Klubbarna får en del samtal och brev där köpare och säljare av katter inte kommer överens och vill ha
råd om hur de ska agera eller till och med att klubben ska avgöra tvister i samband med köp och
försäljning.
En NFCO klubb har inte mandat att avgöra tvister vad gäller köpeavtal och kontrakt upprättade
mellan två parter. Detta gäller både vid försäljning och köp och vid upprättade parningsavtal.
Två lagar styr avtal och kontrakt vid köp av katt:
Försäljning av katt till privatperson – det vill säga en person som inte själv föder upp katter.
Här gäller konsumentköplagen fullt ut. Lagen har kommit till för att skydda köpare i fall av försäljning
av defekta varor, oskäliga priser och ger rättighet till reklamationer och återköp.
Konsumentköplagen har inga specifika formuleringar som omfattar köp och försäljning av levande
djur, utan djuren betraktas här som en vara, vilken som helst. Lagen kan aldrig avtalas bort och inga
tillägg kan göras i form av avtal eller kontrakt parterna emellan. Har du köpt en katt som
privatperson (konsument) och betalt överenskommet pris, gör du själv vad du vill med den. Du kan
sälja den vidare, använda den i avel eller inte, precis som du vill. Konsumentköplagen tolkas i princip
alltid till köparens fördel.
Försäljning av katt till annan uppfödare, det vill säga en person som innehar ett stamnamn och själv
föder upp katter till försäljning.
Här gäller köplagen. Lagen är tillkommen för att reglera försäljningar och köp näringsidkare emellan.
Lagen är dispositiv, det vill säga delar av den kan avtalas bort och tillägg kan göras i avtal, som då
gäller över lagtexten. Skriver man under vissa förbehåll vid köp av katt, som man senare vill häva, är
det att rekommendera, att man söker en överenskommelse med säljaren. I annat fall kan man riskera
rättsliga åtgärder från dennes sida.
Några generella råd är:
- Det är skillnad mellan att bryta mot svensk lag och att ”få dåligt rykte i kattvärlden”, vilket ibland
likställs.
- Läs alltid noga igenom ett köpe- eller parningsavtal innan du skriver på det. Tänk efter om du är
villig att följa de villkor, som ställs upp i avtalet.
- Red ut alla tveksamheter innan avtal tecknas, köpesumma betalas och katten levereras eller paras.
Båda parter måste förstå konsekvenserna av uppställda villkor.
- Sätt inte som säljare upp orealistiska krav gentemot köparen.
- Avtalet bör innehålla vilket lagrum som gäller vid eventuell tvist, konsumentköplag eller köplag.
- Ett avtal ska alltid vara upprättat i två exemplar, vilka båda parter ska ha undertecknat och parterna
behåller varsitt exemplar av avtalet. Det behöver inte bevittnas.
- Vid tvist, försök alltid i första hand komma överens parterna emellan. Går inte detta, vänder man
sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som privatperson eller till Konsumentverket.

