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SEKTION A

Under ordförandeskap av professor Carl Jacob Arnholm behandlades
ämnen:

1. BÖR DE NORDISKE KÖBELOVE REVIDERES?

Referenten, professor Anders Vinding Kruse (København) (Se bil. I I ) :

Herr ordfører, ærede forsamling!
Købeloven er uden tvivl en af de allervigtigste love inden for formue-

retten. Allerede af den grund er det forbløffende, at den har kunnet
holde 50-års jubilæum, uden at den i den forløbne tid er blevet taget
op til revision.

Den nordiske købelov var ikke et resultat af nogen drøftelse på et
nordisk juristmøde på lignende vis som f.eks. vekselloven, hvor drøftel-
serne på det første juristmøde i 1872 gav stødet til den fællesnordiske
veksellov. Men den trang til fællesnordisk lovsamarbejde, som udgik
fra de første juristmøder, var uden tvivl af stor betydning for, at arbej-
det med købeloven kom i gang. Af historiske grunde kom Finland som
bekendt ikke med i arbejdet, men i de senere år er der flere gange af
finske jurister ytret ønske om, at Finland nu burde gennemføre købe-
loven. Imidlertid har man påpeget det ønskelige i, at man - forinden
Finland søger loven gennemført - optager en fællesskandinavisk drøftelse
af spørgsmålet, om ikke retsudviklingen og samfundsudviklingen i det
hele taget siden købelovens vedtagelse bør medføre, at loven nu må
undergives en tiltrængt revision. For at imødekomme dette ønske - men
vel tillige også i erkendelse af, at spørgsmålet under alle omstændigheder
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kunne trænge til en nærmere prøvelse — blev det besluttet at sætte det
på dagsordenen til dette juristmøde.

I det halve århundrede, der er gået siden købeloven blev vedtaget, er
der i de nordiske lande vokset en omfangsrig litteratur op omkring dens
bestemmelser. Dette er i og for sig ikke forbavsende, når man tænker på
lovens enorme praktiske betydning. Derimod er det forbavsende at se,
hvor lidt denne litteratur indeholder af reel kritik mod købelovens for-
skrifter.

Man kan imidlertid efter min opfattelse ikke blive stående ved den
blotte konstatering af, at der ikke hidtil er fremkommet kritik i større
målestok, hverken fra retsvidenskabeligt hold eller fra det praktiske han-
delslivs side. Ønsker man en holdbar status, bør man direkte spørge han-
delens folk, om de på baggrund af de sidste årtiers rivende udvikling i
erhvervslivet finder, at købelovens regler ikke længere honorerer de krav,
som man må stille til en moderne lov om køb og salg.

Af praktiske grunde måtte jeg indskrænke mit rundspørge til de vig-
tigste danske handels- og industriorganisationer, samt det danske for-
brugerråd. Bliver der imidlertid nedsat en internordisk komité til at be-
handle spørgsmålet om en eventuel revision af købeloven, bør man selv-
sagt også rette henvendelse til de andre nordiske landes handelsorgani-
sationer.

Som det vil ses af mit skriftlige oplæg til debatten i dag, stillede jeg de
danske organisationer 3 spørgsmål, nemlig:

1. Hvorvidt findes der bestemmelser i købeloven, som må siges at
virke uhensigtsmæssige eller urimelige i nutidens praktiske han-
delsliv.

2. Hvorvidt bør loven suppleres med nye bestemmelser, og endelig
3. Har der vist sig praktisk behov for at gennemføre præceptive reg-

ler for løsørekøb udover dem, der indeholdes i afbetalingsloven
m.v., f.eks. vedrørende ansvarsfraskrivelse.

Disse spørgsmål giver tillige efter min formening en naturlig opdeling
af selve hovedproblemet, om hvorvidt de nordiske købelove bør revideres.

Det overvejende flertal af de adspurgte organisationer besvarede imid-
lertid alle 3 spørgsmål negativt med tilføjelse af, at købeloven efter deres
erfaringer fremdeles virkede udmærket i det praktiske liv.

Dog fremsatte Danske Husmødres Forbrugerråd og Motorbranchens
Fællesråd i deres skrivelser ønsker om mindre ændringer i enkelte af købe-
lovens bestemmelser.

4*



52 Anders Vinding Kruse

I mit oplæg til debatten i dag har jeg i øvrigt forsøgt at gennemgå
loven med henblik på spørgsmålet om eventuelle revisioner i dens for-
skellige bestemmelser, hvor jeg også har søgt at tage stilling til den
sporadiske kritik, der i tidens løb er blevet fremsat fra retsvidenskabe-
ligt hold. Det må imidlertid med det samme indrømmes, at flertallet af
de opstillede mulige reformpunkter reelt kun drejer sig om detailspørgs-
mål eller om rent redaktionelle ændringer af underordnet praktisk be-
tydning.

Tilbage bliver dog nogle mere principielle spørgsmål.
Et par af disse står i snæver forbindelse med hele problemet om den

materielle konkursret; det drejer sig om standsningsrettens ophør og i
det hele taget sælgerens stilling til køberens kreditorer, altså lovens §§
28 og 39-41. En eventuel reform af disse bestemmelser bør selvsagt af-
vente resultatet af drøftelserne i de nordiske komitéer, der beskæftiger
sig med den materielle konkursret. For mit eget vedkommende finder
jeg forøvrigt, at der kun er behov for at slette den specielle 3-ugers frist
for køberens konkursbos svar på, om det vil indtræde i handelen, i den
danske købelovs § 40, og den tilsvarende frist i den danske konkurslovs
§ 16.

Dernæst kunne det drøftes at omredigere og til dels ændre reglerne i
§§ 23 og 24 om sælgerens erstatningsansvar for forsinkelse og eventuelt
indføje en bestemmelse om oprindelig umulighed. Det må erkendes, at
bestemmelserne er slet formulerede - især § 24 - , og at de derfor har
rejst mange fortolkningstvivl.

Hvad specielt angår § 24 om genuskøb, er den retsopfattelse i alt
fald i dansk ret formentlig ved at fæstne sig, at ansvaret principielt bør
hvile på et culpasynspunkt - dog til den ene side udvidet noget, ved den
tendens, der spores til at bortse fra individuelle undskyldningsgrunde,
men også til den anden side begrænset af en tendens til at fritage for
ansvar, dersom opfyldelsen bliver ekstraordinær byrdefuld for sælgeren
på grund af omstændigheder, han ikke med rimelighed bør bære risikoen
for. For øvrigt er jeg alvorlig bange for, at det eneste, der står fast ved
problemet om genussælgerens ansvar, er, at det vil blive meget vanske-
ligt for ikke at sige umuligt at opnå skandinavisk enighed om ansvarets
udformning, således at man næppe har anden udvej end at overlade
ansvarets fastlæggelse til udviklingen i domspraksis. Man må så trøste
sig med Ussing, når han siger: »Har købelovens §§ 23 og 24 således
ikke stor værdi som vejledning for praksis, har de på den anden side det
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fortrin, at de næppe vil kunne hindre retspraksis i at nå tilfredsstillende
resultater.«

I mit skriftlige oplæg fremhæver jeg, at der i højere grad kan være
grund til at foretage ændringer i købelovens bestemmelser om mangler
ved salgsgenstanden, især for så vidt angår § 42 vedrørende ansvaret
for oprindelige mangler ved specieskøb.

I tiden, der er gået siden købelovens vedtagelse, har der som bekendt
vist sig en stigende tendens til at højne handelsmoralen, der har sat spor
overalt i nyere lovgivning, jfr. f.eks. aftaleloven, afbetalingsloven, gælds-
brevsloven, konkurrenceloven og pris- og trustlovgivningen.

Inden for køb og salg har denne tendens bl.a. fundet udtryk i prin-
cippet om »sælgerens loyale oplysningspligt«. Denne pligt kan forment-
lig formuleres således, at sælgeren må oplyse køberen om alle forhold og
fejl vedrørende salgsgenstanden, som han (sælgeren) kender, og som
han må gå ud fra er af interesse for køberens bedømmelse af salgsgen-
standens anvendelighed og kvalitet, og som han ikke kan regne med, at
køberen er bekendt med. Hermed er det ikke meningen at pålægge sæl-
geren en positiv undersøgelsespligt; han skal kun have en oplysnings-
pligt. Det vil blandt andet sige, at har han kun haft mistanke om mang-
len, er det tilstrækkeligt, at han oplyser køberen om sin mistanke. I min
bog om køb af fast ejendom har jeg søgt at påvise, at en slig udform-
ning af den loyale oplysningspligt kan forenes med en rimelig fortolk-
ning af § 47's regel om køberens undersøgelsespligt.

Tilsidesætter sælgeren oplysningspligten i den angivne forstand, bør
det formentlig have følger i to relationer. Nemlig for det første som et
moment ved afgørelsen af selve mangelsspørgsmålet, forstået således, at
det bør være udslagsgivende, når det in concreto stiller sig tvivlsomt, om
den pågældende fejl overhovedet skal betragtes som en mangel i retlig
forstand, der kan berettige køberen til at hæve handelen eller kræve for-
holdsmæssigt afslag i købesummen. For det andet bør tilsidesættelse af
oplysningspligten kunne danne et ansvarsgrundlag.

Hvad angår den første relation, må det bemærkes, at § 42 i og for
sig ikke er til hinder for at lade oplysningspligten have indflydelse på
selve mangelsspørgsmålet, idet paragraffen som bekendt slet ikke beskæf-
tiger sig med mangelsbegrebet.

Derimod er manglende opfyldelse af oplysningspligten som ansvars-
grundlag vanskeligt foreneligt med formuleringen af § 42, stk. 2. Nogle,
deriblandt Henry Ussing, har ganske vist ment, at oplysningspligten
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lader sig indfortolke i ordene: »egenskaber som må anses tilsikrede«, og
enkelte danske domme, navnlig vedrørende køb af forretninger og brugte
motorkøretøjer, er også gået ud fra samme antagelse. Denne opfattelse
må dog anses for temmelig omtvistelig, og det hjælper heller ikke at hen-
vise til svigsbestemmelsen, da kun et fåtal af tilfælde, hvor oplysnings-
pligten er tilsidesat, vil konstituere egentlig svig, hvortil i øvrigt kommer
domstolenes let forståelege tilbageholdenhed i henseende til at statuere
svig. Med hensyn til genuskøb vil spørgsmålet om sælgerens oplysnings-
pligt normalt kun opstå, hvis hele arten er mangelfuld. Men i disse til-
fælde bør grundsætningen også gælde - ja muligvis bør den i visse til-
fælde skærpes til en egentlig undersøgelsespligt. Dette resultat kan imid-
lertid uden særlig vanskelighed indfortolkes i § 43, stk. 3.

Beslutter man sig til at lovfæste sælgerens loyale oplysningspligt ved
mangler, bør man formentlig give princippet en sådan formulering, at
domstolene får en rimelig bevægelsesfrihed. Navnlig med hensyn til ond
tros-begrebet bør domstolene indrømmes en passende margin, idet ikke
enhver, selv den ringeste, uagtsomhed bør føre til ansvar, ligesom oplys-
ningspligten må afbalanceres med køberens undersøgelsespligt i § 47.
Man kunne f.eks. vælge den udtryksmåde, at køberen kan kræve skades-
erstatning, dersom sælgeren på uforsvarlig vis har undladt at give købe-
ren oplysning om manglen. Indføjes en sådan bestemmelse i § 42, stk.
2, kan svigsreglen for øvrigt udgå.

Der er vist nogenlunde enighed om, at reglen i § 49 om sælgerens
adgang til at afværge køberens misligeholdelsesbeføjelser ved at afhjælpe
manglen er for snæver, og jeg har derfor stillet forslag om at mildne
reglen således, at sælgeren får adgang til at afhjælpe manglen, dersom
det blot sker uden ugrundet ophold, og under forudsætning af, at det
ikke vil medføre væsentlig omkostning eller ulempe for sælgeren.

Man har fra det danske Forbrugerråds side gjort gældende, at den
1-årige forældelsesfrist for mangler i § 54 kan virke for hård i visse til-
fælde. Dette er sikkert rigtigt, og man bør formentlig tage bestemmelsen
op til fornyet overvejelse. Men da modhensynene er særdeles vægtige,
og tendensen i nutiden i det hele går i retning af kortere forældelses-
frister, er der store betænkeligheder forbundet med at lempe § 54.

Tilbage af mere generelle problemer står spørgsmålet, om man bør
supplere købeloven med flere regler.

Det ville i denne forbindelse være nærliggende at spørge, om man
ikke burde lade sig inspirere af udkastet til den internationale købelov,
som jo er en del mere detailleret end vor købelov. Tanken er for så vidt
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tiltalende, som det er ønskeligt at nærme de to lovkomplekser så meget
som muligt til hinanden. Dette argument får dog først reel betydning,
når den internationale købelov er vedtaget og ratificeret, og hvornår
dette vil ske, hvis det overhovedet vil ske, stiller sig ganske usikkert. Men
dertil kommer, at det er selvsagt det afgørende, at de yderligere regler,
som lovudkastet indeholder ud over vor købelov, efter min formening
næppe indeholder nogen gevinst; tværtimod står adskillige af reglerne
nordisk retstradition fjernt, og indbyder ikke til efterlignelse.

Men der har jo også i nordisk retslitteratur rejst sig røster til fordel
for at udbygge købelovens regler i forskellige retninger. Således har man
været inde på det ønskelige i at give regler om sælgerens ansvar for
salgsgenstandens farlige egenskaber. Da der imidlertid for tiden synes
at være en udvikling i gang i retspraksis, har jeg dog i mit skriftlige ind-
læg anset det for rigtigst, at man indtil videre stiller spørgsmålet i bero
for at se, hvorledes udviklingen vil forme sig.

I dansk retslitteratur har Ussing stillet forslag om at indføre nye reg-
ler i købeloven, hvorefter fordringshavermora skulle gøres til en mislig-
holdelsesgrund, der efter omstændighederne skulle kunne give sælgeren
de sædvanlige misligholdelsesbeføjelser. Dette vil principielt kunne for-
svares, men da princippet efter mit skøn let vil kunne misforstås i praksis,
ville det være nødvendigt at give meget detaillerede regler herom i loven.
Og da den praktiske trang til slige regler må siges at være meget lille,
er det næppe umagen værd. Navnlig ikke, når man tager i betragtning,
at reglerne om fordringshavermora i købeloven ingenlunde er til hinder
for, at domstolene indrømmer sælgeren egentlige misligholdelsesbeføjel-
ser, når der er rimelig anledning hertil.

Et andet spørgsmål, der har voldt megen tvivl, er problemet om købe-
rens forhold til tidligere omsætningsled, navnlig koncentreret om spørgs-
målet, hvorvidt køberen kan kræve erstatning af sælgerens hjemmels-
mand. Jeg må her henvise til min redegørelse i min bog om mislighol-
delse af ejendomskøb. Problemet er nu igen blevet rejst af det danske og
norske forbrugerråd særligt med henblik på detailkøberes forhold til fa-
brikanter af mærkevarer. Under en eventuel revision af købeloven bør
spørgsmålet tages op til overvejelse, men jeg forudser store vanskelig-
heder i henseende til at opnå nordisk enighed. Min egen opfattelse er, at
spørgsmålet, ligesom spørgsmålet om ansvaret for salgsgenstandens far-
lige egenskaber, foreløbig bør henstå ulovbestemt.

Endelig har det spørgsmål været rejst, om man ikke bør gøre købe-
lovens hovedbestemmelser præceptive, navnlig således at en køber ikke
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skulle kunne fraskrive sig retten til de forskellige misligholdelsesbeføjelser.
Efter min opfattelse må man tage bestemt afstand fra en sådan tanke.
Jeg må herved henvise til mit indlæg, og skal blot tilføje, at de misbrug
fra sælgersiden, som fra tid til anden forekommer, navnlig over for de
private detailkøbere, formentlig i stedse stigende omfang vil kunne blive
effektiv holdt i ave af købernes egne organisationer, så som forbrugerråd,
motororganisationer, etc., der jo i de senere år kan glæde sig over en
voksende indflydelse. Derimod ville det sikkert være ubetænkeligt at ind-
føre en generalklausul i købeloven i lighed med § 8 i afbetalingsloven
eller gældsbrevloven, hvorefter en bestemmelse i en købekontrakt skulle
kunne tilsidesættes helt eller delvis, hvis det ville være utilbørligt eller
klart stridende mod god forretningsskik at gøre den gældende.

Hermed skal jeg slutte mit oplæg til debatten i dag. Det kan føles som
en skuffelse både for mig selv og andre, at jeg ikke møder op med et
revolutionerende revisionsprogram til købeloven; ikke mindst i en tid,
hvor hele vor lovgivning er kommet til at stå i ændringernes og reformer-
nes tegn. Man skal imidlertid vogte sig for at reformere blot for at refor-
mere. For købelovens vedkommende har den opfattelse i alt fald fæstnet
sig hos mig, at det ville være et alvorligt fejlgreb at omstyrte dette
gedigne bygningsværk for at prøve at opføre et nyt fra grunden. Det
trænger i det højeste til nogle reparationer.

Korreferenten, professor Simo Zitting (Helsingfors).

Mina damer och herrar.
I sitt intressanta referat har ärade inledaren hänvisat till att motivet

för behandlingen av den nu på dagsordningen upptagna frågan har varit
en på finskt håll framställd önskan, att före stiftandet av en finsk köplag
underkasta frågan om de nordiska köplagarnas möjliga revidering en
samnordisk prövning. I betraktande härav har jag förstått min uppgift
vara att belysa frågan, huruvida de nordiska köplagarna påkalla en re-
videring speciellt med avseende å Finlands eventuella anslutning till det
nordiska köplagssystemet. För klarläggandet av bakgrunden för finska
ställningstagandet torde det vara skäl att till en början med några ord
beröra reformsträvandena i Finland.

I Finland finnes det icke någon lag angående köp av lös egendom.
Visserligen står vissa regler att finna i Handelsbalken i 1734 års lag samt
i vissa andra lagar, såsom bl.a. i lagen om avbetalningsköp av år 1933,
i sjölagen av år 1939 och i konkursstadgan av år 1868. Tanken på re-
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form har varit aktuell alltsedan självständighetstidens början. På grund
av ett år 1919 erhållit officiellt uppdrag utarbetade Wilhelm Chydenius
utkast till lag om leveransavtal och till lag om köp. Till grund för dessa
utkast låg den uppfattningen, att leverans väsentligt avvek från köp av
speciessak. Denna åsikt, som delvis bidrog till att Chydenius5 utkast icke
medförde något slutligt resultat, har icke vunnit medhåll. För närvaran-
de behandlar man parallellt med varandra köp av species- och genussak;
och man anser, att de samma bör regleras medelst enhetliga regler, såsom
är fallet i de nordiska köplagarna.

Följande mera betydande steg tog man år 1943, då man på finskt håll
började undersöka möjligheterna för underhandlingar om Finlands even-
tuella anslutande till det nordiska köplagssystemet. Detta resulterade re-
dan samma år i en diskussion mellem representanter för några nordiska
länder. Då alla nordiska länder till följd av krigstida förhållanden icke
kunde deltaga i diskussionen, fingo underhandlingarna betydelse endast
som ett preliminärt meningsutbyte. Genom att ha tagit initiativ till sam-
nordiska underhandlingar har Finland redan officiellt ådagalagt sin
önskan att reformera sin köplagstiftning i enlighet med de nordiska köp-
lagarna. Denna reform är möjlig emedan inställningen till grundfrågorna
i Finland är den samma i de övriga nordiska länderna.

Beträffande ärendets senaste skeden kan nämnas, att Finlands Central-
handelskammare på yrkande av Handels- och Industriministeriet den 6
oktober 1958 tillsatte en samarbetskommitté bestående av nio medlem-
mar (Å. Roschier-Holmberg som ordförande), vilken kommitté represen-
terade näringslivets olika organisationer. Denna kommittés uppgift var
att utarbeta ett utlåtande bl.a. därom huruvida förslaget av år 1956 till
enhetlig lag angående internationellt köp möjligen kunde läggas till
grund för beredandet av en inhemsk köplag. Efter att i detalj ha jämn-
fört nämnda förslag med de nordiska köplagarna, närmast med Sveriges,
har kommittén funnit lämpligt att giva de sistnämnda företräde, men
tillika konstaterat, att vissa regler i det internationella köplagsförslaget
äro bättre och tydligare och att de i några punkter innehålla vissa accep-
tabla reformer. Till dessa punkter återkommer jag senare.

I betraktande av den väldiga ekonomiska utvecklingen under detta
århundrade kan det förefalla ofattbart, att man i Finland kommit till
rätta utan en egen köplag. Det kan antagas att den osäkerhet, som beror
på en bristfällig lagstiftning, skulle ha resulterat i talrika köpsrättsliga
tvister. Detta är emellertid icke fallet, vilket beror på flera omständig-
heter. De tvister, som uppstå mellan köpmän, avgöras ofta utan dom-
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stolsförfarande. Affärslivets centralorganisationer ha sin egen upplys-
nings- og rådgivningsverksamhet. Likaledes bidrar härtill användandet av
standardavtalsformulär samt ökningen av kännedom om kutymer vid
köp. Av stor betydelse har det också varit, att vi hos oss kunnat använda
som förebild de utmärkta nordiska köplagarna, främst Sveriges. Dom-
stolarna, särskilt underrätterna, äro böjda för att tillämpa den svenska
köplagens regler, isynnerhet på sådana fall, beträffande vilka hos oss
klara lagstadganden saknas.

Sålunda har en egenartad situation uppkommit. Affärsmännen och
juristerna, till och med domstolarna, använda i vidsträckt utsträckning
som förebild närmast Sveriges köplag.. Denna lag är tryckt förutom i
kursböcker även som bilaga i såväl den finskspråkiga som den svensk-
språkiga för handelshögskolor och affärsmän avsedda lagboken. Trots att
en dylik »köplag«, vilken saknar bindande verkan, väl kan tillgodose
framförallt behovet av handelsrättslig smidighet, är situationen dock icke
tillfredsställande. Allmänt betraktas stiftandet av en ny köplag såsom
nödvändigt. Den ovannämnda av Centralhandelskammaren tillsatta
kommittén har betonat att stiftandet av en ny köplag bör vara ett av de
viktigaste lagstiftningsarbetena i Finland.

Reformen är, som redan nämnts, nödvändig. Frågan är om densam-
ma bör verkställas fristående eller inom ramen för det nordiska samar-
betet. Lösningen av denna fråga, som sysselsätter oss, beror å ena sidan
på i vilken utsträckning vi kunna omfatta samma regler som de övriga
nordiska länderna och å andra sidan huruvida reformen av de nordiska
köplagarna överhuvudtaget är påkallad. Den ärade inledaren har i det
tryckta referatet ansett att det näppeligen är möjligt att uppvisa tillräck-
ligt vägande skäl - möjligen med bortseende från vissa undantag - för
att en revidering av köplagarna vore motiverad. För Finlands vidkom-
mande torde saken förhålla sig något annorlunda. I det följande kommer
jag att granska de i referatet berörda frågorna på grundvalen av den
indelning, som referenten använt vid behandlingen av allmänna problem
(II kapitlet, punkt 1-5). Jag kommer att fästa uppmärksamheten när-
mast vid de punkter, som äro av betydelse för finsk rätt.

Punkt 1 i referatet (II kapitlet): De i Finland gällande stadgarna i
Handelsbalken förutsätta icke handelsköpets åtskiljande från det civila
köpet. Trots detta gör man numera i Finland skillnad i detta avseende.
Begreppet »handelsköp« är hos oss definierat i enlighet med stadgandet
i 4 §:n i de nordiska köplagarna, och i definitionen av begreppet »köp-
man« finnes icke heller någon märkbar skillnad. I detta avseende kan
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man alltså uppnå samstämmighet. Inledarens anmärkning om intagande
av specialstadgandena angående civilt köp i köplagarna är på sin plats.

Vad beträffar den i punkt 2 berörda frågan om förhållandet till den
internationella köplagen, har referenten otvivelaktigt rätt i sitt yttrande
att det icke är riktigt att i de nordiska köplagarna intaga för den nordiska
rättstraditionen främmande stadganden endast fördenskull, att man här-
igenom skulle uppnå överensstämmelse med den internationella lagen. Å
andra sidan är det skäl att fästa uppmärksamhet på den omständigheten,
att en så stor enhetlighet som möjligt skulle medföra påtagliga fördelar
såväl för jurister som för affärsmän. Därför lönar det sig att upptaga till
prövning frågan i vilken utsträckning stadganden, som ingå i ovannämn-
da förslag, kunna intagas i de nordiska köplagarna. I Finland har den
ovannämnda samarbetskommittén konstaterat, att förslaget innehåller
många sådana nyheter, vilkas intagande i den i Finland påbjudna köp-
lagen vore önskvärda. Kommittén har som exempel nämnt följande: 1)
de i artiklarna 35-39 ingående bestämmelserna om säljarens åsidosät-
tande av sina skyldigheter beträffande orten för avlämnandet: 2) Den i
artikel 51 punkt c upptagna praktiskt viktiga regeln, enligt vilken köpa-
ren har rätt att fordra att säljaren åsidosätter fel i varan, ifall köpets
objekt är ett föremål, som säljaren åtagit sig att bearbeta eller framställa
och felet är av den art, att säljaren är i stånd att reparera detsamma;
3) Bestämmmelsen i artikel 52 om på förhand yppat fel; 4) Bestämmel-
sen i artikel 84 angående säljarens anticiperade mora; 5) Bestämmelsen
i 2 momentet 85 artikeln om interimistisk befrielse, och 6) Bestämmelsen
i 2 momentet 110 artikeln om det meddelande, som bör tillsändas köpa-
ren.

/ punkt 3 i referatet behandlas frågan, huruvida man i köplagen bör
begränsa sig till att stifta regler endast angående rättsförhållanden inter
partes. De nordiska köplagarna ha med vissa undantag begränsat sig till
att reglera kontrahenternas inbördes rättsförhållanden och uteslutit frå-
gan om äganderättens övergång. Detta princippiella ställningstagande är
riktigt och föranleder icke någon ändring. Dock bör man beakta några
omständigheter.

Vid stiftandet av köplagarnas stadganden är det uppenbart, att man i
huvudsak observerar det faktiska köpeobjektet (varan). Säljarens plikt är
- om jag använder termen i Sveriges lag — att »avlämna godset«, men
icke omedelbart att överlåta äganderätten. Sålunda har man kunnat fast-
ställa säljarens plikt på samma sätt såväl med avseende på köp av spe-
ciessak som beträffande köp av genussak samt reglera påföljderna av säl-
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jarens mora och farans övergång oberoende av äganderättens överlåtelse.
Trots dessa fördelar bör man uppmärksamma vissa nackdelar, av vilka
de språkliga icke äro de obetydligaste. (I det finska språket är det svårt
att skilja mellan verben avlämna, överlämna och överlåta). Nackdelarna
framträda särskilt då det är fråga om passiv leverans och köp av kvotdel
av en sak, såsom köp av fordringsrätt, patent o.d. Av dessa orsaker skulle
det enligt en i Finland uttalad uppfattning (Y. J. Hakulinen) vara skäl
att noggrant pröva den möjligheten, att totalinnehållet av säljarens över-
låtelseplikt måtte vinna större beaktande i den nya lagens regler än vad
är fallet i de nordiska motsvarende lagarna. Bör nämnas att den ovan-
nämnda samarbetskommitten har understött intagandet av regeln i 20
artikeln av 1956 års internationella köpslagsförslag i den köplag, som bör
stiftas. Frågan förtjänar att uppmärksammas, ehuruväl jag för min del
betvivlar möjligheten att uppnå ett resultat, som är mera tillfredsstäl-
lande än det nuvarande.

Trots att man i de nordiska köplagarna i allmänhet icke reglerat frå-
gor rörande tredje man, har man dock intagit några bestämmelser om
säljarens skydd mot köparens borgenärer (39-41 §§). I Finland innehålla
konkursstadgans 49 § och sjölagens 166 § regler om säljarens stoppnings-
rätt. Upphörandet av stoppningsrätten beror även hos oss av den faktiska
besittningens övergång. I detta avseende torde det icke finnas hinder för
uppnående av en fullständig enhetlighet.

Vad beträffar den i punkt 4 berörda frågan, huruvida köplagens
huvudregeler bör stiftas som tvingande i avsikt att skydda den svagare
kontrahenten, är jag av samma åsikt som referenten, att hela frågan får
tillsvidare lämnas vilande. För Finlands vidkommande har det icke visat
sig vara nödvändigt att frångå den ståndpunkt, som de nordiska köp-
lagarna - och även det internationella köplagsförslaget - omfattat, d.v.s.
att stadgandena i desamma äro dispositiva. Däremot kunde man tänka
sig, att i köplagarna intaga en bestämmelse motsvarande regeln i skulde-
brevslagens 8 § om jämkning av oskäliga avtalsvillkor eller deras läm-
nande utan avseende. En sådan regel skulle ha betydelse speciellt i pre-
ventivt avseende. Isynnerhet vid långvariga leveranser kan situationer
uppstå där man skulle behöva större befogenhet än vad avtalslagens 31
och 33 §§ medge.

/ punkt 5 har referenten tagit upp en del frågor, beträffande vilka
köplagarna antingen tiga eller ock innehålla blott bristfälliga bestämmel-
ser. Av dessa och de i referatets III kapitel omnämnda frågorna berör
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jag i det följande vissa frågor, som äro av interesse för Finlands vid-
kommande.

Angående prestationens omöjlighet vid köp av lös egendom finnes det
i Finland icke några uttryckliga regler. Regeln i 2 momentet 131 § sjö-
lagen om befraktarens ansvarsfrihet, vilken regel sakligt motsvarar 24 § i
de nordiska köplagarna, har man ansett sig kunna ex analogia tillämpa
på köp av genussak. På köb av speciessak tillämpar man culpa-regeln med
vissa undantag. Vad halvgeneriskt köp vidkommer har åsikterna för-
delat sig med avseende därå, huruvida man bör tillämpa regler, som
gälla beträffande leverans eller om saken bör bedömas enligt reglerna om
köp av speciessak. Vad ett dylikt gränsfall angår skulle det inte uppstå
svårigheter, ifall man kunde utveckla köplagarnas system i den riktnin-
gen, att skillnaden mellan köp av speciessak och leverans skulle minskas
bl.a. vad säljarens ansvar beträffar. Ur den planerade lagens synpunkt
har man hos oss ansett det vara befogat att i viss mån utvidga de möjlig-
heter som säljaren av en genussak har att bliva befriad från ansvar.
Tillika har man uttalat tvivelsmål därom huruvida det är möjligt att
reglera frågan medelst en sådan generell regel, som till följd av sin ordal-
ydelses omfattning icke skulle leda längre än vad man därigenom efter-
strävat (Hakulinen).

Vad beträffar frågan (III, punkt 5) om avbrytandet av köparens rätt
till naturafullgörelse då han underlåtit att använda sig av tillfälle till
täckningsköp, nöjer jag mig med att nämna att man även i Finland i
detta avseende kritiserat de nordiska köplagarnas system (se 21 § jmf.
med 26 §; motsv. 28 § jmf. med 31 §).

Fel i godset (III, punkt 13) är ett av de få spörsmål, beträffande vilka
det i Finland existerar en uttrycklig regel. Den i 4 § 1 kapitlet i Handels-
balken uttalade föråldrade regeln, som icke förutsätter utgivande av
skadeersättning då frågan gäller s.k. hemligt fel, är snarare ägnad att
försvåra än att förenkla frågans avgörande. Regeln har i allmänhet
tillämpats endast på köp av speciessak, men somliga författare anser, att
regeln kan tillämpas även på leverans. Beträffande köparens skadestånds-
skyldighet har man uttalat olika åsikter. De flesta författare göra tydlig
skillnad mellan köp av speciessak och leverans: i förstnämnda fall till-
lämpas culpa-regeln, men säljare av genussak anses svara för felet obe-
roende av vållande. Detta innebär, att avgörande betydelse icke längre
tillmätes den omständigheten, huruvida det är fråga om hemligt eller
synligt fel. Utvecklingen har även i denna fråga i hög grad närmat sig de
nordiska köplagarnas system.
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Det ovanstående utvisar, att den senaste utvecklingen i Finland allt-
mera lett till ett accepterande av de problemlösningar, som ingå i de nor-
diska köplagarna. En dylik utveckling kan påvisas även i större utsträck-
ning. Som ett exempel kan hänvisas till reklamationsskyldigheten, som
ofta varit av avgörande betydelse vid rättstvister med anledning av köp.
Handelsbalken innehåller icke regler om reklamation och domstolarna
ha i allmänhet icke kunnat stöda sig ex analogia på andra lagar. Det är
intressant att iakttaga att de regler, som kunna härledas av rättspraxis,
väsentligt överensstämma med de nordiska köplagarna. Strävan att om-
fatta avgörandena i dessa lagar har framträtt även i det fall då en utt-
trycklig lagstadga existerar. Som exempel härpå kan man nämna god-
kännandet av yrkande om prisavdrag (actio quanti minoris). Regeln i
4 § 1 kapitlet i Handelsbalken förutsätter icke prisavdrag. I doktrinen
har man i detta avseende intagit en negativ ståndpunkt, men under
senaste tid ha allt flera författare godkänt dylikt prisavdrag, stundom
blott beträffande köp av genussak. Efter att tidigare ha ställt sig tveksam
till frågan, har även praxis blivit positivt inställd till prisavdrag.

Naturligtvis har man i Finland icke kunnat i alla avseenden omfatta
de nordiska köplagarnas ställningstaganden. I detta sammanhang är det
icke möjligt att redogöra för alla olikheter. Viktigast torde vara den olik-
het, som berör farans övergång. Vid köp av speciessak är tidpunkten för
avtalets ingående avgörande. Vid leverans har olika åsikter gjort sig
gällande. Stundom har man enligt 7 § 1 kapitlet i Handelsbalken ansett
tiden för varans individualisering avgörande, stundom åter tiden för av-
lämnandet, men någon gång bägge tidpunkterna alternativt. Man har
även uttalat den åsikten, att avlämnandet hade avgörande betydelse så-
väl vid köp av species som vid köp av genussak. (E. af Hällström). Detta
torde tyda på att en reglering av frågan enligt regeln i 17 § av de nor-
diska köplagarna är møjlig även hos oss.

Den ärade inledarens svar på diskussionsfrågan är, försåvitt jag för-
stått honom rätt i stora drag negativt. Hans ställningstaganden äro moti-
verade på ett övertygande sätt. Ur finsk synpunkt förefaller dock ett
jakande svar att vara mera motiverat. En reform skulle icke vålla några
olägenheter för vårt vidkommande, emedan det tidigare icke funnits
någon köplag i Finland. Av det ovanstående har framgått, att den finska
köprätten redan nu synnerligen nära tangerar de nordiska köplagarnas
system. I principfrågor existerar det icke någon sådan olikhet som skulle
hindra uppkomsten av en enhetlig nordisk lagstiftning på detta område.
Men å andra sidan har man funnit åtskilliga punkter, beträffande vilka
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en justering och komplettering av köplagarna vore åtminstone önskvärd,
ehuruväl detta icke är av trängande behov påkallat. Denna omständighet
kan leda till att en enbart i Finland stiftad köplag mer eller mindre skulle
avvika från de övriga nordiska lagarna, vilket icke vore önskvärt. På
finskt håll har man uttalat en önskan om nordiskt samarbete på köplag-
stiftningens område. Detta skulle främja åstadkommandet av en större
överensstämmelse mellan samtliga nordiska länder. På grund av de goda
erfarenheter, som man rönt av samarbetet på lagstiftningsområdet, före-
faller det därjämte som om den i Finland länge önskade köplagen genom
ett samarbete skulle kunna skapas säkrare och måhända snabbare än
vad eljest vore fallet.

Banksjef Egil Hiis Hauge (Bergen):

»Jeg vil gjerne benytte anledningen til å stille professor Vinding Kruse
et spørgsmål:

Jeg forstår at professoren ikke går inn for revisjon av de nordiske
kjøpslover på det nåværende tidspunkt. Hvis dette allikevel skulle bli
aktuelt, — hvis altså de nordiske kjøbslover allikevel skal revideres eller
internasjonale kjøbslover gjennomføres, ville det ikke da være grunn til
å ta opp til overveielse å trekke de generelle rembursregler inn i kjøbs-
loven. Rembursreglerne er jo nær beslektet med kjøbslovens bestemmel-
ser, og meget kan vel tale for å ta reglerne opp til feiles behandling og
koordinering?*)

Justitierådet Gösta Walin (Stockholm)

anförde, att man knappast kunde tänka sig att Finland, när en köplag
där infördes, skulle nöja sig med att i oförändrat skick acceptera de öv-
riga nordiska ländernas köplag. Denna måste nog bli föremål för revision
på vissa punkter, om man skulle få lika lagar för framtiden. Ett sådant
arbete hade ju också pågått under krigsåren. Den omständigheten att
det nu fanns en omfattande kommersiell praxis borde ej hindra lagstift-
ning. Snarare borde man undersöka sedvanan och söka anpassa lagstift-
ningen till de avtalsvillkor som numera ansågs lämpliga och motsvara
god affärssed. En fullständig genomgång av köplagen skulle måhända ej
behöva medföra större ändringar, men det hela borde föras up to date i
nordiskt samarbete så att resultatet kunde godtagas även av Finland.*)

*) På grund av ett tekniskt missöde förstördes bandupptagningen från denna del
av mötet. Talaren har samtyckt till att hans tal refereras såsom här görs.
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Professor Åke Malmström (Uppsala):

Referenten professor A. Vinding Kruse har med rätta framhållit de nor-
diska köplagarnas stora förtjänster. Hans konklusion härav har blivit, att
man endast bör skrida till ändringar, om det kan anföras tungt vägande
grunder härför, och enligt hans mening finnas inga sådana grunder. Vad
referenten kan tänka sig tycks endast vara jämkningar i fråga om detalj -
spörgsmål av underordnad praktisk betydelse.

Mot detta opponerade sig nyss justitierådet Walin. För min del vill jag
instämma i vad Walin sade. Med all respekt för köplagarnas höga kvali-
tet måste man säga sig, att så mycket har hänt och fortsätter att hända
på handelslivets område - inte minst genom våra internationella kon-
takter - att det kan vara väl motiverat att åtminstone göra en under-
sökning, om inte köplagarna borde revideras, och då blir det naturligtvis
av största vikt att studera inte endast de kontinentala köpreglerna och de
föreliggande internationella utkasten utan också den anglo-amerikanska
köprätten. Jag vill alltså gärna stödja tanken om en utredning rörande
en eventuell köplagsrevision, utan att nu kunna säga något bestämt om
varthän utredningen kan föra.*)

Professor Curt Olsson (Helsingfors)

framhöll, att då man nu i Finland stod i beråd att börja arbeta på en
köplag, var det av stort intresse för Finland, att samnordiska överläggnin-
gar rörande en reform av köprätten skulle äga rum. Han ville gärna
framhålla, att köplagen från början utgjort ett utmärkt arbete och att
den också i dag i stort sätt fyllde sin uppgift. De förändrade förhållandena
hade dock medfört, att lagen på vissa punkter tedde sig föråldrad, och
utvecklingen hade också visat, att det fanns bestämmelser i lagen, vilka
redan från början varit mindre lyckade. Inledarna hade redan var för
sig givit exempel på dylika bestämmelser. Ytterligare kunde nämnas
regeln i § 1 mom. 2, som helt nyligen kritiserats av justitierådet Karlgren i
dennes arbete Kutym och rättsregel. Man kunde även nämna lagens reg-
ler om fob, cif m.fl. handelstermer, som knappast numera efter tillkom-
sten av Incoterms försvarade sin plats i lagen. Under dessa förhållanden
var det knappast möjligt för Finland att kopiera köplagen i dess nuvar-
ande skick, men genom gemensamma överläggningar borde man kunna

*) På grund av ett tekniskt missöde förstördes bandupptagningen från denna del
av mötet. Talaren har samtyckt till att hans tal refereras såsom här görs.
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komma till sådana ändringar, som utan att lagens huvudprinciper träd-
des för när skulle kunna accepteras i samtliga nordiska länder.*)

Referenten, professor Anders Vinding Kruse:

Jeg har med stor interesse lyttet til de forskellige diskussionsindlæg om
dagens emne. Flere af deltagerne har hæftet sig ved min noget negative
holdning til spørgsmålet om, hvorvidt man på nuværende tidspunkt bør
tage de nordiske købelove op til revision. For ikke at blive misforstået vil
jeg derfor gerne fremhæve det, som jeg allerede berørte i min indled-
ning, at jeg ikke er nogen principiel modstander af, at spørgsmålet tages
op på internordisk basis, og at dette eventuelt vil kunne føre til visse re-
former. Jeg har kun villet understrege, at der måtte anføres tungtvejende
grunde for den enkelte reform, og at der efter mit skøn ikke for tiden
foreligger noget større behov for reformer. I stedet for at nedsætte en
internordisk kommission, ville det derfor formentlig være mere formåls-
tjenligt at afvente et finsk udkast til en ny købelov, inden reformspørgs-
målet tages op på internordisk basis. I denne forbindelse har det glædet
mig at høre korreferenten, professor Zittings indlæg. Jeg forstår ham
således, at man finsk side ikke mener, at udgangspunktet for en finsk
købelov bør tages i udkastet til den internationale købelov, men derimod
i de nordiske købelove, således at man vil anvende disse loves systematik
og kun rejse spørgsmålet om at supplere loven med de regler i den inter-
nationale købelov, som naturligt vil kunne indføjes. Som tidligere antydet
mener jeg, at et sådant arbejdsprogram er det eneste, der vil kunne føre
frem til nordisk retsenhed, idet det formentlig vil være utænkeligt, at
noget af de øvrige nordiske lande kunne tænke sig at opgive den nor-
diske købelov til fordel for den internationale. Skulle udviklingen herefter
føre til nedsættelse af en internordisk kommission, vil der utvivlsomt ikke
være noget til hinder for at inddrage spørgsmålet om remboursreglerne i
kommissionens overvejelser, således som det blev foreslået af bankchef
Hauge.*)

*) På grund av ett tekniskt missöde förstördes bandupptagningen från denna del
av mötet. Talaren har samtyckt till att hans tal refereras såsom här görs.
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