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Advokaten Agneta
Agneta Gustafsson är advokat vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad
förklarar hon varannan vecka juridiska ord och begrepp samt svarar
på läsarnas frågor om juridik, främst om avtalsrätt och bostadsköp.

Om bevis när köparen
inte fått en betald vara
Hej Agneta!
Jag var nyligen i Stockholm och besökte då
en klockaffär där jag hittade en begagnad
klocka som fångade mitt intresse så pass
mycket att jag direkt slog till och köpte
klockan. Eftersom klockan behövde nya
batterier kom vi överens om att jag skulle
lämna kvar klockan i affären så skulle de
byta batterier. Jag betalade klockan och
fick ett kvitto på betalningen. Efter ett par
dagar åkte jag tillbaka till affären för att
höra vad som hänt. Döm om min förvåning när de påstod att de inte hade min
klocka kvar i affären och att jag redan fått
den utlämnad. Trots att jag uppvisade mitt
kvitto vägrade affären att ersätta mig för
den försvunna klockan. Jag undrar nu om
det är affären som ska bevisa att de lämnat
ut klockan eller om det är jag som måste
bevisa att jag inte fått klockan?
Med vänlig hälsning,
Sten

Hej,
Tack för din fråga, som min kollega advokaten Josef Angerbjörn biträtt mig med
att besvara. Din fråga gäller vem som ska
bevisa att en betald vara har överlämnats
av säljaren till köparen.
Vid tvist i domstol gäller allmänt att om
parterna är oense om en viss omständighet, så ligger det på part att lägga fram
tillräcklig bevisning för att styrka det som
denne påstår. Bevisbördans placering anger
vem av parterna som har denna skyldighet,
med andra ord vem av parterna som får
bära nackdelen av att en viss omständighet
inte bevisas, till exempel frågan om du fått
klockan.
Eftersom det i ditt fall är fråga om ett
konsumentköp är konsumentköplagen til�lämplig, men den innehåller dock inte några
bestämmelser om bevisbörda och beviskrav i fråga om avlämnande av varor. Av
konsumentköplagen framgår det endast att
säljaren inte är skyldig att lämna ut varan
förrän den har betalats, såvida inte köparen
fått kredit. Samtidigt är köparen inte skyldig
att betala varan förrän den tillhandahålls
denne, om inte annat har avtalats.
Huvudregeln är alltså att parternas
prestationer ska utväxlas samtidigt. Detta
är en grundläggande regel som brukar
kallas för samtidighetsprincipen, det vill
säga Zug um Zug som jag tidigare skrivit
om i en tidigare krönika, som du finner på
www.nywa.nu ”Om juridiska begrepp på
bokstaven Z”.
Till följd av avtal eller sedvänja kan
dock annat än samtidighetsprincipen gälla.
Butiksköp sker vanligtvis utan att det
upprättas något mottagningsbevis eller
någon annan liknande handling rörande
överlämnandet av varan. Det är i stället
en utgångspunkt – och en följd av samtidighetsprincipen – att köparen inte betalar
varan utan att samtidigt få den, till exempel
klockan eller bilen.
Högsta domstolen har 2018 avgjort ett
mål med liknande omständigheter som ditt.
En person hade köpt smycken i en butik,
betalat för smyckena och erhållit ett kvitto.
Köparen hävdade att han kommit överens
med säljaren om att de försålda smyckena

skulle vara kvar i butiken för att rengöras
och repareras samt att de därför aldrig
överlämnades till honom. Säljaren bestred
att det träffats en sådan överenskommelse
och hävdade att smyckena överlämnades
till köparen i samband med köpet.
Högsta domstolen uttalade bland annat
följande. Vid butiksköp och andra köp där
parternas prestationer normalt utväxlas
samtidigt utgör motpartens infriande av
sin prestationsskyldighet ett mycket starkt
bevis för att den egna prestationsskyldigheten har fullgjorts. Köparens betalning är
i sådana fall i praktiken en bekräftelse på
att han eller hon har fått varan. Säljarens
överlämnande av varan är på motsvarande
sätt i allmänhet en bekräftelse på att varan
har betalats.
För en säljare föreligger därför i normalfallet knappast något behov att säkra bevisning om att köparen har tagit emot varan,
även om bevisbördan för ett överlämnande
ligger på honom eller henne. Säljaren får
nämligen i regel anses ha uppfyllt bevisbördan, om det står klart att köparen vid
butiksköp eller andra typiska samtidighetsfall har erlagt betalning. För en köpare
innebär detta att om han eller hon betalar
utan att få varan så bör köparen begära
en skriftlig bekräftelse på rätten att senare
få varan. Ett vanligt kvitto är ett bevis på
betalningen, men inte på rätten att senare
få leverans av varan.
I rättsfallet förklarade Högsta domstolen
även att om en köpare påstår att en vara
efter betalning lämnats kvar hos en säljare
för åtgärd har köparen bevisbördan för
att han eller hon har lämnat kvar den hos
säljaren. I rättsfallet ansågs därför köparen
ha bevisbördan för sitt påstående att det i
samband med köpet träffades en överenskommelse om att smyckena skulle lämnas
kvar i butiken. Köparen ansågs inte ha
bevisat påståendet.
Sammanfattningsvis innebär rättsfallet
att du som betalat för klockan och lämnat
kvar den hos säljaren har bevisbördan för
ditt påstående att ni kommit överens om
att du skulle lämna kvar klockan i affären.
Enbart kvitto på att du betalat för klockan
bevisar tyvärr inte detta. I framtiden, om
du lämnar en sak för reparation eller annan
åtgärd bör du be att få skriftlig handling
som bevisar rätten till din vara.
Jag önskar Er alla en god fortsättning på
det nya året och avslutar med
ett citat från poeten T.S.
Eliot, vars verk ligger
till grund för musikalen Cats. ”Förra årets
ord tillhör förra årets
språk och nästa års
ord väntar en ny
röst. Att göra ett
slut är att göra en
början.”

AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,
Advokatbyrån Nywa

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal,
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.
Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

Nytt genombrott
för elbilar i Norge
Under 2020 var 54 procent av de nya
nyregistrerade bilarna i Norge helt
eldrivna, vilket innebär att Norge är
det första landet i världen där mer
än hälften av alla nya personbilar är
elbilar.
Norge har länge legat i framkant vad gäller
elbilsförsäljning, och under 2020 dominerade elbilarna försäljningen. Andelen
nyregistrerade elbilar har de senaste fem
åren ökat från 17 till 54 procent, vilket
innebär att Norge år 2020 blev det första
landet där över hälften av alla nya bilar var
elbilar. Detta inkluderar ej heller laddhybrider och elhybrider. Dessa stod 2020 för
20 respektive nio procent av försäljningen.
Bland de tjugo bäst säljande bilmodellerna

återfinns endast en som inte är elbil eller
någon form av hybrid. Detta enligt siffror
sammanställda av OFV (Opplysningsrådet
for veitrafikken). Landet har som mål att
alla nya personbilar ska vara så kallade
nollutsläppsbilar år 2025.
Även i Sverige ökar mängden elbilar
kraftigt. Bland nyregistrerade personbilar
var andelen laddbara bilar under december
49,2 procent, att jämföra med tio procent för 2019. December var också första
månaden som en elbil (Volkswagen ID.3)
toppade försäljningsstatistiken. Ser man till
året som helhet stod elbilar för 9,6 procent
av nybilsförsäljningen, laddhybrider för
22,6 procent och elhybrider för 9,9 procent. Detta enligt BIL Sweden.
Peter Öberg

Elbilar säljer som aldrig förr, och i Norge är andelen störst i världen.

Ny logotyp
och vision
för framtiden
Koreanska bilmärket Kia inleder 2021
med att visa upp företagets nya logotyp samt en ny slogan.
Bil & Bostad skrev för några veckor sedan
om ett knippe biltillverkare – Opel, BMW
och Volkswagen – som nyligen förnyat
sina logotyper. Nu har ännu ett bilmärke
presenterat en ny logotyp. Denna gång är
det koreanska Kia, och till skillnad från de
tyska konkurrenterna, där förändringarna
var försiktiga, går Kia längre och presenterar en logotyp som ser helt annorlunda ut
den föregående.
Logotypen ska efterlikna en handskriven
signatur och är ”startskottet för en stor varumärkesomställning”, meddelar företaget.

Kias nya logotyp
och slogan ovan,
och den gamla
logotypen till
höger.

– Den nya logotypen representerar Kias
vilja att förändra och driva innovation,
säger företagets vd Ho Sung Song i ett
pressmeddelande.
Förutom den nya logotypen har Kia
också en ny global varumärkesslogan:
”Movement that inspires”. Denna ersätter
den föregående sloganen ” The power to
surprise”.
Peter Öberg

