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KÖPRÄTT 

 

Kriterier för olika köp & tjänster 
____________________ 
  

• 2019 - Inkassobolag ansågs ej ha visat att jurist och klient hade avtalat om ett 

visst högre timpris, inte heller att klienten hade reklamerat kostnadsräkningen 

för sent; Bl.a. om analog tillämpning av viss lagstiftning på 

uppdragsförhållanden mellan konsument och jurist, rimlig tidsåtgång i mindre 

komplicerade arbetstvister, samt allmänna reklamationsrättsliga principer. 

 

• 2018 - Beställare av skogsplantering ansågs ej ha visat att ”planttäthet” eller 

”överlevnadsgrad” hade avtalats; Bl.a. om analog tillämpning av köplagen på 

liknande tjänst och beviskravet för att fast pris har avtalats. 

 

• 2018 - Fråga om näringsidkare handlat för ändamål som har samband med 

den egna näringsverksamheten. Bedömningen ska utgå från en typisk 

konsuments skyddsintresse och göras på ett objektiverat sätt. 

 

• 2018 - Åklagare ansågs ej ha visat att icke-auktoriserad person hade begått 

brott genom att förmedla bolagsinkråm vari ingick fastigheter - då alternativet 

att förmedlingen kunde ha avsett aktier också låg nära till hands, utgick 

ansvarsprövningen från det för den tilltalade mest fördelaktiga alternativet. 

 

• 2017 - Kreditinstitut (ursprunglig ägare) ansågs ha visat att grävmaskin hade 

uthyrts genom leasing jämte återtaganderättsförbehåll och inte genom 

avbetalningsköp; Bl.a. om restriktiv tillämpning av omklassificering från 

leasingavtal till avtal om avbetalningsköp, samt om återtagandeförbehåll varit 

allvarligt menat genom att den verkliga marknadsrisken inte har övervältrats 

på leasetagare. 

 

• 2017 - Beställare av bergvärmepump ansågs ej ha visat att viss kalkyl 

garanterade viss energiförbrukning enligt kontraktsrättsliga principer; Bl.a. 

om att Köplagen inte är tillämplig då installationskostnaderna överstiger 

materialkostnaderna. 
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• 2016 - Konsument ansågs ej ha visat att Mercedes (personbil) köpts på kredit; 

Bl.a. om bevisbördans placering för påstående om konsumentköp på kredit 

när hyresavtal finns, betydelsen av vem som bekostat underhåll, att provision 

betalades då avtalet slöts, samt om s.k. dolt kreditköp. 

 

• 2015 - Hästköpare ansågs ej ha visat att den person (tillika andelsägare i 

hästen) som mottagit köpeskilling därmed också var rätt säljare och rätt part i 

målet för att återfå köpeskillingen; Bl.a. om bevisbördan när andelsägare tagit 

emot köpeskilling enbart för förmedling till annan andelsägare och det därför 

är oklart vem som egentligen har sålt sin andel. 

 

• 2014 - Uppdragstagare och uppdragsgivare ansågs ha vunnit i lika delar – 

uppdragstagaren har rätt till skälig ersättning för utförda renoveringsarbeten 

på  tillbyggnader, samtidigt som han olovligen avverkat skog på 

uppdragsgivarens mark och ska ersätta skadan. 

 

• 2014 - Kärandena var ägare till en timmerstuga belägen på Kronans 

överloppsmark. Andra personer har förvärvat en fastighet till vilken den 

aktuella stugan i köpehandlingen upptagits som tillbehör. Dessa personer har 

därefter rivit stugan, som inte var i användbart skick, och återuppbyggt den. 

Svarandena har senare förvärvat fastigheten. Då bearbetningen av stugan har 

ansetts vara så genomgripande att svarandena förvärvat äganderätten till den 

genom s.k. specifikation, har kärandenas talan om bättre rätt till stugan och 

om handräckning lämnats utan bifall (Rättsfall: NJA 1934 s. 29; NJA 1952 s. 

407). 

 

• 2013 - Beställare av maskinhall ansågs ha visat att leverantören tillika den 

smed som ombesörjt leverans av stålbalkar, skulle bära ansvaret för att 

maskinhallen rasade till följd av feldimensionerad stålkonstruktion; Bl.a. om 

att Köplagen inte är tillämplig vid beställning som förutom köp- omfattar 

uppförande montering, vilket i detta fall även innebar en förlängd 

reklamationsfrist. 

 

• 2001 - Vid köp och arbetsbeting som direkt eller analogivis omfattas av 1990 

års köplag har huvudregeln ansetts vara att den part som hävdar att avtal har 

träffats om priset eller om beräkningsgrunden för detta har bevisbördan för 

sitt påstående. 
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• 2001 - Frågor om försäljning av en segelbåt var att bedöma enligt köplagen 

(1990:931) eller konsumentköplagen (1990:932) samt om båten var att anse 

som felaktig. 

 

• 2001 - Fråga huruvida ett avtal om leverans och installation av en värmepanna 

hos en privatperson skall anses som ett konsumentköp eller en 

konsumenttjänst. 

 

• 1999 - I ett mål om nedsättning av köpeskillingen för ett förvärv av aktier i ett 

fastighetsaktiebolag, till vilka var knutna nyttjanderätten till en 

bostadslägenhet, har hovrätten, trots förvärvets likhet med ett fastighetsköp, 

ansett bestämmelserna i 20 § andra stycket och 33 § köplagen om verkan av 

att säljaren handlat i strid mot tro och heder vara tillämpliga. 

 

• 1969 - Arbetsbeting. Journalist, som var medlem i arbetarekommun, erhöll 

uppdrag att göra en valbroschyr. Fråga huruvida för arbetarekommunen - som 

bestred krav på ersättning under åberopande av att det var praxis att arbete i 

samband med valrörelse i viss 
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