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Juridik för inköpare och logistiker
2 dagars kurs
Som inköpare och logistiker stöter du dagligen på juridiska
problem som måste lösas. Denna kurs fokuserar på lagar och
förordningar du som inköpare eller logistiker måste känna
till och kunna i ditt dagliga arbete. Mycket fokus läggs på
lagar och regelverk inom handel och transport, t.ex.
INCOTERMS 2010, NSAB 2015 samt avtalsrätt och
problematik rörande försäkringar.
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Kursinnehåll
Dag 1

Kl. 9.30 – 16.30
Inledning
 Genomgång av kursinnehåll och deltagarnas förväntningar till
kursen.
Grunder inom EU‐rätt mot handel samt tullunionen
 Här kommer EU‐rätten ur ett kommersiellt köp‐perspektiv att tas
upp. Detta inkluderar handel mellan länderna inom EU och
tullunionen mot tredje land.
Svenska befintliga avtalslagen samt förslag på modern avtalslag
 Den svenska avtalslagen är från 1915 och är gällande rätt. Det finns
dock ett förslag till avtalslag som är mer up‐to‐date och som kommer
att diskuteras under kursen.
Principer för tolkning av avtal, PECL samt Unidroit
 Hur ska lydelser i avtal tolkas? Här ges några verktyg som kan hjälpa
till vid tolkningen.

Dag 2

Kl. 8.30 ‐ 16.00
NSAB 2015 (Nyhet)
 Skillnader från det nuvarande NSAB 2000 samt vad du tjänar på det
och vad du förlorar.
Lex mercatoria
 Lex mercatoria utgör grunden till den moderna lagstiftningen inom
affärsrätten.
Svenska köplagen
 Svenska köplagen från 1990 bygger på CISG, den internationella
köplagen. Här kommer likheter och skillnader att belysas.
Internationella köplagen och Incoterms 2010
 Likheter och skillnader mellan svenska‐ och internationella köplagen.
 En grundlig genomgång av Incoterms.
 Genomgång av varje villkor samt även olika praktiska fall.
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Betalningsvillkor
 Genomgång av olika betalningsvillkor samt även riskerna med dessa.
Försäkringar i samband med köpeavtal
 Vilka försäkringar blir aktuella i samband med kommersiella köp?
Det gäller både för varuägaren och för övriga aktörer, såsom
logistiker och inköpare.
 Skillnaden mellan varuförsäkring och transportörens ansvars‐
försäkring.
 Argument för att ha en varuförsäkring.
ICCs modellavtal för köp av varor
 ICC (International Chamber of Commerce) har tagit fram ett
modellavtal som kommer att diskuteras på kursen.

Kursledare
Göran Stöth har arbetat med inköps‐ och logistikjuridiska frågor sedan slutet
på 80‐talet. Dels som skadereglerare på försäkringsbolag, dels som
bolagsjurist hos speditör och även som konsult. I dag är han verksam som
lärare vid Linnéuniversitetet och som läroboksförfattare. Han är en av
Sveriges mest anlitade föredrags‐ och kurshållare inom området inköps‐ och
logistik rätt.

Kurs hösten 2021
Ort
Online

Datum
21‐22 oktober

Kursavgift: 8 900:‐ (exkl. moms)

Anmälan
Anmäl dig via vår hemsida, per telefon
eller skicka ett mail. Om du skickar mail,
glöm inte att skriva namn på deltagare,
deltagarnas mailadress och
mobilnummer samt fakturamottagare.
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