolen ska vara
vattentät men pga det som nämnts i 17§ 2 mom. punkt 2 ‘’Om inte annat följer av
avtalet, skall varan vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd
att användas’’ kan den icke-vattentäta färgen anses vara ett avtalsbrott.

Med andra ord kan denna fråga inte helt lösas baserat på boken och ifall det
kommer en fråga om god tro ska ni endast basera den på det som står i boken.


