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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

Oförutsedda händelser som försvårar eller omöjliggör fullgörelsen av sedan tidigare ingångna 

avtalsförpliktelser har under lång tid varit ett svårlöst problem inom avtalsrätten. Att 

utgångspunkten är att avtal ska hållas, pacta sunt servanda, råder det stark konsensus om 

inom i princip alla rättssystem.
1
 Det finns emellertid situationer där oförutsedda händelser 

omöjliggör fullgörandet av de avtalade förpliktelserna. Därför har det inom de flesta 

nationella rättssystem utarbetats regler som handskas med den här typen av situationer. Som 

exempel kan nämnas den tyska principen om Wegfall der Geschäftsgrundlage, Frankrikes 

imprévision, Englands frustration och USA:s impracticability. Doktrinerna skiljer sig åt i 

flera avseenden. Enligt vissa krävs att de oförutsedda händelserna omöjliggör fullgörelse av 

avtalsförpliktelserna, enligt andra krävs endast att fullgörelse försvårats. Även rättsföljderna 

varierar mellan de olika doktrinerna. Vissa resulterar i att avtalet hävs, enligt andra kan 

domstolen jämka avtalet eller förpliktiga parterna att omförhandla avtalsvillkoren och en 

tredje kategori medför enbart bortfallen skadeståndsskyldighet. 

 
Vid sidan av de nationella rättssystemens regler har det under lång tid använts avtalsklausuler 

som tar sikte på ändrade omständigheter som omöjliggör eller väsentligen försvårar 

fullgörandet av avtalet. Klausulerna, som exempelvis kan ha benämningarna force majeure, 

act of god, eller hardship, har i likhet med de nationella rättsreglerna varierande innehåll 

beroende på deras lydelser. Ofta görs en distinktion mellan force majeure och hardship. Då 

anses force majeure kräva att fullgörelse blivit omöjligt till följd av de oförutsedda 

händelserna. Denna typ av klausuler tar vanligtvis sikte på händelser av ’högre makt’, så som 

naturkatastrofer, och stipulerar oftast att avtalet hävs.
2
  

 

Hardship-klausuler tar också sikte på oförutsedda händelser utom parternas kontroll, men 

kräver till skillnad från force majeure-klausuler inte att fullgörelse blivit omöjligt, endast att 

det väsentligen försvårats eller fördyrats för den ena parten. Därmed har dessa klausuler ett 

vidare tillämpningsområde och kan, förutsatt att övriga rekvisit är uppfyllda, även tillämpas 

på händelser så som valuta- eller råvaruprisfluktuationer. Även avseende rättsföljden skiljer 

                                                 
1
 Se exempelvis Chengwei, kapitel 19.2. 

2
 Rimke s 199 f. 
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sig hardship-klausuler då dessa vanligtvis primärt åsyftar att avtalet ska upprätthållas och 

villkoren omförhandlas utifrån de ändrade omständigheterna.
3
   

 

Den befrielsegrund som återfinns i CISG artikel 79 är en unik kompromisslösning. 

Bestämmelsen är utformad för att vara självständig från inhemska rättssystem och bygger 

därför på begrepp som inte känns igen från andra befrielsegrunder.
4
 För att undgå ansvar för 

ett avtalsbrott krävs enligt artikel 79 att icke-fullgörelsen orsakats av ett oförutsebart hinder 

utom partens kontroll samt att hindret inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas. 

Bestämmelsens vaga och självständiga formulering har gett upphov till oklarhet angående 

befrielsegrundens omfattning. Är befrielsegrundens tillämpning begränsad till så kallade force 

majeure-situationer, där fullgörelse blivit omöjligt till följd av hindret? Eller kan även 

situationer där fullgörelse försvårats, utan att för den skull blivit omöjligt, medföra 

ansvarsbefrielse enligt bestämmelsen? Dessa situationer går i denna framställning under 

benämningen hardship och hur de ska bedömas under konventionen är föremålet för min 

studie. 

 

1.2 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka om och i så fall hur CISG ska anses reglera hardship. Med 

hardship avses en situation där en oförutsedd händelse avsevärt försvårar fullgörelse av sedan 

tidigare ingångna avtalsförpliktelser. Rättsläget under konventionen utreds och återges. För att 

bättre förstå konventionens reglering av situationen jämförs bestämmelsen med 

motsvarigheter från internationella modellagar samt nationella rättssystem. Härigenom får 

parterna även en överblick över vilka alternativ som de kan välja att ersätta CISG:s 

bestämmelse med. Reglering av möjligheterna att undgå ansvar vid avtalsbrott är en viktig del 

av avtalet. Genom att välja en lämplig lösning kan parterna fördela risken efter egna önskemål 

och samtidigt minska risken för att dyra rättsliga tvister uppstår vid en hardshipsituation.  

 

1.3 Metod och material  

För att utreda det gällande rättsläget har jag använt mig utav en rättsdogmatisk metod där de 

auktoritativa rättskällorna tolkas och systematiseras. Den centrala rättskällan är CISG. 

Konventionen har sex autentiska språkversioner: arabiska, engelska, franska, kinesiska, 

spanska  och ryska. Då engelska är det enda av dessa språk jag behärskar har jag först och 

                                                 
3
 Rimke s 201. 

4
 Sandvik s 35. 
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främst utgått från denna språkversion. Jag har även studerat den svenska versionen, som alltså 

inte är autentisk, utan att finna några motstridigheter i förhållande till den engelska versionen. 

Mer oroväckande är att de franska och den engelska lydelserna av artikel 79(1) tycks skilja sig 

åt. På franska lyder bestämmelsen empêchement indépendant de sa volonté, vilket ordagrant 

översatt betyder ”hinder oberoende av hans vilja”. Denna lydelse ger uttryck för en mer 

subjektiv bedömning av skadeståndsansvaret än den engelska lydelsen impediment beyond his 

control. Den härskande åsikten i litteraturen är dock att det är den engelska lydelsen som ska 

styra tolkningen.
5
 

  

Man bör även ha i åtanke att det kan finnas nyansskillnader mellan begrepp som är avsedda 

att vara direkta översättningar. Dessa nyansskillnader kan få genomslag i rättstillämpningen, i 

synnerhet om rättstillämparen (omedvetet) tolkar begreppen mot bakgrund av den inhemska 

rätten.   

 

I sammanhanget bör artikel 7 CISG nämnas då bestämmelsen styr hur konventionen ska 

tolkas. Av artikel 7(1) framgår att man vid tolkningen av konventionen ska ta hänsyn till dess 

internationella karaktär samt till behovet av att främja en enhetlig tillämpning av 

konventionen och iakttagande av god sed i internationell handel. Influenser från den inhemska 

rätten kan strida mot dessa tolkningsmålsättningar och ska således undvikas. Detta framgår 

även av artikel 7(2) som reglerar utfyllnad av luckor i konventionen. Bestämmelsen stipulerar 

att frågor som regleras i konventionen, men inte uttryckligen har lösts, i första hand ska lösas i 

enlighet med de allmänna principer som konventionen är grundad på. Endast om sådana 

allmänna principer saknas för utfyllnad ske med inhemsk rätt enligt det lands lag som är 

tillämplig enligt IP-rätten.    

 

Tolkningsmålsättningen i artikel 7(1) CISG innebär att både konventionens förarbeten, 

utländsk rättspraxis och litteratur om konventionen ska beaktas vid dess tolkning. Detta har 

uttalats i ett flertal avgöranden om artikel 7(1).
6

 Hur dessa källor bör användas vid 

konventionens tolkning behandlas därför nedan.  

 

                                                 
5
 Se exempelvis Sandvik s 40. 

6
 Sandvik s 45. Se exempelvis UNILEX d. 05.12.2000 (Tyskland, OLG Oldenburg) och d. 20.07.1995 

(Tyskland, LG Aachen).  
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Inom skandinavisk rätt har vi traditionellt sett tillmätt betydligt större betydelse till förarbeten 

än vad som varit gängse på det internationella planet. Även om det finns det förarbeten till 

CISG, så kallade travaux préparatoires, kan dessa inte tillmätas samma betydelse som vi 

skandinaviska jurister är vana vid från våra inhemska rättssystem. Visserligen tillerkänns 

förarbeten till internationella konventioner status som supplementära tolkningsmedel enligt 

1969 års Wienkonvention om traktaträtten artikel 32. Således kan förarbetena beaktas om ett 

begrepp i en konvention inte kan fastställas utifrån sitt sammanhang, syfte och ändamål. På 

grund av att förarbeten till internationella konventioner sällan prioriteras är deras kvalitet ofta 

bristfällig. Generellt anses förarbeten där en kommentar till konventionstexten har utarbetats 

ha ett högre rättskällevärde.
7
 Så är fallet med CISG.

8
 Men Secretariat’s Commentary kan 

knappast sägas ge någon vägledning i konventionens tillämplighet på hardship.  

 

Det råder även oenighet angående rättspraxis och vilken betydelse som ska tillmätas utländska 

domstolars tolkning och tillämpning av konventionen. Av Wienkonventionen artikel 31.3 (b) 

framgår att hänsyn ska tas till praxis där konventionen tillämpas i den mån den ådagalägger 

enighet mellan parterna om konventionens tolkning. Detta är problematisk då den praxis som 

finns tillgänglig avseende tillämpningen av artikel 79 CISG är spretig och svårligen kan sägas 

ådagalägga enighet om konventionens tolkning. Jag har ändå valt att behandla rättsfall i denna 

framställning, men rättskällevärdet ligger främst i domstolens argumentation snarare än i 

domslutet. Dessutom visar den tillgängliga praxisen att det finns olika uppfattningar om 

innebörden av artikel 79 CISG samt en oroväckande trend i att domstolslandets inhemska rätt 

får inflytande i konventionens tolkning.   

 

Utländsk rättspraxis som CISG går att finna genom ett flertal databaser. På UNILEX 

publiceras rättsfallssammanfattningar på engelska och ibland också hela domen på 

originalspråket.
9

CISG Database erbjuder samma möjlighet, ibland med utförligare 

sammanfattningar av rättsfallen.
10

 Kortare sammandrag av utländsk rättspraxis om CISG kan 

också återfinnas på CLOUT.
11

 

 

                                                 
7
 Sandvik s 30 f. 

8
 Se UN doc. A/Conf./97/5 (Secretariat’s Commentary). 

9
 [http://www.unilex.info/] besökt 2015-02-15. 

10
 [http://cisgw3.law.pace.edu/cases/] besökt 2015-02-15. 

11
 [http://www.uncitral.org/clout/] besökt 2015-02-15. 
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Slutligen har vi rättskällan doktrin som har varit av stort intresse för det valda ämnet. Det 

finns stora mängder litteratur och tidskriftsartiklar som behandlar ämnet och det är omöjligt 

att läsa allting och än mer omöjligt att behandla alla framförda uppfattningar. I 

urvalsprocessen har jag därför valt de mest erkända verken på den internationella köprättens 

område samt de tidskriftsartiklar som specifikt riktar in sig på aspekter av mitt valda 

problemområde.    

 

2 Befrielsegrunder i nationella rättssystem samt 
internationella modellagar  

 

2.1 Nationella rättssystem 

2.1.1 Frankrike 

I Frankrike regleras force majeure av artikel 1148 Code Civil.
12

 Bestämmelsen stipulerar 

bortfallen skadeståndsskyldighet om fullgörelse uteslutits av en force majeure-händelse. Vid 

hardship medges ingen ansvarsbefrielse under fransk civilrätt.
13

 Den välkända teorin 

imprévision, som medger justering av avtalet vid hardship, tillämpas bara på 

förvaltningsrättsliga avtal.
14

Denna strikta hållning kan vara på väg att luckras upp. 

Resonemanget i en dom meddelad av Cour de Cassation den 16 mars 2004 skulle kunna tala 

för en sådan trend.
15

 En part som yrkade ansvarsbefrielse på grund av att fullgörelse hindrats 

av ett ekonomiskt hinder var ändå skyldig att utge skadestånd. Domstolen noterade att det 

ekonomiska hindret förelåg redan vid avtalsslutet och att den ekonomiska jämvikten alltså 

inte snedvridits efter avtalets ingående. Resonemanget skulle kunna tolkas som att utgången 

hade blivit annorlunda om det ekonomiska hindret uppkommit efter avtalsslutet.  

 

I sammanhanget förtjänar den belgiske andrainstansens resonemang i Scaformfallet att 

nämnas. Domstolen tillämpade fransk rätt och ansåg att principen om god sed möjliggjorde 

jämkning av avtal vid hardship. Denna tolkning upprätthölls inte av högsta instansen, se 

vidare under kapitel 5.3. 

 

Det är ännu för tidigt att dra några sådana slutsatser av fallen och tills vidare från principen 

om pacta sunt servanda betraktas som en svårinskränkt huvudregel inom fransk civilrätt. 

                                                 
12

 Kessedjian s 426. 
13

 Schwenzer 39 vict u well l rev s 710. 
14

 Ibid och Brunner s 404. 
15

 Fallet behandlas utförligare av Kessedjian, s 426 f . 
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Möjligheterna att undgå ansvar vid hardshipsituationer måste därför betraktas som ytterst små 

under fransk rätt.  

 

2.1.2 Tyskland  

Enligt tysk rätt är möjligheterna till avsteg från principen om pacta sunt servanda betydligt 

större än enligt fransk rätt. Rimke har noterat att en anledning till detta kan vara den 

hyperinflation som landet drabbades av efter det första världskriget.
16

 I artikel 275 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) regleras Unmöglichkeit. Befrielsegrunden liknar force 

majeure-konceptet och kräver att fullgörelse blivit fysiskt eller legalt omöjligt.
17

  

 

I artikel 313 BGB finns en befrielsegrund som är tillämplig på hardship. Bestämmelsen har 

rubriken Wegfall der Geschäftsgrundlage
18

 och medger anpassning av avtalet om 

förutsättningarna har ändrats på ett sådant sätt att parterna inte hade ingått avtalet på samma 

villkor om de hade haft kännedom om de ändrade förutsättningarna. Omständigheterna i det 

enskilda fallet, framförallt riskfördelningen, är avgörande för om en part skäligen kan 

förväntas fullgöra sina förpliktelser enligt de avtalade villkoren trots att förutsättningarna 

ändrats. Om kravet på fullgörelse enligt de ursprungliga villkoren anses oskäligt ska 

avtalsvillkoren anpassas. Om inte detta är möjligt, eller någon av parterna inte skäligen kan 

förväntas acceptera de ändrade villkoren har den drabbade parten rätt att häva avtalet, se 

artikel 313(3) BGB.  

 

2.1.3 England 

I engelsk rätt är det frustrationsläran som reglerar ett avtals giltighet vid ändrade 

förutsättningar. En händelse som leder till väsentligt ändrade förutsättningar än vad parterna 

utgått från kan leda till att avtalet anses frustrated.
19

Avtalet anses då upphävt och parterna 

befriade från sina avtalsförpliktelser, oavsett om de vill det eller ej.
20

 Om avtalet inte anses 

frustrated måste parterna fullgöra sina förpliktelser trots de ändrade förutsättningarna. Någon 

omförhandlingsskyldighet finns inte under engelsk rätt och inte heller någon möjlighet för 

domstolarna att justera avtalsvillkoren.
21

    

 

                                                 
16

 Rimke s 207. 
17

 Rimke s 207. 
18

 På engelska har artikel 313 BGB rubriken “interference with the basis of the transaction”. 
19

 Rimke s 202f. Har inte hittat något svenskt begrepp för detta. 
20

 Kessedjian s 427. Givetvis kan parterna i så fall ingå ett nytt avtal på samma villkor.  
21

 Kessedjian s 427. 
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Frustrationsläran har ett vidare tillämpningsområde än den franska befrielsegrunden force 

majeure då den förstnämnda inte kräver att fullgörelse blivit omöjligt. Tröskeln för frustration 

är dock hög, vilket framgår av den definition av frustration som myntades av Lord Radcliffe i 

Davis Contractors, Ltd. v. Fareham U.D.C. :  

 

"Frustration occurs when the law recognizes that without default of either party a contractual 

obligation has become incapable of being performed because the circumstances in which the 

performance is called for would render it a thing radically different from that which was 

undertaken by the contract. Non foedera veni. It was not this that I promised to do."  

 

Frustrationsläran kan därför betecknas som vidare än Frankrikes force majeure då den i viss 

mån innefattar sådana ändrade förutsättningar som kan medföra ansvarsbefrielse enligt 

Tysklands Wegfall der Geschäftsgrundlage och den franska förvaltningsrättliga doktrinen 

imprévision.
22

  

 

2.1.4 USA   

I USA regleras ändrade förutsättningar efter avtalets ingående av § 2-615 Uniform 

Commercial Code (UCC). Bestämmelsen är omvänt formulerad och stadgar att en säljare ”is 

not in breach of his duty under a contract for sale if performance as agreed has been made 

impracticable by the occurrence of a contingency the non-occurrence of which was the basic 

assumption on which the contract was made”. Befrielsegrunden, känd som ”commercial 

impracticability”, tillämpas restriktivt och i regel kräver amerikanska domstolar att fullgörelse 

blivit omöjligt till följd av händelsen.
23

 Omöjlighet är dock inget absolut krav och fullgörelse 

kan anses ”impracticable” i svåra hardshipsituationer.
24

   

 

2.2 Befrielsegrunder i internationella instrument och modellagar  

2.2.1 UPICC 

När den första versionen av UPICC utkom 1994 inkluderades för första gången i ett 

internationellt regelverk en bestämmelse som reglerade hardship. I detta avseende gick 

UPICC alltså utöver att kodifiera då gällande sedvänja i internationell handel. 
25

 Även i den 

senaste versionen av UPICC från 2010 återfinns en separat hardshipbestämmelse i artikel 

                                                 
22

 Puelinckx s 50. 
23

 Rimke s 215. 
24

 Brunner s 96 och 99. 
25

 Kessedjian s 420f. 
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6.2.2. Bestämmelsens ordalydelse har inte ändrats. Däremot har den officiella kommentaren 

till artikeln reviderats. Tidigare förelåg en presumtion för att prisändringar över 50 % avsevärt 

ändrade avtalets jämvikt enligt UPICC:s definition av hardship i artikel 6.2.2. Denna 

presumtion har avskaffats. Nu anges i kommentarerna att omständigheterna i det enskilda 

fallet är helt avgörande för huruvida en viss prisändring utgör en avsevärt snevirdning av 

avtalets jämvikt.  

 

UPICC har även en separat force majeure-bestämmelse i artikel 7.1.7. Således skiljer sig 

regleringen i UPICC från CISG:s motsvarighet. I UPICC finns separata bestämmelser för 

hardship och force majeure, under konventionen behandlas de båda koncepten under samma 

befrielsegrund i artikel 79. Värt att notera är även att UPICC använder sig av begreppen force 

majeure och hardship, något som inte återfinns i CISG. Vid skapandet av CISG undveks 

begrepp som kändes igen ur nationella rättssystem i syfte att ge konventionens bestämmelse 

en autonom innebörd.
26

 

 

UPICC artikel 6.2.2 definierar hardship på följande sätt:  

 

“There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the 

contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value of 

the performance a party receives has diminished, and  

(a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the 

contract; 

(b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party 

at the time of the conclusion of the contract; 

(c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and 

(d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.”  

 

Om en hardshipsituation uppstår i ett avtal som regleras av UPICC har den drabbade parten 

enligt artikel 6.2.3 rätt att begära att avtalet omförhandlas. Misslyckas detta får parten vända 

sig till domstol som antingen kan häva avtalet eller jämka villkoren för att återställa avtalets 

jämvikt. Med domstol avses i detta stadgande den tvistlösningsinstans som parterna har 

kommit överens om, vilket alltså kan innebära skiljenämnd eller dylikt.
27

 Rätten att begära 

                                                 
26

 Se exempelvis Sandvik s 35. 
27

 Kessedjian s 422. 
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omförhandling av avtalsvillkoren är av liten betydelse om den andra parten inte har någon 

skyldighet att gå med på omförhandling. Någon sådan skyldighet går inte att utläsa ur 

bestämmelsens ordalydelse. Däremot anses en sådan skyldighet följa av principen om ”good 

faith and fair dealing” i artikel 1.7 samt samarbetsskyldigheten under artikel 5.3.
28

 Att 

domstolar och andra tvistlösande instanser ges kompetens att anpassa avtalet efter de ändrade 

omständigheterna är inte särskilt uppseendeväckande i svenska juristers ögon. Detta känns 

igen från svensk rätt där domstolar under generalklausulen i 36 § AvtL kan jämka 

avtalsvillkor som blivit uppenbart oskäliga till följd av händelser efter avtalets ingående. För 

jurister från andra rättsordningar är denna möjlighet mer anmärkningsvärd. Detta gäller främst 

för jurister inom ett system grundat på common law som är vana att betrakta sådana åtgärder 

som allt för stora ingrepp i partsautonomin.  

 

UPICC artikel 7.1.7 har rubriken ”force majeure” och i en kommentar förklaras att termen 

valdes då den är välkänd inom internationell handel. Bestämmelsens utformning är i princip 

identisk med CISG artikel 79. Båda stadgar att en part undgår ansvar om den visar att icke-

fullgörelsen beror på ett oförutsebart och oövervinnerligt hinder utom partens kontroll. Enligt 

båda är det främst skadeståndsansvaret som bortfaller om rekvisiten för ansvarsbefrielse är 

uppfyllda. Rätten att häva avtalet, hålla inne betalning eller kräva ränta på förfallna fordringar 

påverkas inte, vilket stadgas uttryckligen i UPICC artikel 7.1.7 (4).  

 

2.2.2 PECL 

Även i PECL regleras hardship respektive force majeure av två separata bestämmelser. PECL 

är en modellag som utarbetats av Lando-kommissionen i syfte att harmonisera EU:s 

kommersiella avtalsrätt. I likhet med UPICC är PECL varken någon lag eller internationell 

konvention. För att modellagarna ska reglera ett avtalsförhållande krävs därmed att parterna 

inkorporerat dem i sitt avtal, antingen genom en uttrycklig hänvisning eller genom att hänvisa 

till lex mercatoria eller dylikt. Även i PECL regleras hardship respektive force majeure av två 

separata bestämmelser, men till skillnad från i UPICC används inte dessa begrepp. I artikel 

6:111 återfinns hardshipbestämmelsen under rubriken ”change of circumstances” och i artikel 

8.108 finns en force majeure-bestämmelse under rubriken ”excuse due to an impediment”. Vi 

känner igen terminologin, i synnerhet begreppet ”impediment”, från befrielsegrunden i artikel 

79 CISG.  Detta är inte så förvånande då force majeure-bestämmelserna i UPICC respektive 

                                                 
28

 Se officiella kommentaren till artikel 6.2.3. 
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PECL är i det närmaste identiska med artikel 79 CISG. För att undgå ansvar vid avtalsbrott 

krävs enligt samtliga att avtalsbrottet beror på ett oförutsebart, oövervinnerligt hinder bortom 

partens kontroll.  

 

Tillämpning av hardshipbestämmelsen i artikel 6:111 PECL kräver att fullgörelse blivit 

överdrivet betungande
29

 till följd av förutsättningarna oförutsett ändrats. Parterna är då 

skyldiga att inleda förhandlingar i syfte att anpassa avtalsvillkoren eller häva avtalet, se 

6:111(2). Om inte parterna når en överenskommelse inom skälig tid har domstolen enligt 

artikel 6:111(3) rätt att häva avtalet eller justera avtalsvillkoren för att uppnå en skälig 

fördelning av de vinster eller förluster som orsakats av de ändrade omständigheterna.  

 

3 Allmänt om CISG och dess tillämpningsområde  
 

Redan 1964 gjordes försök att harmonisera den internationella köprätten genom 

Haagkonventionerna ULIS och ULF.
30

 Detta försök misslyckades då endast 9 stater tillträdde 

konventionerna.
31

 FN-organet UNCITRAL bildades 1966, bland annat för att se över 

möjligheterna att nå större framgångar med harmoniseringsarbetet. 1968 bildades en 

arbetsgrupp som gavs uppdraget att utarbeta texten till en ny internationell 

köprättskonvention.
32

 Ett decennium senare var arbetet färdigställt. När konventionstexten 

antogs på Wienkonferensen 1980 deltog 62 stater och 8 internationella organisationer.
33

 

Konventionen trädde i kraft 1 januari 1988.
34

 I dagsläget har 83 stater tillträtt konventionen.
35

  

 

Konventionens tillämpningsområde regleras i artikel 1. Av bestämmelsen framgår att 

konventionen är tillämplig på köp av varor mellan parter som har sina affärsställen i olika 

stater om a) staterna är fördragsslutande stater, eller b) IP-rättsliga regler leder till lagen i en 

fördragsslutande stat.   

 

                                                 
29

 Min översättning, i bestämmelsen används termerna”excessively onerous”.  
30

 Ramberg och Herre, s 48. 
31

 Ramberg och Herre s 48, Brunner s 101. 
32

 Ramberg och Herre s 48. 
33

 Ibid. 
34

 I Sverige trädde konventionen i kraft 1 år senare, se SFS 1987:822. 
35

  [http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html] besökt 2012-02-15 
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Vad som avses med vara definieras inte i konventionen, men med begreppet avses lösöre, 

alltså rörliga fysiska föremål.
36

 Därmed faller köp av nyttjanderätter, bostadsrätter, panträtter, 

fordringar samt aktier och andra värdepapper  utanför konventionens tillämpningsområde.
37

 

 

Det viktigaste undantaget från konventionens tillämplighet följer av partsautonomin, reglerad 

i artikel 6. Parterna kan välja att avtala bort hela eller delar av konventionen. I och med att 

konventionen gäller som lag är en sådan överenskommelse nödvändig för att utesluta dess 

tillämplighet.
38

 En sådan överenskommelse måste inte vara uttrycklig. Parterna kan även 

underförstått utesluta delar av konventionens tillämpning. Så kan vara fallet om parterna har 

hänvisat till ett standardavtal som är oförenligt med delar av CISG.
39

 Vissa standardavtal är så 

väletablerade att delar av dem utgör sådant handelsbruk som avses i artikel 9(2).
40

 Sådant 

handelsbruk anses parterna underförstått ha inkorporerat i sitt avtal om inte annat är 

överenskommet.  

 

CISG kan även bli tillämplig till följd av parternas lagval. Ett sådant lagval är giltigt även om 

köpet inte är internationellt eller avser ett föremål som uttryckligen utesluts från 

konventionens tillämpningsområde enligt artikel 2.
41

 Lagvalet behöver inte vara en uttrycklig 

hänvisning till CISG. Konventionen kan också bli tillämplig om parterna valt lagen i ett land 

som har tillträtt CISG utan att specificera om lagvalet avser inhemsk eller internationell 

köprätt.
42

 För att utröna parternas avsikter skall enligt artikel 8 parternas uttalanden och 

uppträdande beaktas.  

 

4 Artikel 79 CISG  
 

Artikel 79 

1) En part är inte ansvarig för underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter, om han 

visar att underlåtenheten berodde på ett hinder utanför hans kontroll och att han inte skäligen 

kunde förväntas ha räknat med hindret vid avtalsslutet eller ha undvikit eller övervunnit 

hindret eller dess följder. 

                                                 
36

 Ramberg och Herre s 71. 
37

 Ibid. 
38

 Schwenzer commentary s. 103. Ofta används begreppet ”opt-out” för att beskriva detta.  
39

 Schwenzer commentary s 115, Ramberg och Herre s 104. 
40

 Som exempel nämns ofta INCOTERMS. Se Schwenzer commentary s 196, Ramberg och Herre s 105 f. 
41

 Ramberg och Herre, s 106 f. 
42

 Schwenzer commentary  s 23, Ramberg och Herre s 79. 
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2) Om partens underlåtenhet att fullgöra skyldigheten beror på ett avtalsbrott av tredje man 

som han har givit i uppdrag att fullgöra hela avtalet eller en del av det, är parten befriad från 

ansvar endast om 

a) han är befriad enligt föregående stycke; och 

b) den till vilken han har gett uppdraget även skulle vara befriad från ansvar om 

bestämmelserna i nämnda stycke tillämpades på honom. 

3) Befrielse från ansvar enligt denna artikel gäller för den tid under vilken hindret består. 

4) Den part som underlåter att fullgöra en skyldighet skall underrätta den andra parten om 

hindret och dess inverkan på hans möjligheter att fullgöra skyldigheten. Om den andra parten 

inte har fått underrättelse inom skälig tid efter det att den part som underlåter att fullgöra 

skyldigheten fick eller borde ha fått kännedom om hindret, är den sistnämnda parten skyldig 

att ersätta den skada som är en följd av att den andra parten inte har fått underrättelsen i tid. 

5) Denna artikel hindrar inte parterna att utöva någon annan rätt än rätten att kräva skadestånd 

enligt denna konvention. 

 

Under CISG har parterna ett i det närmaste strikt ansvar för avtalsbrott. En part som inte 

fullgjort avtalsförpliktelserna är skadeståndsskyldig gentemot den andra parten och något krav 

på oaktsamhet eller felaktigt agerande hos den underlåtande parten finns inte. 

 

Genom artikel 79 CISG har ett undantag från den strikta skadeståndsskyldigheten införts. En 

part som inte har fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet undgår skadeståndsansvar om den 

visar att icke-fullgörelsen beror på ett oförutsebart hinder utanför partens kontroll.   

 

Av det så kallade tilläggsrekvisitet i artikel 79(2) framgår att den underlåtande part inte kan 

undgå ansvar genom att anlita en tredje man för att utföra avtalsförpliktelserna. I dessa fall 

krävs att både den avtalsbrytande parten samt den anlitade tredje mannen är befriade från 

ansvar enligt de villkor som uppställs i artikel 79(1).  

  

Artikel 79(3) klargör att ansvarsbefrielsen gäller under den tid hindret består. Av artikel 79(4) 

införs en underrättelseskyldighet för den part som avser att åberopa befrielsegrunden.   

 

I artikel 79(5) stadgas att ansvarsbefrielse endast avser skadeståndsskyldigheten. Övriga 

påföljder, så som rätten att häva avtalet vid ett väsentligt avtalsbrott, påverkas inte av 

bestämmelsen.  
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4.1 Bestämmelsens tillämpningsområde  

Lydelsen i artikel 79(1) om att ”en part inte är ansvarig för underlåtenhet att fullgöra någon av 

sina skyldigheter” innebär att bestämmelsen har ett brett tillämpningsområde. Både köpare 

och säljare innefattas av formuleringen. I praktiken torde det dock vara få fall där 

bestämmelsen kan befria köparen från ansvar då köparens det är svårt att tänka sig ett hinder 

mot  betalning som anses ligga utanför köparens kontroll. Så skulle dock kunna vara fallet om 

det införs ett förbud mot handel med den avtalade valutan.
43

  

 

Formuleringen ”underlåtenhet  att fullgöra någon av sina skyldigheter” tyder på att 

bestämmelsen kan tillämpas på alla typer av icke-fullgörelse, alltså både vid avsaknad av 

prestation, försenad prestation samt vid prestation som inte är förenlig med avtalet. Trots den 

extensiva ordalydelsen är inte alla överens om att artikel 79 är tillämplig om icke-fullgörelsen 

utgörs av ett fel i varan.
44

 Denna åsikt har framförts främst från Anglo-Saxiskt håll och 

grundas på en språklig analys av ordet hinder.
45

 Honnold har anfört att begreppet hinder 

innefattar ett krav på att fullgörelsen förhindras, att en omständighet medför att en vara blir 

felaktig faller enligt honom utanför bestämmelsens ordalydelse.
46

 Den härskande åsikten är 

dock att artikel 79 kan tillämpas även på icke-avtalsenliga varor.
47

 I praktiken är 

bestämmelsen i vart fall av mindre intresse om avtalsbrottet utgörs av en felaktig vara i och 

med att varans beskaffenhet är ett typexempel på en omständighet som anses ligga inom 

säljarens kontroll. Möjligheterna att undgå ansvar för fel i varan är därför ytterst begränsade 

under konventionen.
48

    

 

Inom bestämmelsens tillämpningsområde faller även de återlämningsprestationer som enligt 

artikel 81(2) aktualiseras vid hävning av ett avtal.
49

  

 

Av bestämmelsens ordalydelse framgår inte när hindret måste uppkomma för att 

skadeståndsskyldigheten ska bortfalla. Därmed uppstår frågan om bestämmelsen kan 

tillämpas när hindret redan hade uppkommit när avtalet ingicks men parterna var ovetandes 

                                                 
43

 Se t.ex Secretariat’s Commentary p 10 tillgänglig på 

[http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-79.html] hämtad 2015-02-15.  
44

 Schwenzer commentary s 1065. 
45

 Se Honnold § 427. 
46

 Honnold § 427. 
47

 Se CISG-AC Opinion no 7. 
48

 För en komplett förståelse för säljarens ansvar måste befrielsegrunden i artikel 79 läsas tillsammans med 

artiklarna 35, 45 och 74 som reglerar säljarens ansvar för avtalsbrott.  
49

 Schwenzer commentary s 1065. 
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om detta. I the Secretariat Commentary on the 1978 draft uttalas att artikel 79 är tillämplig i 

denna situation.
50

 Ställningstagandet utvecklas inte och det har därför kritiserats och 

ifrågasatts i litteraturen. Den vanligaste invändningen är att avtal som omöjligen kan 

fullgöras, exempelvis köp av en vara som redan är förstörd vid avtalets ingående, enligt 

många nationella rättssystem är ogiltiga. Artikel 4(a) CISG stadgar att konventionen inte 

reglerar giltigheten av ett avtal, om inget annat finns föreskrivet. Tallon menar att artikel 79 

därför inte kan tillämpas  i dessa fall om avtalsobjektets existens utgör en nödvändig 

förutsättning för avtalets giltighet enligt den bakomliggande inhemska rätten.
51

 Den 

dominerande åsikten är dock att CISG utesluter tillämpningen av nationella regler även vid 

hinder som förelåg redan vid avtalsslutet.
52

 Avtal om en vara som redan har förstörts vid 

avtalsslutet är alltså giltiga under konventionen och säljaren måste uppfylla rekvisiten i artikel 

79(1) för att undgå skadeståndsansvar.
53

 Detta är svårt, exempelvis kan hindret övervinnas 

genom att en ersättningsvara levereras förutsatt att den förstörda varan inte var unik.  

 

4.2 Rekvisit för ansvarsbefrielse under artikel 79 CISG  

För att undgå ansvar för avtalsbrott krävs enligt artikel 79(1) att ett antal förutsättningar är 

uppfyllda. För det första krävs att underlåtenheten att fullgöra de avtalade förpliktelserna 

beror på ett hinder utanför den underlåtande partens kontroll. För det andra krävs att att parten 

inte skäligen kan förväntas ha räknat med hinder vid avtalsslutet. Dessutom krävs att den 

underlåtande parten inte skäligen kunnat undvika eller övervinna hindret eller dess följder.    

 

4.2.1 Hinder  

Utformningen av artikel 79 CISG kantades av flera svårigheter. Att på det internationella 

planet enas om befrielsegrundens omfattning var svårt då länderna hade skilda önskemål 

beroende på bland annat inhemsk rättstradition och huruvida landet var ett industri- eller 

utvecklingsland.
54

 En annan svårighet var att finna en autonom formulering av 

befrielsegrunden som skulle tillämpas likadant i alla rättsordningar. Därför undvek man att 

knyta an till begrepp från befrielsegrunder i nationella rättssystemen.
55

 Befrielsegrunden i den 

dåvarande internationella köprättskonventionen ULIS artikel 74 diskuterades av 

                                                 
50

 The Secretariat’s Commentary p 4.  
51

 Tallon, s 577 f. 
52

 Schwenzer commentary s 1068. 
53

 Enderlein och Maskow s 273. 
54

 Se Sandvik s 35. 
55

 Lindström fn 6, Ramberg och Herre s 565 f, Sandvik s 35.   
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UNCITRAL:s arbetsgrupp.
56

 Bestämmelsen kritiserades då den ansågs medge för vida 

möjligheter att frångå ansvar vid avtalsbrott.
57

 Flera av arbetsgruppens medlemmar föreslog 

därför en striktare befrielsegrund baserad på objektiva kriterier.
58

 Begreppet omständigheter
59

 

i ULIS artikel 74 ersattes därför med begreppet hinder.
60

  

 

Att försöka precisera konventionsbegreppet hinder är en viktig utgångspunkt då endast 

händelser som anses utgöra hinder kan medföra ansvarsbefrielse under artikel 79. Hinder kan 

vara av karaktären vis major
61

 exempelvis jordbävningar, blixtnedslag, översvämningar, 

stormar och bränder. Hindret kan också vara av social eller politisk karaktär, exempelvis krig, 

revolutioner, upplopp, statskupper och strejker.  Legala hinder är en tredje kategori som 

innefattar bland annat valutarestriktioner samt import- och exportförbud. Någon uttömmande 

uppräkning av händelser som kan utgöra hinder enligt konventionen kan dock inte göras utan 

en helhetsbedömning måste göras i det enskilda fallet. Det är även viktigt att komma ihåg att 

de uppräknade händelserna inte per automatik anses utgöra hinder enligt konventionen, det 

relevanta är om fullgörelse av avtalsförpliktelserna hindras.
62

 Det måste alltså föreligga ett 

orsakssamband mellan hindret och underlåtenheten.
63

 Därmed krävs att hindret är den enda 

anledningen till icke-fullgörelsen.
64

  

 

Att händelser som gör fullgörelse legalt eller fysiskt omöjligt kan utgöra hinder under artikel 

79 är uppenbart. För händelser som avsevärt försvårar fullgörelse utan att göra det objektivt 

omöjligt är bedömningen inte lika enkel. Dessa situationer, i denna framställning benämnda 

hardship, diskuterades vid konventionens beredning. Bland annat behandlades ett förslag som 

uttryckligen reglerade hardship enligt följande lydelse: 

 

"If, as a result of special events which occurred after the conclusion of the contract and which 

could not have been foreseen by the parties, the performance of its stipulations results in 

                                                 
56

 Brunner s 216. 
57

 Brunnes s 216. 
58

 Lindström kap 4.1. 
59

 I den egenslak ordalydelsen av artikel 74 ULIS användes “circumstances”.  
60

 I den engelska ordalydelsen av artikel 79 CISG används ”impediment”. 
61

 Latinsk term som betyder högre makt. På engelska används ofta ”act of God”, på tyska ”höhere Gewalt” och 

på franska ”force majeure”.  
62

 Lindström s 7. 
63

 Se exempelvis Brunner s 340. 
64

 Schwenzer commentary s 1069. 
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excessive difficulties or threatens either party with considerable damage, any party so affected 

has the right to claim an adequate amendment of the contract or its termination."
65

 

 

Förslaget förkastades då det ansågs medföra för stora undantag från parternas skyldigheter att 

fullgöra de avtalade förpliktelserna.
66

 CISG innehåller därmed ingen bestämmelse som 

uttryckligen reglerar hardship och huruvida hardshipsituationer kan medföra ansvarsbefrielse 

under artikel 79 är omdiskuterat. 

 

Schlechtriem menar att även ekonomiska svårigheter i exceptionella fall kan utgöra hinder 

och att detta var den dominerande åsikten när UNCITRAL:s medlemmar antog 

bestämmelsen.
67

 I en fotnot utvecklar han sitt ställningstagande och förklarar att han ser en 

fördel i att behandla ändrade förutsättningar som hinder under artikel 79 för att undvika att 

nationella domstolar finner en lucka i konventionen som utfylls med inhemsk rätt.
68

 Även 

Honnold anser att ekonomiska svårigheter i undantagsfall kan utgöra hinder enligt artikel 79 

förutsatt att fullgörelse hindras på samma sätt som vid övriga hinder.
69

 Jenkins uppfattning av 

konventionens befrielsegrund är mer strikt då hon anser att artikel 79 kräver att fullgörelse 

blivit omöjligt till följd av hindret.
70

 Hardshipsituationer, där oförutsedda händelser 

väsentligen har försvårat fullgörelse utan att göra det omöjligt, kan enligt detta synsätt inte 

medföra ansvarsbefrielse under konventionen. Även Goode menar att den dominerande 

åsikten är att ansvarsbefrielse under artikel 79 kräver att fullgörelse blivit omöjligt. 

Ställningstagandet är dock inte reservationslöst då hon påpekar att det är tänkbart att 

extraordinära hardshipsituationer kan anses utgöra hinder i bestämmelsens mening.
71

 

Flambouras har en liknande uppfattning och har uttalat att majoritetens åsikt är att hardship 

inte kan medföra ansvarsbefrielse under artikel 79.
72

  

   

Vi kan således konstatera att akademikerna är oense om hur konventionen ska anses reglera 

hardship. Denna fråga behandlas utförligare i kapitel 5. 

 

                                                 
65

Se UNCITRAL Yearbook VIII (1977), A/32/17,  punkt 458 tillgänglig på 

[http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/legislative/B01-79.html]  hämtad 2015-02-15. 
66

 Lindström fn 57.  
67

 Schlechtriem s 102. 
68

 Schlechtriem fotnot 422a. 
69

 Honnold, 484 f. 
70

 Jenkins, s 2025. 
71

 Goode m.fl s 307. 
72

 Flambouras, s 277 f . 

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/legislative/B01-79.html
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4.2.2 Kontrollrekvisitet  

Kontrollrekvisitet är ett centralt element i riskfördelningen mellan säljaren och köparen. För 

att undgå skadeståndsskyldighet krävs att avtalsbrottet beror på ett hinder utom partens 

kontrollsfär. Huruvida den avtalsbrytande parten agerat vårdslöst är irrelevant. Artikel 79 kan 

med andra ord sägas innebära strikt skadeståndsansvar med undantag för oförutsebara hinder 

utom partens kontroll.
73

Genom avtalet garanterar parterna sin förmåga att fullgöra 

avtalsförpliktelserna. Ansvaret kan dock inskränkas genom friskrivningsklausuler eller utökas 

genom garantiutfästelser.
74

 

 

Förståelse för vilka omständigheter som normalt anses falla inom respektive utom en parts 

kontrollsfär är därför viktigt vid bedömningen av en parts ansvar för ett avtalsbrott. Inom 

kontrollsfären faller alla händelser som en part normalt sett kan påverka. Bedömningen är 

objektiv, det är således irrelevant att en part i ett specifikt fall inte kunnat påverkat hindrets 

uppkomst om hindret är av en sådan art att det normalt faller inom partens kontroll.
75

   

 

Inom kontrollsfären faller därför alla omständigheter som  går att hänföra till partens 

verksamhetsområde, så som ett företags organisation, finansiella förmåga, anskaffnings- och 

tillverkningsprocess samt deras anställda.
76

 Det är emellertid tänkbart att insolvens hos en 

köpare orsakats av en händelse utom köparens kontroll.
77

 Så är exempelvis fallet om köparens 

tillgångar beslagtagits efter en statskupp.
78

 Köparens insolvens är då orsakat av ett hinder 

bortom dennes kontroll och förutsatt att statskuppen var oförutsebar samt att insolvensen inte 

går att övervinna bortfaller skadeståndsskyldighet enligt artikel 79.  

 
4.2.3 Oförutsebarhetsrekvisitet  

För att en part ska befrias från ansvar under artikel 79 krävs dessutom att den inte skäligen 

kunnat förutse hindret vid avtalets ingående. För att avgöra vad som skäligen kunnat förutses 

ska bonus pater familias, den goda familjefadern, användas som måttstock.
79

 Tallon definierar 

en bonus pater familias som följande; 

 

                                                 
73

 Sandvik s 102. 
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 “Halfway between the inveterate pessimist who foresees all sorts of disasters and the resolute 

optimist who never anticipates the least misfortune.”
80

 

 

På grund av oförutsebarhetsrekvisitet kan endast ovanliga händelser utgöra ansvarsbefriande 

hinder under artikel 79. Återkommande händelser, så som regnperioder eller 

influensaepidemier som inträffar med viss regelbundenhet, betraktas som förutsebara. 81  

 

Förutsebarheten gäller inte bara själva hindret utan även avseende tidpunkten för dess 

uppkomst.82  Många händelser är förutsebara om ett lång tidsspann beaktas. Det relevanta 

tidsspannet är den tid som krävs för att fullgöra de avtalade förpliktelserna då de enbart är 

under denna tid som händelsen påverkar möjligheterna att fullgöra avtalsförpliktelserna.     

 

Sandvik menar att oförutsebarhetsrekvisitet bör användas som en objektiv 

riskfördelningsregel. Han anser att det ytterst blir en fråga om vem av parterna som ska bära 

risken för hindrets uppkomst.83 Enligt denna uppfattnings ska oförutsebarhetsrekvisitet inte 

läsas bokstavligt. I stället ska en skälighetsbedömning göras i varje enskilt fall, med 

beaktande av bland annat parternas ställning, bransch och det allmänna politiska läget.84 

 

Oförutsebarhetsrekvisitet är ofta av stort intresse vid hardshipsituationer. Fluktuationer i 

valutor och råvarupriser är exempel på händelser som ofta försvårar fullgörelse för den ena 

parten. Sådana händelser anses i regel vara förutsebara då de utgör normala aspekter av 

kommersiellt risktagande.
85

 Därmed är utrymmet för ansvarsbefrielse starkt begränsat vid 

denna typ av hardshipsituationer även om händelsen anses utgöra ett hinder, vilket också det 

är tveksamt, se kapitel 4.2.1. 

 

Av rättspraxis framgår tydligt att fluktuationer i valutor och andra prisändringar i regel anses 

vara förutsebara. I en skiljedom från Bulgarska Turgosko-Promishlena Palata i mål nr 

11/1996 från den 12 februari 1998 ansågs negativa marknadsförändringar vara förutsebara 
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och köparen kunde därför inte undgå ansvar för sin vägran att ta emot varorna.
86

 I fallet hade 

en rysk säljare och en bulgarisk köpare ingått ett köpeavtal avseende stålvajrar. Efter att ha 

mottagit de första leveranserna ville köparen dra sig ur affären och skickade därför flera fax 

till säljaren och bad om att resterande leveranser skulle avbrytas. Dessutom vägrade köparen 

betala fullt pris för de varor som levererats. Säljaren stämde då köparen för att erhålla hela 

köpeskillingen samt ränta. Köparen bestred yrkandet och inkom med ett genkäromål avseende 

ersättning för de kostnader som uppstått till följd av att leveranserna fortsatt efter köparen 

genom fax meddelat att han ville avbryta framtida leveranser. Skiljenämnden uttalade att 

faxen var att anse som ett anbud om att ändra det befintliga avtalet och att säljaren inte hade 

någon skyldighet att acceptera de föreslagna ändringarna. Vidare uttalade skiljenämnden att 

de skäl som köparen anfört som grund för att fortsatta leveranser skulle avbrytas inte utgjorde 

ansvarsbefriande hinder under artikel 79 CISG. Negativa marknadsutvecklingar och problem 

med förvaring av varorna är aspekter av köparens kommersiella risktagande. Dessutom kunde 

förändringarna skäligen ha förutsetts vid avtalsslutet.   

 

Ju mer spekulativ en transaktion är, desto större prisförändringar anses förutsebara.
87

 Parterna 

anses vid denna typ av transaktioner ha räknat med risken för prisförändringar och skulle ha 

skyddat sig mot detta genom att inkorporera hardship- eller prisjusteringsklausuler i avtalet.
88

 

Om detta inte har skett får parten i regel stå sitt kast om prisstegringen infaller.  

 

I en dom från Oberlandesgericht Hamburg den 28 februari 1997 i mål nr 1 U 167/95
89

 

försökte en säljare undgå skadeståndsansvar för en utebliven leverans av legeringen järn-

molybden. Säljaren hade inte får varorna från sin leverantör på grund av att marknadspriset 

för järn-molybden stigit med 300 %. Detta ansågs inte befria säljaren från skadeståndsansvar 

för avtalsbrottet. Domstolen uttalade att säljaren bär risken för anskaffningen av varan och att 

denna endast kan undgå ansvar om varor av samma eller likvärdigt slag överhuvudtaget inte 

finns tillgängliga på marknaden. Att marknadspriset hade tredubblats sedan avtalsslutet 

ansågs inte heller utgöra något ansvarsbefriande hinder då transaktionen var spekulativ.  
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4.2.4 Aktivitetsrekvisiten  

För att undgå ansvar krävs dessutom att parten inte skäligen kunnat undvika eller övervinna 

hindret eller dess följder. Med undvika avses åtgärder som vidtas för att förhindra 

uppkomsten av hindret.
90

 Bedömningen sammanfaller i stor utsträckning med kravet på att 

hindret ska vara utom kontroll.
91

 Begreppet övervinna tar sikte på situationer där hindret 

redan har uppstått och avser åtgärder som trots detta möjliggör fullgörelse av 

avtalsförpliktelserna.
92

  

 

En part är enligt konventionen skyldig att fullgöra de avtalade förpliktelserna, även om 

uppkomsten av ett hinder medför stora kostnader och resulterar i en förlustaffär.
93

 Exempelvis 

kan en säljare bli tvungen att transportera varorna på ett avsevärt dyrare sätt än planerat och 

en köpare tvungen att betala för varorna trots  att han inte länge kan sälja dem vidare.   

 

Bestämmelsen stipulerar att hindret inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas. 

Ordalydelsen tyder på att det inte föreligger något absolut krav på omölighet. Därför 

förespråkas ofta en skälighetsbedömning, varigenom en så kallad offergräns uppställs.
94

 

Endast hinder som överhuvudtaget inte kan övervinnas samt hinder som enbart kan 

övervinnas med medel som ligger bortom offergränsen kan medföra ansvarsbefrielse under 

konventionen.  

 

Offergränsen är därför en av de faktorer som avgör hur ändrade förutsättningar hanteras under 

konventionen. Att närmare försöka precisera var offergränsen ska dras är därför önskvärt, 

men komplicerat då konceptet kräver en skälighetsbedömning i varje enskilt fall och en 

allmän regel att X % av kontraktssumman är en skälig uppoffring, kan inte ställas.
95

 I regel 

kan sägas att en prisstegring på åtminstone 100 % bör krävas för att situationen ska betraktas 

som ett ansvarsbefriande hinder bortom offergränsen.
96

 Vid spekulativa transaktioner krävs 

betydligt större prisändringar, se till exempel järn-molybdenfallet UNILEX d 

28.02.1997(Tyskland, Oberlandesgericht Hamburg) behandlat ovan under kapitel 4.2.3.  
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Dessutom råder oenighet om var offergränsen ska dras. Sandvik och Lindström anser att 

ansvarsbefrielse under CISG bör vara möjligt om händelserna hade lett till ansvarsbefrielse 

enligt de nordiska konceptet om ekonomisk force majeure eller USA:s commercial 

impracticability.
97

 Tallon menar att konventionens befrielsegrund visserligen är mer flexibel 

än det traditionella force majeure-konceptet men att den tveklöst är mer restriktiv än 

commercial impracticability och frustration.
98

 Denna diskussion är nära sammanflätad med 

frågan om hur hardship ska bedömas under konventionen. Detta behandlas utförligare under 

kapitel 5.  

 

I ett tyskt avgörande från Oberlandesgericht Hamburg i mål 1 U 143/95 och 410 O 21/95
99

 

behandlades aktivitetsrekvisitet i en hardshipsituation. I fallet hade ett avtal avseende köp av 

tomatkoncentrat ingåtts mellan en fransk säljare och en tysk köpare. På grund av omfattande 

regnfall förstördes stora delar av skörden vilket medförde kraftigt höjda tomatpriser. Säljaren 

underlät att leverera stora delar av det avtalade tomatkoncentratet och ville undgå ansvar 

härför på grund av force majeure. Domstolen menade att regnfallen visserligen förstört stora 

delar av tomatskörden och att priserna därför ökat, men i och med att hela skörden inte 

förstörts kunde hindret övervinnas. Domslutet är ändå mycket intressant då formuleringen 

tyder på att domstolen betraktade regnfallen och den medföljande prisstegringen som ett 

hinder, men att detta hinder skäligen kunde övervinnas.   

 

4.3 Tilläggsrekvisitet i artikel 79(2)  

Artikel 79(2) reglerar ansvaret då icke-fullgörelsen beror på en tredje man som anlitats för att 

fullgöra hela eller delar av avtalet. För att undgå ansvar för icke-fullgörelsen måste både den 

avtalsbrytande parten samt den av honom anlitade kontraktsutföraren vara ansvarsbefriade 

enligt artikel 79(1). Det kan med andra ord sägas kräva ”dubbel force majeure” för att undgå 

ansvar i dessa fall. Bestämmelsen är en kodifikation av den avtalsrättsliga principen om att en 

part inte ska kunna undgå ansvar genom att anlita en tredje man för att fullgöra sina 

avtalsförpliktelser.
100
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För att omfattas av tilläggsrekvisitet i artikel 79(2) måste tredje mannens prestation ansluta 

sig till fullgörelsen av ett specifikt huvudavtal.
101

 Tredje mannen måste vara vad Sandvik 

kallar en ”avtalsspecifik kontraktsmedhjälpare”.
102

 Allmänna leverantörer av material och 

råvaror, som inte presterar direkt gentemot köparen, faller utanför bestämmelsens 

tillämpningsområde.
103

 Avtalsbrott som beror på en allmän leverantör bedöms enligt 

kontrollansvaret i artikel 79(1). Dessa anses i regel ligga inom en parts kontrollsfär, se ovan 

kapitel 4.2.2.  

 

Då kontraktsutföraren är en filial eller ett dotterbolag till den avtalsbrytande parten är 

möjligheterna att undgå skadeståndsansvar ytterst begränsade. Avtalsbrott som orsakats av 

kontraktsutföraren anses då inte ligga utanför partens kontroll.
104

   

 

I de fall där den tredje mannen väljs av köparen och anlitas av säljaren uppstår frågan om 

säljaren anses ha givit den tredje mannen i uppdrag att fullgöra avtalsförpliktelsen gentemot 

köparen. Tallon menar att så är fallet.  Även om inte säljaren valt den tredje mannen så har 

denne blivit accepterad av säljaren som en del av affären.
105

  

 

4.4 Tillfälliga hinder under artikel 79(3)  

Av artikel 79(3) framgår att ett tillfälligt hinder har ansvarsbefriande verkan under den tid 

hindret består. När hindret upphör att verka måste fullgörelse påbörjas, förutsatt att den andra 

parten inte har hävt avtalet. Denna rätt kvarstår om avtalsbrottet anses väsentligt, se mer om 

artikel 79(5) nedan kapitel 4.6. 

 

Under den tid hindret består kan omständigheterna ha hunnit ändras så väsentligt att 

fullgörelseskyldigheten vid hindrets upphörande kan ifrågasättas. Vid Wienkonferensen  

föreslog den norska delegationen ett tillägg till artikel 79(3) som behandlade denna situation. 

Tillägget medgav ansvarsbefrielse i situationer där ett tillfälligt hinder hade upphört, men 

omständigheterna hade ändrats så väsentligt att det skulle vara uppenbart oskäligt att vidhålla 

kravet på fullgörelse.
106

 Förslaget förkastades då det ansågs innebära ett införande av teorin 
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om imprévision i konventionen, vilket inte ansågs önskvärt på grund av för vida möjligheter 

att undgå ansvar vid ändrade förutsättningar.
107

 Däremot enades man om att utesluta ordet 

”bara” ur artikel 79(3) och bestämmelsen stipulerar därför inte uttryckligen det enbart är 

under den tid hindret består som en part kan befrias från ansvar.
108

 Det har diskuterats 

huruvida detta har någon inverkan på det materiella rättsläget. Professor Nicholas anser att så 

är fallet menar att den egentliga innebörden av artikel 79(3) är:  

 

 "The exemption has effect for the period during which the impediment exists and may have 

permanent effect if after the impediment has ceased to exist the circumstances have so 

radically changed that it would be manifestly unreasonable to hold the non-performing party 

liable."
109

  

 

Även Honnold anser att borttagandet av ordet “only” är av viss betydelse, om än inte i lika 

hög utsträckning som Nicholas. Enligt Honnold uteslöts ordet ”only” då bestämmelsen inte 

förbehållslöst skulle stipulera att avtalsrelationen skulle bestå som vanligt oavsett hur lång tid 

hindret bestått eller hur mycket förutsättningarna ändrats.
110

 Schlechtriem menar att ändrade 

förutsättningar kan utgöra ansvarsbefriande hinder under konventionen och att borttagandet 

av ordet ”only” klargör att att ett nytt hinder i form av ändrade förutsättningar kan anses ha 

uppstått även efter det ursprungliga hindret har upphört om förutsättningarna har ändrats 

väsentligt.
111

 

 

4.5 Underrättelseskyldigheten enligt artikel 79(4)  

Av artikel 79(4) framgår att en part som söker ansvarsbefrielse för underlåtenhet att fullgöra 

någon av sina förpliktelser ska underrätta den andra parten om hindret och dess inverkan på 

möjligheterna att fullgöra avtalet. Underrättelsen ska ske inom skälig tid från att den 

underlåtande parten fått eller borde ha fått kännedom om hindret. Det finns inga formkrav för 

underrättelsen.
112

 Av lydelsen av andra meningen i artikel 79(4) framgår att underrättelsen 

skickas på avsändarens, det vill säga den underlåtande partens, risk. Detta är ett avsteg från 

huvudregeln i artikel 27.
113
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Underrättelseskyldigheten är att uttryck för den allmänna lojalitetsplikt som CISG bygger på. 

Avsikten är att parten genom mottagandet av underrättelsen ska sättas i en position där den 

kan välja om den ska vidta avhjälpningsåtgärder eller, om avtalsbrottet är väsentligt, häva 

avtalet.
114

 

 

Följderna av utebliven, felaktig eller försenad underrättelse är ersättningsskyldighet för de 

kostnader som orsakats av att underrättelsen inte lämnats i enlighet med konventionens krav. 

Värt att notera är dock att en part kan undgå även denna ersättningsskyldighet om den 

uteblivna underrättelsen berodde på ett hinder utanför partens kontroll i enlighet med 

befrielsegrunden i artikel 79(1).  Detta kan orsakas av samma hinder som ursprungligen 

påverkade partens möjligheter att fullgöra  avtalet.
115

 

 

4.6 Rättsföljderna vid ansvarsbefrielse enligt artikel 79(5)  

Av artikel 79(5) framgår att ansvarsbefrielse enligt artikel 79(1) endast medför att 

skadeståndsskyldigheten bortfaller. Att det föreligger ett ansvarsbefriande hinder ändrar alltså 

inte på de faktum att det föreligger ett avtal mellan parterna eller att icke-fullgörelsen utgör ett 

avtalsbrott. Inte heller övriga påföljder påverkas av att avtalsbrottet orsakats av ett 

ansvarsbefriande hinder. Den andra partens rätt att göra prisavdrag (artikel 50) eller häva 

avtalet om avtalsbrottet är väsentligt (artiklarna 25, 49 och 64) påverkas inte. 

 

Den bortfallna skadeståndsskyldigheten innefattar både det i artikel 74 föreskrivna 

skadeståndsansvaret
116

 samt eventuella avtalsviten, förutsatt att dessa överhuvudtaget är 

giltiga enligt den annars tillämpliga inhemska rätten. 
117

 

 

Då artikel 79(5) uttryckligen stadgar att ansvarsbefrielse endast utesluter 

skadeståndsskyldighet uppstår frågan om en part har rätt att kräva fullgörelse trots att den 

andra parten är befriad från ansvar enligt bestämmelsens första stycke. Under konventionens 

beredning diskuterades ett västtyskt förslag om att ansvarsbefrielse även skulle innebära att 
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den andra parten förlorade rätten att kräva fullgörelse, i vart fall vid permanenta hinder.
118

 

Förslaget avslogs då det ansågs medföra en risk att även sidoförpliktelser, exempelvis att utge 

ränta, skulle bortfalla. Dessutom tycks den allmänna uppfattningen på Wienkonferensen ha 

varit att det vid ansvarsfrihetssituationer sällan skulle uppstå krav på fullgörelse och att 

sådana krav i vart fall skulle avslås.
119

  

 

I sammanhanget är artikel 28 mycket viktig. Av bestämmelsen framgår att en domstol inte är 

skyldig att meddela dom på naturafullgörelse om inte domstolen skulle göra detta enligt sitt 

eget lands lagstiftning i fråga om liknande köp som regleras av konventionen. De flesta 

rättssystem har regler som begränsar fullgörelseskyldigheten i omöjlighetssituationer. 

Reglerna går ofta att härleda till den romerska doktrinen impossibilium nulla est obligatio.
120

 I  

praktiken medför alltså artikel 28 att en talan om naturafullgörelse oftast är verkningslös om 

en part är ansvarsbefriad enligt artikel 79(1).
121

  

 

Att rätten till att kräva fullgörelse kvarstår är rimligt i de fall hindret är temporärt och det 

finns möjligheter att i framtiden fullgöra avtalsförpliktelserna. Artikel 79(3) innebär att 

skadeståndsskyldighet för dröjsmålet bortfaller under den tid hindret består. Under denna tid 

är åläggande om fullgörelse relativt verkningslösa då de inte är skadeståndssanktionerade. 

Efter att hindret har upphört kan dock den underlåtande parten förpliktigas att fullgöra avtalet 

och fortsatt underlåtenhet medför i så fall skadeståndsskyldighet.  

 

Rätten att kräva fullgörelse orsakar problem vid hardshipsituationer där oförutsedda händelser 

avsevärt har försvårat fullgörelsen av ett sedan tidigare ingått avtal. Att bifalla krav på 

fullgörelse i dessa fall skulle underminera befrielsegrunden i artikel 79(1). Inhemska regler 

som under artikel 28 kan förhindra dom på naturafullgörelse är inte lika vanliga i 

hardshipsituationer där fullgörelse inte är omöjligt.
122

 Det har därför diskuterats om UPICC:s 

bestämmelser kan tillämpas vid hardship, vilket skulle innebära en omförhandslingsskyldighet 
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för parterna. Tillämplighet för UPICC:s bestämmeler kan  tänkas grundas på att konventionen 

anses ha en lucka avseende hardship och att denna lucka kan fyllas ut med UPICC enligt 

artikel 7(2). Ett annat tänkbart synsätt är att betrakta UPICC som sådan sedvänja som enligt 

artikel 9(2) blir en del av parternas avtal om inget annat är överenskommet. Schwenzer menar 

att det inte finns något behov för en sådan tolkning. Om en part som har drabbats av hardship 

erbjuder sig att prestera på andra villkor bortfaller den andra partens rätt att häva avtalet om 

han skäligen kunnat förväntas acceptera de föreslagna villkorsändringarna.
123

  

 

5 Hardship under CISG   
 

5.1 Tänkbara lösningar på hardship under CISG 

Till skillnad från många nationella rättssystem samt internationella instrument som UPICC 

och PECL saknar CISG en bestämmelse som uttryckligen reglerar hardship. Om en 

hardshipsituation uppstår i ett avtal reglerat av CISG måste problemet lösas inom ramarna för 

artikel 79. Som vi har sett är bestämmelsens ordalydelse vag och framförallt begreppet hinder 

lämnar utrymme för olika tolkningar. Det finns därför flera tänkbara lösningar på vad som 

gäller vid hardshipsituationer enligt CISG.  

 

1: Situationen regleras inte av konventionen och frågan skall därför lösas enligt den 

bakomliggande inhemska rätten. 

2: Artikel 79 reglerar hardship och situationen kan inte utgöra ett ansvarsbefriande hinder.  

3: Artikel 79 reglerar hardship och situationen kan under vissa omständigheter utgöra ett 

ansvarsbefriande hinder.  

4: Artikel 79 reglerar hardship men frågan blir inte uttryckligen löst och en lucka behöver 

utfyllas i enlighet med artikel 7(2).  

 

Frågan har diskuterats utförligt i den akademiska debatten. De åsikter som har framförts 

kommer presenteras och analyseras nedan. Först ska jag redogöra för två relativt nya 

händelser som kastar nytt sken över frågan.  
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5.2 CISG Advisory Council   

CISG Advisory Council (CISG-AC) är ett privat organ som strävar efter att uppnå en 

enhetligt tillämpning av CISG.
124

 CISG-AC publicerar yttranden där organet redogör för sin 

uppfattning om konventionens tolkning. Yttrandena är visserligen inte bindande
125

, men då 

CISG-AC består av erfarna jurister och yttrandena baseras på omfattande sammanställningar 

av tillgänglig litteratur och rättspraxis anser jag att deras ställningstagande och argumentation 

är av stort intresse.  

 

I CISG-AC opinion no 7, som utkom 2007, diskuteras hardshipsituationens ställning under 

artikel 79 CISG.  Först behandlas konventionens beredningshistorik. CISG-AC uttalar att 

valet av begreppet impediment visserligen tyder på att konventionens befrielsegrund kräver ett 

oövervinnerligt hinder, något som inte känns igen från mer flexibla befrielsegrunder så som 

hardship, frustration och impracticability. Detta är dock inte tillräckligt för att utesluta att 

artikel 79 kan tillämpas vid en hardshipsituation där en oförutsedd ändring av 

omständigheterna avsevärt försvårat fullgörelse av ett sedan tidigare ingått avtal.
126

   

 

Därefter konstaterar CISG-AC att de inte funnit något rättsfall där en part befriats från ansvar 

under artikel 79 vid hardship. Detta ansågs inte förenligt med den dominerande 

rättviseuppfattningen om att ett skäligt rättssystem skulle medge vissa avsteg från principen 

om pacta sunt servanda vid genuina hardshipsituationer.
127

 CISG-AC tycks därefter förutsätta 

att konventionen medger befrielse från ansvar vid exceptionella hardshipsituationer och 

diskuterar hur och på vilka grunder ansvarsbefrielse ska medges. Två alternativ presenteras; 

antingen anses hardship kunna utgöra ett hinder enligt artikel 79 eller så anses konventionen 

ha en lucka som behöver utfyllas enligt artikel 7(2).
128

 CISG-AC verkar inte ha någon egen 

uppfattning om vilket alternativ som är korrekt. Även avseende hur en eventuell lucka ska 

fyllas ut tycks CISG-AC sakna tydlig ståndpunkt. Organet konstaterar att utfyllnad i första 

hand bör ske inom konventionens fyra hörn då detta är förenligt med tolkningsmålsättningen i 

artikel 7(1) om att främja en enhetlig tillämpning av konventionen.
129

 Hur luckan i praktiken 

ska fyllas ut och med hjälp av vilka principer detta bör ske tycks vara ett spörsmål för ett 
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senare tillfälle.
130

 Endast ett konkret alternativ behandlas mycket kortfattat: huruvida det går 

att härleda en omförhandlingsskyldighet vid hardship från principen om god sed i artikel 7(1). 

Organet tycks dock reservera sig för denna tolkning
131

, möjligtvis med tanke på att artikel 

7(1) avser tolkningen av konventionen och inte parternas skyldigheter.  

 

Trots att CISG-AC:s primära syfte är att ge vägledning i konventionens tillämpning kan 

yttrandena i opinion no 7 knappast anses räta ut några av hardshipfrågans många frågetecken. 

Kanske beror avsaknaden av tydliga ställningstaganden på oenighet bland organets ledamöter. 

Någon möjlighet att ducka frågan har däremot inte en domstol som ska tillämpa konventionen 

vid en hardshiptvist och 2009 kom ett uppmärksammat avgörande från Belgiens högsta 

instans där frågan behandlades.   

 

5.3 Scafom International BV v. Lorraine Tubes S.A.S  

Efter att ett avtal avseende köp av stålrör hade slutits mellan en fransk säljare och en 

nederländsk köpare steg stålpriserna oväntat med 70 %. I avtalet fanns ingen 

prisjusteringsklausul. Säljaren ville omförhandla priset, men köparen nekade och insisterade 

på att varorna skulle levereras enligt avtalet. Säljaren vägrade dock att leverera till detta pris 

och köparen väckte talan vid belgisk domstol. 

 

Första instansen, Rechtbank van Koophandel Tongeren
132

, fann att säljaren borde ha kunnat 

förutse prisökningen samt skyddat sig mot densamma genom att inkorporera en 

prisjusteringsklausul i avtalet. 

 

Andra instansen, Hof van Beroep Antwerpen, resonerade annorlunda och menade att det fanns 

en lucka i CISG artikel 79 CISG avseende bestämmelsens tillämplighet på hardship.
133

 

Domstolen vände sig därför till artikel 7(2) CISG som reglerar hur luckor i konventionen ska 

fyllas ut. Artikel 7(2) stadgar:  
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 Se begynnelsen på p 40: ”The next issue to tackle.... 
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”Frågor som regleras i denna konvention, men som inte uttryckligen har lösts i den, skall 

lösas i enlighet med de allmänna principer som konventionen är grundad på eller, om sådana 

principer saknas, enligt den lag som är tillämplig enligt internationellt privaträttsliga regler.”   

 

Domstolen ansåg att det inte fanns några allmänna principer som CISG var grundad på som 

kunde lösa frågan om hardship under artikel 79 CISG. Domstolen valde därför att tillämpa 

fransk inhemsk rätt, då Frankrike var det lands lag som utpekades av de IP-rättsliga reglerna. 

Enligt fransk rätt var det möjligt att jämka det avtalade priset, vilket domstolen valde att göra.  

 

Högsta instansen, Hof van Cassatie
134

, höll inte med. I likhet med underinstansen fann 

domstolen att det fanns en lucka i CISG som behövde utfyllas, men menade att detta skulle 

ske enligt de allmänna principer som konventionen grundas på. Domstolen tycks ha likställt 

detta med de allmänna principer som internationell handel grundas på och valde att hämta 

vägledning från UPICC. Enligt artikel 6.2.2 och 6.2.3 UPICC har en part rätt att kräva att 

avtalet omförhandlas om avtalets jämvikt väsentligen har snedvridits på grund av ändrade 

förutsättningar efter avtalets ingående. Domstolen menade att prisökningen inte hade gått att 

förutse vid avtalets ingående och förpliktigade köparen att i god tro omförhandla 

avtalsvillkoren.   

 

5.4 Regleras hardship av artikel 79?  

De flesta är ense om att artikel 79 CISG reglerar hardship. Bestämmelsen tar sikte på 

händelser som påverkar möjligheterna att fullgöra sedan tidigare åtagna avtalsförpliktelser. 

Av ordalydelsen framgår inte uttryckligen att hindret måste resultera i att fullgörelse blivit 

helt omöjligt.  Däremot råder oenighet om hur konventionens reglering av hardship ser ut. 

Vissa menar att bestämmelsen aldrig kan befria en part från ansvar vid hardship.
135

 

Förespråkarna av detta synsätt söker ofta stöd för sin tolkning från konventionens skapande: 

övergången från circumstances i ULIS till impediment i CISG samt nedröstandet av ett 

uttryckligt hardshipförslag och det från norskt håll föreslagna tillägget till artikel 79(3). Ett 

annat synsätt  att att artikel 79 reglerar hardship och att ändrade förutsättningar som 

väsentligen försvårar fullgörandet av sedan tidigare ingådda avtal i undantagsfall kan utgöra 
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 UNILEX d 19.06.2009 (Belgien, Hof van Cassatie) engelsk översättning: 
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ansvarsbefriande hindret.
136

 Slutligen har vi förespråkarna av synsättet att konventionen 

reglerar hardship, men att frågan inte uttryckligen blir löst.
137

 Det finns med andra ord en 

lucka i konventionen som ska fyllas ut i enlighet med artikel 7(2).    

 

Om konventionen anses reglera hardship utesluts tillämpningen av nationella bestämmelser i 

frågan. Endast om det finns en lucka i konventionens reglering och om denna lucka inte kan 

lösas i enlighet med de allmänna principer konventionen är grundad på kan de nationella 

hardshipbestämmelserna tillämpas.  

 

Det har dock framförts ett argument för att konventionen överhuvudtaget inte reglerar 

hardship och att frågan skall lösas i enlighet med inhemsk rätt. Argumentet bygger på 

tolkning av artikel 4(a) CISG som är särskilt intressant för skandinavisk del. Av artikel 4(a) 

framgår att konventionen inte reglerar giltigheten av ett avtal eller någon bestämmelse i det 

om inget annat finns föreskrivet. Under skandinavisk rätt kan ett helt avtal lämnas utan 

avseende/jämkas till noll vid hardship med hjälp av generalklausulen i 36 § AvtL, vilket får 

samma effekt som om avtalet ogiltigförklarades. Därmed uppkommer frågorna om hardship 

kan anses vara ett giltighetsrelaterat problem samt om konventionen ändå kan reglera 

problemet genom stadgandet i artikel 79.
138

   

 

Ofta görs en distinktion mellan frågor om giltighet respektive frågor om ansvarsbefrielse.
139

 

Giltighet avser då frågor i samband med avtalets ingående, så som bedrägeri och ocker.
140

 

Anvarsbefrielse avser å andra sidan frågor som hänför sig till fullgörelsen av ett sedan tidigare 

ingått avtal.
141

 Enligt denna distinktion är hardship en fråga om ansvarsbefrielse, inte 

giltighet,  och undantas därför inte från konventionens tillämpningsområde enligt artikel 4(a).   

 

Det finns ändå författare som anser att hardshipkonceptet är giltighetsrelaterat och att 

problemet därför uttryckligen utesluts från konventionens tillämpningsområde genom 

stadgandet i artikel 4(a). Lookofsky är av denna uppfattning och menar att inhemska 
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bestämmelser som reglerar hardship därför kan tillämpas tillsammans med konventionen i så 

kallad regelkonkurrens.
142

  

 

Den dominerande åsikten är tveklöst att konventionen reglerar hardship.
143

 Inom de flesta 

rättsystem betraktas hardship som en fråga om ansvarsbefrielse, inte om avtalets giltighet.
144

 

Även om hardship skulle anses utgöra ett giltighetsrelaterat problem så finns det goda grunder 

för att konventionen ska anses reglera problemet genom att artikel 79 särskilt föreskriver en 

lösning på denna typ av problem. Dessutom skulle en tolkning som öppnar upp för 

tillämpningen av nationella bestämmelser leda till oenhetliga resultat under konventionen. 
145

 

Slutsatsen bör därför bli att konventionen reglerar hardship och att frågan skall lösas under 

artikel 79.
146

 Detta utesluter tillämpning av inhemska befrielsegrunder vid hardshipsituationer 

i avtal som regleras av CISG. Denna slutats ligger även i linje med den sparsamma praxis som 

finns på området.  

 

I Nuova Fucinati S.p.A. v. Fondmetall International A.B. uttalade den italienska domstolen i 

ett obiter dictum att hardship inte uttryckligen utesluts från konventionens reglering under 

artikel 4(a) och att inhemska regler som medgav ansvarsbefrielse vid hardship därför inte 

kunde tillämpas.
147

  

 

Det finns ändå en möjlighet att inhemska regleringar av hardship kan bli tillämpliga trots att 

avtalet regleras av CISG. Detta förutsätter att artikel 79 inte uttryckligen löser hardshipfrågan 

och att denna lucka inte kan utfyllas i enlighet med de allmänna principer konventionen 

grundas på. Mer om detta nedan. 

 

5.5 Blir hardshipfrågan uttryckligen löst genom artikel 79?   

Efter att ha konstaterat att artikel 79 CISG måste anses reglera hardship blir frågan om 

bestämmelsen uttryckligen löser frågan och i så fall hur denna lösning ser ut. Om 
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bestämmelsen inte kan anses ge en uttrycklig lösning på hardshipfrågan har konventionen en 

så kallad lucka som måste fyllas ut i enlighet med artikel 7(2).  

  

Rimke menar att artikel 79 CISG uttryckligen löser hardshipfrågan. Som stöd för sitt 

ställningstagande har han anfört det faktum att en uttrycklig hardshipbestämmelse avsiktligen 

lämnades utanför konventionen vid dess skapande.
148

 Flechtner är av samma uppfattning och 

har anfört att konventionens befrielsegrunder i artiklarna 79 och 80 utesluter tillämpning av 

inhemska rättsregler vid hardshipsituationer.
149

 Enligt Flechtner finns det en oroväckande 

trend i att nationella domstolar anser sig finna en lucka i CISG när konventionen saknar en 

rättsföljd som domstolen är vana  att finna i den inhemska rätten. 
150

  

 

Slater är av en annan uppfattning och anser att ordalydelsen i artikel 79 varken uttryckligen 

inkluderar eller utesluter hardship och att det således finns en lucka i konventionen avseende 

hardship.
151

 Även Schlechtriem har uttalat att det finns en lucka i CISG avseende hardship.
152

  

 

Enderlein menar att det finns hardshipsituationer som inte kan utgöra hinder enligt artikel 79, 

att konventionen i detta avseende har en lucka och att det är tänkbart att ansvarsbefrielse i 

dessa situationer kan härledas från den allmänna principen om god sed.
153

 Observationen att 

vissa hardshipsituationer inte kan utgöra hinder i  är intressant och förtjänar att utvecklas. 

Föreställ dig att en biltillverkare har ingått ett avtal avseende köp av en maskin till sin fabrik. 

Efter att avtalet har ingåtts brinner biltillverkarens fabrik ner och denne har därför inget 

intresse att fullgöra maskinköpet. Något hinder mot att fullgöra köpet kan knappast anses 

föreligga; prestationen har inte försvårats, det är bara köparens intresse av att genomföra 

köpet som har minskat.  Detta scenario, inom common law känt som frustration of purpose, är 

därför mycket svårbedömt under konventionen. Att en rättstillämpande instans anser att 

konventionen i detta avseende har en lucka i sin reglering är därför tänkbart. Uttalandet av 

CISG-AC och domslutet i Scaform gör en sådan tolkning än mer trolig. Frågan om hur en 

eventuell lucka avseende hardship ska lösas bör därför utvecklas.  
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5.6 Hur ska en eventuell lucka avseende hardship lösas? 

Artikel 7(2) reglerar hur så kallade luckor, alltså frågor som regleras men inte uttryckligen blir 

lösta i konventionen, ska fyllas. Av bestämmelsen framgår att luckan i första hand ska lösas i 

enlighet med de allmänna principer som konventionen är grundad på. Om inte detta är möjligt 

ska utfyllnad ske i enlighet med det lands lag som enligt IP-rätten i ska tillämpas på avtalet. 

Denna turordning är förenlig med tolkningsmålsättningen i artikel 7(1) om att främja en 

enhetlig tolkning och tillämpning av konventionen. Utfyllnad med inhemsk rätt är således en 

sista utväg som bara tillåts om en lösning inte går att härleda från de allmänna principer som 

konventionen grundas på.
154

 

 

5.6.1 Interna principer 

Vilka är då de allmänna principerna som konventionen är grundad på? Ofta görs en 

distinktion mellan interna och externa principer.
155

 De interna principerna framgår, oftast 

implicit, av konventionstexten. Exempel på interna principer är principen om partsautonomi 

som kan utläsas ur artikel 6, avsaknaden av formkrav ur artikel 11 samt den grundläggande 

principen pacta sunt servanda ur artikel 79 e contrario.
156

  

 

Huruvida en allmän princip om god sed ska anses följa av artikel 7(1) är omdiskuterat. 

Bestämmelsens ordalydelse tar sikte på konventionens tolkning och tillämpning och åsyftar 

inte att reglera parternas avtalsförhållande. Bestämmelsen kan därför inte på egen hand ålägga 

parterna några skyldigheter.
157

 Den kan trots detta få inverkan på parternas avtalsförhållande 

genom att påverka tolkningen av konventionens bestämmelser.
158

  

 

En tolkning där principen om god sed i artikel 7(1) används för att tolka eller utfylla artikel 79 

skulle kunna medföra omförhandlingsskyldighet vid hardship. Denna lösning förespråkas av 

Sclechtriem.
159

 Tallon är kritisk till detta synsätt och menar att principen om god sed inte kan 
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användas för att kringgå uttryckliga bestämmelser i konventionen.
160

 Enligt Tallon blir 

hardshipfrågan löst genom artikel 79. Denne ser befrielsegrunden som en kompromisslösning 

och en avvägning mellan omsättnings- och rättviseintresset.
161

 Att tillämpa nationella regler 

som medger ansvarsbevrielse vid ändrade förutsättningar skulle motverka harmoniseringen 

och i praktiken medföra att artikel 79 i dessa situationer blir verkningslös om sådana regler 

återfinns i den nationella bakgrundsrätten.  

 

Även Flambouras har kritiserat Schlechtriems förslag om att konventionen har en lucka 

avseende hardship och att omförhandlingsskyldighet i dessa situationer kan utläsas ur den 

allmänna principen om god sed i artikel 7(1). Flambouras är kritisk till att ålägga parterna 

skyldigheter baserat på principen om god sed. Dessutom befarar han att en tolkning där CISG 

anses ha en lucka avseende hardship skulle motverka målsättningen om en enhetlig 

tillämpning av konventionen. Enligt Flambouras är det svårt att lösa en eventuell 

hardshiplucka med hjälp av de allmänna principer konventionen grundas på. Därmed skulle 

inhemska hardshipbestämmelser bli tillämpliga och då dessa skiljer sig åt väsentligt blir 

konventionens tillämpning inte enhetlig. 
162

  

 

Den dominerande uppfattningen tycks vara att en omförhandlingsskyldighet vid hardship inte 

går att härledas från en allmän princip om god sed i artikel 7(1). Bestämmelsens ordalydelse 

tar sikte på konventionens tolkning och tillämpning och åsyftar inte att reglera parternas 

avtalsförhållande. Avsaknaden av ett explicit stadgande utesluter dock inte att CISG kan 

anses grundad på en allmän princip om god sed. En sådan princip kan ändå anses genomsyra 

konventionens reglering. Magnus är av denna uppfattning och anför flera exempel på 

bestämmelser i konventionen som kan anses grundade på en princip om god sed.
163

   

 

5.6.2 Externa principer 

Externa principer har å andra sidan sitt ursprung i källor utanför CISG, exempelvis UPICC. 

164
Huruvida principer ur UPICC kan användas för att utfylla luckor i CISG är omtvistat. 

Garro menar att så är fallet och anser att praktiska fördelar talar för att UPICC ska tillåtas 
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utfylla luckor i CISG.
165

 Principerna är anpassade efter internationella kommersiella 

förhållanden och erbjuder därför ofta lämpligare lösningar än inhemska rättsregler. Dessutom 

påpekar Garro att tillämpningen av inhemska rättsregler riskerar att ge en oskälig fördel till 

den part med bäst kännedom om lagstiftningen i det land som utpekas av domstolslandets IP-

rätt.
166

  

 

Bonell menar att UPICC kan vara vägledande när konventionens allmänna principer ska 

identifieras.
167

 Samtidigt poängterar han att en princip ur UPICC endast kan tillämpas för 

utfyllnad av en lucka i konventionen om den ger uttryck för en allmän princip som 

konventionen kan anses grundad på. 
168

 Uttalandet tycks väl reflektera den dominerande 

uppfattningen om UPICC:s status som källa för utfyllnad av luckor i CISG. Instrumentet kan i 

sin helhet inte sägas ge uttryck för de allmänna principer som CISG grundas på.
169

 Även om 

UPICC till stor del består av kodifieringar av sedan tidigare gällande rättsprinciper går delar 

av instrumentets reglering längre än så genom att introducera en lösning som ansetts lämplig 

för utvecklingen av internationell handel.
170

 Det finns därmed vissa materiella skillnader 

mellan regleringen i UPICC och CISG.   

 

Därför måste det i varje enskilt fall bedömas om regleringen i UPICC kan sägas ge uttryck för 

en allmän princip som CISG grundas på. Således blir frågan om hardshipregleringen i UPICC 

artikel 6.2.2 kan sägas ge uttryck för en allmän princip som motsvarande reglering i CISG 

grundas på. Slater menar att UPICC:s reglering av hardship är oförenlig med konventionens 

befrielsegrund.
171

 Enligt honom framgår detta tydligt av konventionens beredningshistorik.
172

 

UNCITRAL:s arbetsgrupp ville uttryckligen att CISG skulle ha en snävare befrielsegrund än  

dess föregångare ULIS och ersatte därför begreppet circumstances med impediment.
173

 Även 

det faktum att en föreslagen hardshipbestämmelse avsiktligen valdes bort under 
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konventionens beredning talar enligt Slater för att befrielsegrunderna i UPICC och CISG är 

oförenliga med varandra.
174

  

 

Även Flechtner är kritisk till att tillämpa UPICC för att fylla luckor i CISG:s reglering och har 

därför kritiserat domslutet i Scaform-fallet.
175

 Enligt dennes uppfattning kan principer som 

CISG grundas på svårligen utläsas ur UPICC då instrumentet tillkommit efter konventionen.  

Då konventionsstaterna inte har auktoriserat tillämpning av UPICC för utfyllnad av 

konventionens luckor finns ingen legal grund för en sådan tolkning.   

 

Veneziano är mer positivt inställd till att använda UPICC:s hardshipbestämmelser för 

utfyllnad av luckan i CISG. Enligt henne är den omförhandlingsskyldighet som föreskrivs i 

UPICC att betrakta som ett uttryck för den allmänna princip om god sed som CISG grundas 

på.
176

  

 

Det finns således olika uppfattningar om huruvida artikel 79 uttryckligen löser hardshipfrågan 

eller om konventionen i detta avseende har en lucka. Detta kompliceras ytterligare av att de 

som anser att konventionen uttryckligen löser hardshipfrågan är oeniga om hur denna lösning 

ser ut. Enligt vissa innefattas i begreppet hinder ett krav på att fullgörelse blivit omöjligt, 

enligt andra kan även omständigheter som försvårat fullgörelse utgöra hinder i den mening 

som avses i artikel 79. Även bland de som anser att konventionen har en lucka avseende 

hardship råder oenighet om hur denna lucka ska fyllas ut.  Att enbart konstatera att rättsläget 

är oklart tillför inget för läsaren. Jag ska därför redogöra för min uppfattning om hur 

konventionen ska anses reglera händelser som väsentligen försvårar fullgörelse av sedan 

tidigare ingångna avtalsförpliktelser.  

   

6 Analys 
Jag anser att artikel 79 reglerar och uttryckligen löser hardshipfrågan och att händelser som 

avsevärt försvårar fullgörelse i undantagsfall kan utgöra ansvarsbefriande hinder. Att 

konventionen ska anses reglera hardship är de flesta ense om. Artikel 79 reglerar samma typ 

av situation som hardshipregleringar i nationella rättsystem samt internationella modellagar; 

situationer där fullgörelse hindras av oförutsebara händelser bortom partens kontroll. Inom de 
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flesta rättsystem behandlas hardship som en fråga om ansvarsbefrielse och inte om avtalets 

giltighet. Dessutom skulle den internationella harmoniseringen ha misslyckats på en mycket 

viktig punkt om konventionen inte anses reglera hardship. Frågan skulle ju i så fall bedömas 

enligt den bakomliggande inhemska rätten.  

 

Att konventionens reglering uttryckligen löser hardshipfrågan är inte lika uppenbart. 

Uppfattningen om att konventionen har en lucka avseende hardship har fått ökat stöd under de 

senaste åren. Vissa författare menar att ett lämpligare resultat kan uppnås med hjälp av denna 

tolkning, då konventionens lucka kan fyllas ut med de detaljerade hardshipreglerna i 

exempelvis UPICC. Ett sådant synsätt är mycket problematiskt. Författarens egna värderingar 

om vad som är en lämplig lösning får inte påverka tolkningen av vad som är det gällande 

rättsläget under konventionen. Dessutom är det enbart parterna som kan avgöra vad som är en 

lämplig lösning i det enskilda fallet. Med andra ord är det viktigare att konventionens 

reglering är tydlig och förutsebar än att det materiella innehållet anses lämpligt. Detta för att 

konventionens reglering ska kunna fylla sin dispositiva funktion.  

 

Om konventionen inte anses reglera hardship, eller om regleringen inte anses ge ett uttryckligt 

svar på frågan, har den internationella harmoniseringen misslyckats på en mycket viktig 

punkt. Att lösa en lucka avseende hardship med hjälp av de allmänna principer som CISG 

grundas på är svårt. Konventionen ger ingen vägledning i hur de allmänna principerna ska 

identifieras eller tillämpas. Dessutom är de interna principer som utpekats i litteraturen 

allmänt formulerade och att ur dessa utläsa en konkret lösning på hardshipfrågan låter sig inte 

göras, särskilt inte med beaktande av att det finns allmänna principer som talar för motsatta 

lösningar av en lucka i regleringen avseende hardship. Principen om att avtal ska hållas talar 

för att en part är skyldig att fullgöra de avtalsförpliktelser han åtagit sig, även om detta 

försvårats avsevärt till följd av en oförutsedd händelse. Principen om god sed kan å andra 

sidan tala för att parterna bör dela på risken för den oförutsedda händelsen. Med beaktande av 

att de interna principerna är allmänt formulerade och dessutom strävar efter att tillgodose 

motstående intressen kan en eventuell lucka avseende hardship inte lösas med hjälp av dessa. 

I vart fall inte utan att förutsebarheten får sig en rejäl törn.   

 

Inte heller utfyllnad med hjälp av externa principer från exempelvis UPICC tycks vara en 

tillfredsställande lösning. Då en sådan utfyllnad baseras på en mycket långsökt tolkning av 

vad som utgör de allmänna principer som konventionen ska anses grundad på. UPICC tillkom 
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efter CISG och de två regelverken har i vissa frågor skiljande innehåll. Konventionens 

beredningshistorik tyder på att hardshipsituationer är en sådan fråga som regleras olika i 

CISG respektive UPICC. Vid utformningen av CISG artikel 79 fanns en uttalad strävan efter 

en mer strikt befrielsegrund än den som återfanns i dess föregångare ULIS artikel 74. Denna 

strävan resulterade i valet av begreppet ”hinder” då detta ansågs ge utryck för en mer strikt 

och på objektiva grunder baserad befrielsegrund än begreppet ”omständighet” som användes i 

ULIS. Mot bakgrund av detta kan UPICC:s hardshipreglering knappast anses utgöra de 

allmänna principer som CISG grundas på. Möjligheterna att undgå ansvar för avtalsbrott är 

större enligt UPICC:s hardshipbestämmelser än de var enligt ULIS artikel 74. Det tycks 

därför långsökt, till och med motsägelsefullt, att  betrakta UPICC:s hardshipreglering som ett 

uttryck för de allmänna principer som CISG grundas på.   

 

Att lösa en lucka i konventionens reglering avseende hardship är alltså mycket svårt. Därmed 

är risken stor att inhemska hardshipregler blir tillämpliga. Detta kan inte anses önskvärt. 

Konventionens reglering blir inte enhetlig, istället blir den materiella rätten beroende av de 

IP-rättsliga lagvalsreglerna. I och med att domstolslandets IP-rätt tillämpas skulle denna 

tolkning öppna upp för forumshopping.   

 

Synsättet enligt vilket konventionen har en lucka avseende hardship måste således anses 

skadligt för både förutsebarhet och enhetlighet. Därför är det starkt oroväckande att detta 

synsätt vunnit mark genom CISG-AC:s uttalande samt domslutet i Scaform-fallet.  

 

Att en lucka avseende hardship är svårlöst framgår av att de belgiska överinstanserna kom 

fram till två helt olika lösningar av luckan samt av att ingen av instanserna löste luckan i 

enlighet med konventionens interna principer. Förekomsten av en lucka kan således säga öka 

oklarheten om hur hardshipsituationer ska bedömas under konventionen. Denna tolkning 

öppnar upp för vitt skilda lösningar. Dessa lösningar är dessutom svåra att förutse för parterna 

då de knappast kan utläsas ur ordalydelsen i artikel 79.   

 

De tvivelaktiga aspekterna av domstolarnas resonemang i Scaform-fallet slutar emellertid inte 

här. Även tillämpningen av rekvisiten i UPICC:s hardshipbestämmelse  är enligt mig mycket 

tveksam. Förutsebarhetsrekvisitet, alltså kravet på att händelserna inte skäligen hade kunnat 

förutses vid avtalsslutet, kan inte anses uppfyllt i det förevarande fallet. Att råvarupriser är 

utsatta för fluktuationer är ingen nyhet utan har länge betraktas som en normal aspekt av 
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kommersiellt risktagande. Att en vara säljs till ett fast pris innebär att säljaren tar risken för 

prisstegringar och köparen bär risken för prissänkningar. Om en prisändring sedan inträffar 

innebär detta endast att risken konkretiseras. Hardshipbestämmelsen kan inte tillämpas för att 

omfördela riskerna bara för att risken förverkligats.  

 

Prisstegringen kan således inte betraktas som oförutsebar. Dessutom kan man ifrågasätta om 

en prisstegring på 70 % ska anses utgöra en fundamental snedvridning av avtalsbalansen. 
177

I 

den officiella kommentaren till UPICC 1994 angavs 50 % som riktlinje för när så skulle anses 

vara fallet. Denna riktlinje är numera borttagen och bedömningen ska ske utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet. Exempel på omständigheter som ska beaktas är avtalets 

löptid samt vinstmarginal i den aktuella branschen. Dessutom kan tröskeln för hardship 

sänkas om den avtalsbrytande parten hotas av omedelbar konkurs på grund av hindret.  Att 

försöka ange en allmän riktlinje för hur stora kostnadsökningar som bör krävas för att 

situationen ska anses utgöra hardship är därför mycket svårt. Det är i vart fall fullt tänkbart att 

prisökningen i Scaform-fallet anses utgöra en fundamental snedvridning av avtalsbalansen i 

den mening som avses i UPICC:s hardshipbestämmelser. Däremot anser jag inte att 

prisökningen kan vara ett ansvarsbefriande hinder  under artikel 79 CISG. Vid konventionens 

tillkomst fanns en uttalad ambition om en mer strikt befrielsegrund än i dess föregångare 

ULIS. Med beaktande av detta samt att en föreslagen hardshipbestämmelse förkastades vid 

konventionens beredning bör det krävas att händelsen är än mer betungande för att det ska 

anses utgöra ett hinder i konventionens mening.  

    

Att konventionens befrielsegrund enbart skulle innefatta händelser som omöjliggör fullgörelse 

är inte heller ett tillfredsställande synsätt. Svåra gränsdragningsproblem uppstår om man ska 

upprätta en distinktion mellan händelser som omöjliggör fullgörelse från händelser som 

avsevärt försvårar eller fördyrar fullgörelse. Tack vare stora framsteg inom den teknologiska 

utvecklingen är det idag möjligt att övervinna många hinder med hjälp av tidigare okända 

metoder. Det är således oftast en fråga om till vilket pris hindret kan övervinnas; inte en fråga 

om huruvida hindret överhuvudtaget kan övervinnas. Därför är en sådan distinktion förlegad. 

Det är lämpligare att uppställa en offergräns varigenom man frågar sig om den drabbade 

parten skäligen kan förväntas övervinna hindret.  

  

                                                 
177

 UPICC artikel 6.2.2, urspr. ordalydelse ”fundamentally alters the equlibrium”. 



44 

 

Avslutningsvis vill jag uppmana läsaren till att nyansera min kritik mot konventionens 

befrielsegrund. Arbetet med att harmonisera köprätten på det internationella planet har varit 

mycket framgångsrikt under de senaste årtiondena. CISG är med sina 83 konventionsstater 

den enskilt viktigaste ingrediensen i detta framgångsrecept. Den vaga formuleringen av artikel 

79 är resultatet av ett omfattande kompromissande. Alternativet till en vagt formulerad 

befrielsegrund kan ha varit ingen konvention överhuvudtaget.  

 

Oklarheten avseende konventionens befrielsegrund är inte heller något probem så länge 

aktörerna inom internationell handel blir medvetna om denna oklarhet. Då kan konventionens 

befrielsegrund ersättas med mer precisa klausuler, anpassade efter parternas önskemål. Detta 

är något jag verkligen rekommenderar till internationella kommersiella aktörer. Härigenom 

minskar risken för att en tvist uppstår och på så sätt kan transaktionskostnaderna minimeras. 

Att låta artikel 79 CISG reglera vad som ska gälla vid ändrade förutsättningar är i dagsläget 

ett lotteri för parterna och en mardröm för rättstillämparen. Detta framgår med all önskad 

tydlighet av att de tre belgiska instanserna i Scaform-fallet dömde helt olika, trots att samma 

konventionsbestämmelse tolkades. 
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