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I. Den nordiske købelov blev udarbejdet af fællesnordiske kommissioner,
der talte så fremtrædende retsvidenskabsmænd som Fredrik Stang, Marks
von Wu'rtemberg, Julius Lassen, Niels Lassen og L. A. Grundtvig. Loven
trådte i kraft i Sverige 1905, i Danmark 1906, i Norge 1907 og i Island
1911. Derimod er den aldrig blevet gennemført i Finland. Fra finsk
side har man imidlertid længe næret ønske herom, men inden man tager
dette skridt, ville man gerne først have en fællesskandinavisk drøftelse
af spørgsmålet, om købeloven ikke nu burde undergives en revision
under hensyn til de erfaringer, der er indhøstet i den forløbne tid. Det
er baggrunden for, at spørgsmålet er blevet sat på juristmødets dagsorden.

Siden købelovens gennemførelse i begyndelsen af århundredet har
udviklingen i teknik og samfundsforhold været i stadigt stigende skred,
Samtidig har to verdenskrige og talrige statsomvæltninger rullet hær-
gende hen over den vestlige verden. Og det er næppe nogen overdrivelse
at påstå, at de vestlige samfunds struktur har ændret sig mere i dette
halve århundrede end i hele den øvrige periode siden middelalderens
ophør. Denne omvæltning har da også sat sig dybtgående spor i hele
vor borgerlige lovgivning.

Set med nutidens øjne er købeloven derfor en gammel lov, som man
måtte forvente tiltrængte en gennemgribende revision og modernisering.
Fra retsvidenskabeligt hold i de nordiske lande er der da også frem-
kommet en del kritik mod adskillige af lovens forskrifter. Derimod er
der kun i ringe omfang fremkommet kritik og reformønsker fra handels-
livets og dets organisationers side. Det er bemærkelsesværdigt, da det
jo er erhvervslivets folk, der har skoen på, og som derfor må vide, hvor
den trykker. En del af forklaringen på dette forhold må vel nok søges
i den omstændighed, at købeloven kun er deklaratorisk, og at den iøvrigt
viger for handelsbrug eller anden sædvane. Der er da også som bekendt
blevet udarbejdet mange standardkontrakter og standardbetingelser inden
for de forskellige brancher, både med henblik på det nationale og det
internationale handelssamkvem, og som på adskillige punkter har fra-



4 A. Vinding Kruse

veget lovens ordning. Men det kan kun være en del af forklaringen.
Havde købelovens bestemmelser virket utidssvarende eller uheldige på
afgørende punkter, ville handelslivet utvivlsomt have fremsat krav om
ændringer, idet købelovens regler meget langt fra er blevet sat ud af
spillet af de omtalte standardkontrakter. Man behøver blot at kaste
et hastigt blik på vore domssamlinger for at se, hvilket betydeligt antal
domme, som direkte refererer sig til købelovens bestemmelser.

Men når en lov af så omfattende praktisk betydning som købeloven
ikke er blevet udsat for væsentlig kritik fra det praktiske retslivs side i
den lange tid, der er gået siden dens tilblivelse, må det uden tvivl
først og fremmest tilskrives, at vi her står over for et fremragende lov-
arbejde, som med nænsomhed og omtanke er bygget op på ulovbestemte
regler, der gennem lang tid havde udkrystalliseret sig af domspraksis,
handelsbrug og almindelige retsprincipper. Dette er da også — trods
kritik i enkeltheder — blevet anerkendt fra alle sider, også af sagkund-
skaben uden for Norden. I denne sammenhæng må det særligt nævnes,
at det nedenfor omtalte udkast til en international købelov på flere
vigtige punkter har modtaget inspirationer fra den nordiske købelov.

Når man nu rejser spørgsmål om reform af købeloven, må man derfor
efter min opfattelse lægge afgørende vægt på de praktiske erfaringer,
der er blevet gjort af handelslivets folk. Og det ville i så henseende ikke
være forsvarligt at blive stående ved den ovenfor gjorte konstatering af,
at der ikke hidtil er fremkommet kritik i større målestok fra handelens
side. I konsekvens af dette synspunkt har jeg rettet henvendelse til de or-
ganisationer i Danmark, som i særlig grad har forbindelse med handels-
livets forskellige områder, nemlig følgende:

Grosserer-Societetets Komite,
Provinshandelskammeret,
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (herunder

Nordisk Andelsforbund),
Danske Husmødres Forbrugerråd,
Butikshandelens Fællesråd,
Håndværksrådet, (herunder Motorbranchens Fællesråd) og
Industrirådet.

De spørgsmål, organisationerne blev anmodet om at besvare, var
følgende:
1. Hvorvidt er der efter organisationens opfattelse bestemmelser i den

danske købelov, som har virket uhensigtsmæssige eller urimelige i det
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praktiske handelsliv, og i bekræftende fald, hvilke ændringer i loven
ville man anse for ønskelige at få gennemført for at bøde herpå?

2. Hvorvidt er organisationen af den anskuelse, at købeloven bør sup-
pleres med bestemmelser vedrørende spørgsmål, som loven ikke inde-
holder regler om?

3. Har der efter organisationens opfattelse vist sig praktisk behov for
at gennemføre præceptive regler for løsørekøb udover dem, der
indeholdes i afbetalingsloven og aftaleloven, f.eks. vedrørende ansvars-
fraskrivelse?
Som svar på forespørgslen udtalte Grosserer-Societetets Komité:
»Det er komiteens opfattelse, at en ændring af købeloven må kræve

tungtvejende grunde under hensyn til den store betydning, det har for
erhvervslivet, at loven er almen kendt. Komiteens erfaringer tyder ikke
på, at der foreligger sådanne tungtvejende grunde til ændring af loven,
og komiteen kan derfor ikke anbefale ændring af den danske købelov.

Komiteen håber, at dette er tilstrækkeligt svar på de tre spørgsmål,
De stiller i Deres skrivelse«.

Fra Provinshandelskammeret blev der svaret følgende:
»Idet bemærkes, at der ikke til Provinshandelskammeret igennem

mange år er indgået henvendelser vedrørende ændring i eller tilføjelser
til den danske købelov, og Provinshandelskammeret derfor ikke har
nogen konkret anledning til at ønske loven taget op til revision, skal vi
herefter meddele, at vi fra Provinshandelskammerets side må besvare
de af herr professoren stillede tre spørgsmål benægtende.

Fra Provinshandelskammerets side må vi følgelig udtale os mod, at
man på indeværende tidspunkt måtte tage skridt til at revidere den
nugældende danske købelov«.

Fra Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (F.D.B.) og
Nordisk Andelsforbund fremkom følgende svar:

»F.D.B. har anmodet os, der fungerer som de nordiske fællesfore-
ningers indkøbsorganisation, om at besvare spørgsmålet med bemærk-
ning, at F.D.B. for sit vedkommende finder, at købeloven af 1906 i alt
væsentligt har virket tilfredsstillende, og at der ikke for Fællesforeningens
vedkommende næres ønske om ændringer i de deri indeholdte regler.

Til denne opfattelse kan Nordisk Andelsforbund efter sine erfaringer
fuldt ud slutte sig«.

Danske Husmødres Forbrugerråd og Motorbranchens Fællesråd har
i deres skrivelser fremsat ønske om mindre ændringer i den danske
købelovs forskrifter i §§ 2, 30, 38, 49 og 54 (disse ændringsforslag vil
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blive nærmere omtalt nedenfor), hvorimod ingen af organisationerne har
udtrykt ønske om gennemgribende reformer.

På baggrund af de foran nævnte oplysninger om handelslivets syn
på den nugældende købelov, vil der formentlig være enighed om, at
man kun bør skride til ændring af de gældende bestemmelser, når der —
for at bruge Grosserer-Societetets udtryksmåde - kan angives tungt-
vejende grunde herfor. Dette synspunkt vil derfor også blive lagt til grund
for den følgende udredning. Denne falder i øvrigt naturligt i to afsnit,
nemlig et vedrørende mere almene spørgsmål (nedenfor II), og et ved-
rørende de bestemmelser i købeloven, om hvilke der med grund kan
rejses spørgsmål om ændring eller supplering (nedenfor III) . Herefter
søges der under IV draget nogle konklusioner. (Vedrørende den citerede
litteratur henvises til litteraturfortegnelsen nedenfor under V).

II. Når spørgsmålet om, hvorvidt de nordiske købelove bør revideres,
sættes under debat, melder der sig nogle generelle problemer.

1). Som bekendt regulerer den nordiske købelov både handelskøbet og
det civile køb, og ingen af de nordiske lande har for øvrigt gennemført
nogen særlig handelslovbog. Derimod indeholder købeloven enkelte sær-
regler for handelskøb (hvis område bestemmes i § 4). Købelovens moti-
ver beskæftiger sig indgående med dette spørgsmål og konstaterer, at der
herskede fuld enighed i kommissionerne om ikke at give en særlig lov for
handelsforhold. Der kan næppe rejses tvivl om, at dette standpunkt var
rigtigt, og det er da også blevet bekræftet af den senere udvikling i ud-
landet, hvor tendensen klart går i retning af en udjævning mellem
handelsrettens og civilrettens regler; der kan henvises til Berndt Goden-
hielms udredning.

Noget andet er, at købeloven muligvis kan siges på enkelte punkter
at have udformet sine regler med for stærk hensyntagen til handelskøb.
Dette kan der bødes på ved at indføre særregler om civilt køb; disse
spørgsmål henhører dog naturligt til gennemgangen nedenfor under III.

2). I de sidste decennier har man i de europæiske lande interesseret
sig stærkt for vedtagelsen af en international købelov, som kunne regulere
forholdet mellem køber og sælger, når salget sker fra et land til et andet.
Hensigten med en sådan lov er at komme udenom de ubehageligheder,
der opstår for den part, som i henhold til den internationale privatrets
regler må finde sig i, at den anden parts nationale lovgivning bliver
lagt til grund for en retstvist mellem parterne. Ved disse køb ville det
selvsagt være af betydelig værdi, dersom en kontraktspart, uanset hans
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medkontrahents nationale lovgivning, altid kunne være sikker på, at
købsforholdet blev bedømt efter en fælles »international« lov, hvis regler
han jo langt lettere kunne sætte sig ind i end i medkontrahentens lands
lovgivning. Som bekendt er der også på frivillig basis gjort et betydeligt
fremstød ved de af Det internationale handelskammer (ICC) udsendte
»Incoterms« (sidste redaktion 1953), ligesom vanskelighederne ved at
sætte sig ind i fremmed handelsret i væsentlig grad er afbødet ved den
også af ICC udgivne oversigt over »Trade terms« (1953).

Arbejdet på et udkast til en international købelov blev påbegyndt i 1930 af det
såkaldte Rom-institut, som nedsatte en komité, der fremkom med et lovudkast
1 I935- Udkastet blev sendt til en række lande, og på grundlag af den herved
fremkomme kritik udarbejdedes et revideret udkast, der blev trykt i 1939. Dette
udkast blev i 1951 forelagt en international konference i Haag, hvortil 20 lande
sendte delegerede, nemlig de fleste lande i Vest- og Mellemeuropa samt Japan.
Drøftelserne på konferencen var ret korte og førte ikke til bestemte ændringsforslag,
men konferencen vedtog en udtalelse om de vigtigste af de spørgsmål, der var drøftet,
og nedsatte en særlig komité på 12 medlemmer med den opgave at udarbejde et
endeligt udkast, som kunne forelægges på en kommende international konference.
Efter en række forhandlinger blev der affattet et på flere væsentlige punkter om-
arbejdet udkast, der blev trykt i 1956 (på fransk). Dette udkast blev drøftet på et
fællesskandinavisk møde i Stockholm i 1958, hvor det blev vedtaget, at de skandi-
naviske lande på en række vigtige punkter skulle søge lovudkastet ændret. Udkastet
blev igen drøftet på et møde i Europarådets stedfortrædermøde i oktober 1959,
hvor den danske repræsentant tog forbehold om en yderligere gennemgang af lov-
udkastet også med henblik på udarbejdelse af mere udførlige motiver, forinden
der skete indkaldelse til en diplomatisk konference med henblik på vedtagelse af en
endelig tekst.

Loven skal som anført kun gælde for internationale løsørekøb. Hvornår et sådant
skal anses at foreligge, er nærmere beskrevet i lovens art. 2-5, 7, 8 og 10. I henhold
til art. 3 vil dog t.eks. de skandinaviske lande under henvisning til den fællesnordiske
købelov kunne tage forbehold om, at loven ikke skal gælde for køb mellem disse
lande, således at interskandinaviske køb fremdeles skal bedømmes efter den nordiske
købelov. Loven skal iøvrigt finde anvendelse, hvad enten det drejer sig om handelskøb
eller civilt køb. Derimod skal den ikke gælde for køb af værdipapirer eller valuta,
registrerede skibe og luftfartøjer, eller løsøre, som sælges ved domstolsbeslutning
(herunder tvangsauktion) (art. 9).

Loven er kun deklaratorisk (art. 6), således at den i sin helhed kan fraviges,
hvis parterne i købekontrakten har aftalt, at en bestemt national købelov skal gælde
for købet. Henvisningen skal være udtrykkelig eller dog utvetydigt fremgå af aftalens
bestemmelser. Endvidere kan parterne delvis fravige lovens regler ved at aftale
andre bestemmelser, enten ved udtrykkeligt at angive disse, eller ved udtrykkeligt
at henvise til, at særskilte regler af et andet indhold end lovens skal finde anven-
delse på købet. Endvidere viger loven for sædvaner (usages), som parterne udtryk-
keligt eller stiltiende har henvist til (art. 14).
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Med henblik på at skabe mere faste retningslinier vedrørende de internationale
løsørekøb blev der på den internationale privatretskonference i 1951 i Haag af en
række stater, heriblandt de skandinaviske lande, iøvrigt vedtaget et udkast til en
international privatretlig konvention om løsørekøb. Ved denne konvention vil der
gennemføres ensartede regler i de tilsluttede lande om, hvilket lands nationale
lovgivning der skal finde anvendelse ved afgørelsen af den enkelte tvist vedrørende
et internationalt køb. Konventionen er dog endnu ikke blevet ratificeret af noget
af de deltagende lande.

Vedtages imidlertid den internationale købelov, vil konventionen selvsagt få
meget begrænset betydning i de tilsluttende lande.

Udkastet til den internationale købelov er som omtalt på vigtige punkter
inspireret af den nordiske købelov. Men i øvrigt afviger den mere eller
mindre fra købeloven. Den er også en del mere detailleret. Der melder
sig derfor det spørgsmål, om man ved en revision af købeloven ikke
burde tilstræbe at nærme loven så meget som muligt til det internationale
købelovsudkast. Det ville selvsagt være af værdi, dersom disse to lov-
komplekser kunne gøres så identiske som muligt. Men værdien heraf
må ikke overdimensioneres. Det ville således ikke være rigtigt at gennem-
føre regler i den nordiske købelov, som ville føles fremmede for nordisk
retstradition i købsforhold, blot fordi man derved kunne opnå konfor-
mitet med den internationale lov. Som sagen står for øjeblikket, hvor
lovudkastets videre skæbne må betegnes som temmelig usikker, er der
i alt fald ingen grund til at introducere udkastets regler i den nordiske
købelov, undtagen for så vidt den pågældende bestemmelse må anses
for en afgjort forbedring i forhold til købelovens nuværende bestemmelser.

3). Som bekendt regulerer købeloven kun forholdet mellem sælger
og køber, således at spørgsmålet om parternes stilling overfor trediemand
er udeladt med undtagelse af reglerne i §§ 39-41, der træffer bestem-
melse om sælgerens stilling i visse (men ikke alle) situationer i forhold
til køberens konkursbo. Derimod er spørgsmålet om køberens stilling over
for sælgerens kreditorer, tidligere indehavere af salgsgenstanden (vindi-
kationsspørgsmålet) og senere erhververe (»dobbeltsalg«) helt forbigået.
For så vidt angår udeladelsen af at fastsætte regler om køberens forhold
til sælgerens kreditorer, forklares dette i motiverne med, at man burde
vente med løsningen, så længe der kunne næres forventning om et skan-
dinavisk samarbejde på hele den materielle konkurslovgivnings område.
Og med hensyn til vindikationsreglerne fandt man, at disse ikke burde
søges selvstændigt løst med særligt henblik på køb af løsøre.

Et skandinavisk samarbejde vedrørende den materielle konkursret
har endnu ikke båret frugt, men der er i den seneste tid optaget for-
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handlinger herom. Dette samarbejde bør formentlig også føre til visse
ændringer i §§ 39-41, se nedenfor under III. Hvad dernæst angår
vindikationsproblemerne ville det ligeledes være ønskeligt, om et skan-
dinavisk lovsamarbejde blev søgt gennemført med hensyn til overdragelse
af løsøre. Men da et sligt lovarbejde naturligt bør omfatte alle over-
dragelser i levende live, altså foruden køb, tillige gave, pantsætning,
leje etc. må det tiltrædes, når motiverne vil holde reglerne herom uden
for købeloven og henvise dem til en særlig lov.

4). Da købeloven blev affattet, var den klassiske liberalismes sam-
fundssyn allerede ved at gå over i historien, og lovens forfattere var helt
på det rene med, at mange privatretlige retsforhold måtte undergives
en præceptiv lovgivning; motiverne nævner således som eksempel af-
betalingskøb med ejendomsforbehold. Alligevel var man ikke i tvivl
om »uheldigheden af på noget punkt at undergive det ved køb eller
bytte stiftede retsforhold en tvangsordning«; hvilket altså måtte forstås
således, at ingen af de i købeloven optagne regler efter kommissionernes
opfattelse burde gøres præceptive. I den forløbne tid har præceptiv
lovgivning imidlertid taget et betydeligt opsving inden for formueretten,
f.eks. i lejeforhold, forsikringsforhold, funktionærforhold o.s.v., og man
må derfor meget naturligt spørge, om tiden efterhånden ikke også er ved
at være moden til at indføre præceptive regler i købsforhold.

Nu kan der næppe være tvivl om, at de alvorligste misbrug netop har
fundet sted ved afbetalingskøb med ejendomsforbehold, og disse turde
være blevet tilstrækkeligt modvirket af afbetalingslovens forskellige reg-
ler, ikke mindst efter at 3.000 kroners-begrænsningen er blevet ophævet
(i Danmark 1954). På den anden side kan det ikke nægtes, at man
inden for de almindelige køb (og bestillinger) fra tid til anden præsen-
teres for eksempler på sælgervilkår (for øvrigt som regel i trykte stan-
dardformularer), der tilsyneladende forekommer meget hårde og ubil-
lige. Dette gælder navnlig ved salg af maskiner og maskinanlæg, hvor
sælgeren ofte stiller rigoristiske betalingsbetingelser, medens han på den
anden side begrænser køberens rettigheder temmelig alvorligt, f.eks. så-
ledes at køberen delvis eller eventuelt helt afskæres fra at kunne hæve
aftalen eller kræve prisafslag i misligholdelsestilfælde samtidig med, at
hans ret til erstatning indskrænkes betydeligt. Disse forhold har da også
fået Knut Rodhe til at rejse spørgsmålet om præceptivering af købe-
lovens hovedbestemmelser. Efter min formening vil udformningen af
et præceptivt regelkompleks vedrørende købsforhold, der blot nogenlunde
deler sol og vind lige, støde på meget betydelige vanskeligheder, og der
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må være tale om alvorlige og udbredte misbrug førend denne vej forsøges
betrådt. Efter de oplysninger, der foreligger for mig om danske forhold,
er det mit indtryk, at forholdene hos os endnu langt fra er så grelle, at
præceptive regler kan anses for en påtrængende opgave. For øvrigt hæv-
des det med bestemthed fra maskinbranchens side, at deres særlige pro-
duktions- og afsætningsforhold nødvendiggør klausulerne, og der hen-
vises yderligere til, at maskinfabrikanterne ikke vægrer sig ved at akcep-
tere deres egne vilkår, når de selv optræder på købersiden. Branchen
udfolder også bestræbelser - i øvrigt også på interskandinavisk basis -
for at udforme standardbetingelser, som kan godkendes af alle inter-
esserede.

Da der som ovenfor anført heller ikke fra andre grene af handelslivet
er ytret noget ønske om at gøre visse bestemmelser i købeloven præcep-
tive, må det utvivlsomt anbefales at lade hele problemet ligge indtil
videre.

Derimod kunne man snarere stille forslag om at indføre en general-
klausul i købeloven i lighed med afbetalingslovens § 8, stk. 3 (indført i
1954), hvorefter en bestemmelse i afbetalingskøb kan »tilsidesættes helt
eller delvis, hvis det ville være utilbørligt eller klart stridende mod god
forretningsskik at gøre den gældende«. Det er imidlertid et spørgsmål,
om en sådan bestemmelse vil få nogen større praktisk betydning. Ud-
viklingen med hensyn til gældsbrevsloven synes i hvert fald ikke at tyde
herpå. Da loven blev givet (i 1938), indsatte man nemlig en enslydende
standardbestemmelse (§ 8) med henblik på tilfælde af misbrug, som ikke
kunne rammes af aftalelovens regler. Bestemmelsen ses imidlertid slet
ikke at være blevet anvendt i den forløbne tid. Men at den har haft en
vis præventiv betydning, kan vel næppe ganske afvises. Man tør sikkert
også gå ud fra, at domstolene, hvis der opstår et virkeligt behov for en
utilbørlighedsstandard af videregående indhold end aftalelovens § 31
eller § 33, ikke vil vige tilbage for at gennemføre en sådan uden lov-
hjemmel.

5). Selv inden for sit område - det umiddelbare retsforhold mellem
køber og sælger - er købeloven langt fra udtømmende. Den indeholder
således ingen regler om oprindelig umulighed ved speciesydelser eller om
levering før tiden eller af for stort kvantum eller ansvar for salgsgen-
standens farlige egenskaber. Endvidere indeholder loven kun een van-
hjemmelsbestemmelse (nemlig om ansvar for oprindelig vanhjemmel
ved speciesydelser), medens de øvrige spørgsmål er udeladt; også reglerne
om erstatningens omfang i de forskellige erstatningstilfælde er ufuldstæn-
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dige. I de fleste tilfælde giver lovens motiver en særlig forklaring på ude-
ladelserne; men ønsket om at overlade en del af udviklingen til rets-
praksis og handelslivets kutymedannelse har også spillet en væsentlig
rolle. Som omtalt er der da heller ikke fra erhvervslivets side udtrykt
ønsker om supplering af lovens regler. Nogle yderligere bemærkninger
om spørgsmålet i dets forskellige relationer vil blive gjort nedenfor under
III.

III. I det følgende skal der fremdrages en række punkter, hvor ændring
eller supplering af købelovens regler har været på tale eller kan disku-
teres. Endvidere vil de vigtigste forskelligheder mellem henholdsvis den
danske, islandske, norske og svenske lovtekst blive berørt, da et fornyet
nordisk samarbejde om eventuelle ændringer i loven selvsagt også bør
rettes mod at opnå størst mulig ensartethed.

1). Det har været kritiseret, at købelovens § 2 uden videre gør loven
anvendelig på bestillinger, hvor leverandøren skal yde stoffet (bortset
fra entrepriser vedrørende fast ejendom). Navnlig finder man reglerne
i § 21 om forsinkelse i handelskøb og § 49 om sælgerens adgang til at
afhjælpe mangler alt for strenge, når det drejer sig om bestillinger. Dette
er i og for sig rigtigt — § 49 er for øvrigt i sin helhed for streng, jfr. neden-
for —, men det er dog et spørgsmål, om problemet har større praktisk
betydning, idet kontraktsvilkår eller sædvane vel i de fleste tilfælde af-
bøder urimeligheder. Også en fornuftig fortolkning af aftalen vil kunne
få den samme virkning, se HD i N Rt 1922.308 (U f R 1923 B.292).

I den ovennævnte skrivelse fra Motorbranchens Fællesråd er der om-
vendt stillet forslag om at lade alle reparationsarbejder gå ind under
loven, navnlig for at opnå at man i tilfælde af manglende afhentning
kunne anvende §§ 33 og 34 som hjemmel til at realisere genstanden,
hvorved det vanskelige problem om retinentens adgang til fyldestgørelse
delvist ville være løst. Det kan dog næppe anbefales at henføre alminde-
lige reparations- eller forarbejdningsarbejder under loven, idet de fleste
af dens bestemmelse ikke passer på disse retsforhold.

2). Forskellighederne i affattelsen af § 4, stk. 2 vedrørende hvilke
personer der skal anses for »handlende«, har næppe større praktisk be-
tydning, men bør selvsagt ved lejlighed søges udglattet. Den danske
særregel i sidste pkt., hvor det spiller en rolle, om næringen kræver
næringsbrev eller ej, bør samtidig udgå.

3). Efter § 6 i den danske og svenske lov kan en regning i handelskøb
(bl.a.) tilsidesættes, dersom den er »åbenbart urimelig.« Ordet »åben-
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bart« er imidlertid udgået af den norske tekst. Af procesbesparende
grunde bør den danske og svenske formulering formentlig foretrækkes.

4). Medens reglen i § 20 om rentebærende fordringer i Danmark og
Sverige kun omfatter skriftlige fordringer, gælder den i Norge for alle
fordringer. Den dansk-svenske ordning forekommer dog mest hensigts-
mæssig.

5). Det har været kritiseret (Algot Bagge, Martin Fehr), at hen-
holdsvis købers og sælgers beføjelse til at fastholde købet i henhold til
§ 21 (henholdsvis § 28) trods den anden parts misligholdelse (navnlig
ved uberettiget annullation) i forbindelse med de lempelige reklama-
tionsregler i § 26 (henholdsvis § 31), kan misbruges ved genuskøb
(muligvis også ved bestillinger) til at spekulere i prisudviklingen på den
misligholdende parts bekostning. I disse tilfælde burde kontrahenten
derfor være henvist til alene at hæve kontrakten og kræve erstatning,
hvilket heller ikke ville være nogen urimelighed set fra køberens side,
da denne jo vil kunne sikre sine interesser ved at foretage dækningskøb.
Det må dog indrømmes, således som det er blevet fremhævet fra anden
side (Hermann Lie, Henry Ussing), at en del af de uheldige resultater,
som reglerne kan føre til i varehandelen, vil kunne undgås ved en for-
nuftig fortolkning. Hertil kommer, at det efter min formening vil være
betænkeligt at afskære genuskøberen fra at kræve naturalopfyldelse, da
det jo langt fra altid er muligt at foretage dækningskøb.

6). Reglerne i § 23 (specieskøb) og § 24 (genuskøb) er formulerings-
mæssigt set de svageste i købeloven.

Bristen ved § 23 er, at den dels ikke tager stilling til ansvaret for
oprindelig umulighed, samt at den ikke tilkendegiver, at udtrykket »til-
regnes« foruden at omfatte sælgers egen culpa også omfatter forsøm-
melse af hans folk eller andre personer, som han benytter til opfyldelsen,
samt forsinkelse, der skyldes hans økonomiske vanskeligheder (»penge-
mangel« ).

For så vidt angår ansvaret for oprindelig umulighed, må man sikkert
- i alt fald for dansk rets vedkommende - med Henry Ussing antage,
at sælgeren er ansvarlig for de umulighedstilfælde, som han ved en
rimelig undersøgelse inden købets afslutning ville have opdaget eller fået
mistanke om. Denne opfattelse har også støtte i retspraksis samt i § 24's
formulering.

Fra et praktisk synspunkt må det dog formentlig erkendes, at der
ikke består noget virkeligt behov for at udfylde hullerne i § 23.
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Med hensyn til genussælgerens ansvar efter § 24, giver spørgsmålet
om en eventuel ændring derimod anledning til adskillig større tvivl.

For det første er selve formuleringen af § 24 i høj grad uklar. Men
dernæst råder der megen tvivl om, hvilke erstatningsregler der over-
hovedet bør gælde for genuskøb.

Efter den indgående debat i nordisk retslitteratur, købelovens § 24
har været genstand for, kan det konstateres, at der ikke er opnået enig-
hed om, hvad det er for en regel (eller regler), bestemmelsen søger at
udtrykke.

Efter sin indledningspassus skulle man tro, at bestemmelsen klart
ville gøre sælgeren ansvarlig i videre omfang end efter et culpasynspunkt
(som dette er udformet i kontraktsforhold). Men dette modsiges af for-
muleringen af paragraffens undtagelsesbestemmelse, idet denne taler om,
»... omstændigheder, der ikke er af sådan beskaffenhed, at sælgeren ved
købets afslutning burde have taget dem i betragtning ...«. Og et studium
af motiverne opklarer ikke denne tilsyneladende modsigelse i formule-
ringen.

Vanskelighederne ved fortolkningen hænger i øvrigt for en del sammen
med, at genussælgerens ansvar allerede efter culpasynspunktet rækker
videre end speciessælgerens som følge af selve genusforpligtelsens be-
skaffenhed. Da aftalen går ud på at levere noget af en bestemt art, må
sælgeren nemlig være forpligtet til at levere, så længe det overhovedet er
ham muligt at fremskaffe et parti af den omkontraherede vare, selv
om det parti, han havde tiltænkt køberen er gået hændeligt til grunde,
således at en undladelse af at foretage fornyet indkøb (eller produktion)
må pådrage ham ansvar. Og det hjælper ham naturligvis heller ikke
ved genussalg at henvise til, at svigtende økonomi gjorde det »umuligt«
for ham at klare forpligtelsen.

Det følger heraf, at der først kan blive tale om et videregående ansvar
for sælgeren, når der indtræffer en egentlig artshindring (umulighed eller
forsinkelse fra sælgerens side, således at han ikke har nogen mulighed
for at levere (eller levere rettidigt)). Men også ved artshindringer vil
culpasynspunktet jo kunne føre til ansvar i visse tilfælde, nemlig dels når
sælgeren selv eller hans folk er skyld i artshindringen, og dels når sælgeren
burde have påregnet artshindringen, jfr. bemærkningerne ovenfor til
§ 23. Først når disse muligheder for culpasynspunktets anvendelse er
udtømte, befinder vi os på området for et ansvar uden culpa (rent
»risikoansvar«). Med umulighed bør formentlig også sidestilles tilfælde,
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hvor levering nok er mulig, men kun ved hjælp af meget betydelige
ekstraomkostninger. Sml. Fr. Vinding Kruse: Nordisk Lovbog, 6. bog,
l .kap , § 13.

Julius Lassen anlagde her den fortolkning af § 24, at sælgeren kun
skulle være ansvarsfri for en »efterfølgende« artshindring, dersom den
kunne betegnes som værende af helt usædvanlig eller ekstraordinær art,
og han støttede fortolkningen på paragraffens slutningsord om »krig,
indførselsforbud eller lignende«. Endvidere antog både Lassen og Almen,
at sælgeren under ingen omstændigheder kunne undskylde sig med, at
hans leveringsforanstaltninger var slået fejl, f.eks. at det skib, varerne
var sendt med, var forlist. Sidstnævnte regel, der navnlig begrundedes
med bevismæssige hensyn, er dog senere blevet kritiseret, især af V. Lund-
stedt.

Ser vi på domspraksis' fortolkning af § 24, frembyder der sig et broget
billede. For så vidt angår dansk domspraksis, kan der nævnes en del
domme, især fra tiden under og efter 1. verdenskrig, som kan tages til
indtægt for, at domstolene lader genussælgeren blive ansvarlig i videre
omfang end culpasynspunktet rimeligt opfattet vil kunne føre til. Men
langt de fleste domme må dog siges at bygge på culpasynspunktet i for-
bindelse med, at det må påhvile sælgeren ligesom ved specieskøb at
bevise, at den opståede umulighed ikke kan tilregnes ham (eller hans
folk), og at den i øvrigt var upåregnelig, se som eksempler: UfR
1915.921, 956, 1917.108, 1924.697. Det må endvidere bemærkes, at
en del andre domme, som tilsyneladende anlægger et strengt ansvar,
kan forklares med, at sælgeren har påtaget sig en egentlig garanti for,
at ydelsen vil blive leveret.

Vender vi os herefter til det legislative spørgsmål, er jeg for mit ved-
kommende enig i den opfattelse, som i dansk retslitteratur navnlig er
blevet fremhævet af H. Us sin g, at det stiller sig overordentlig tvivlsomt,
om der er tilstrækkelige reale grunde til at gøre nogen forskel mellem
specieskøb og genuskøb med hensyn til ansvarsgrundlaget bortset fra de
forskelligheder, som skriver sig fra selve genusforpligtelsens indhold, jfr.
ovenfor.

Tiltrædes det, at der principielt ikke bør gøres forskel mellem species-
og genuskøb, bliver § 24 for så vidt overflødig. Men da den - med lidt
god vilje — udmærket kan læses som blot givende udtryk for de skær-
pelser af culpaansvaret, der flyder af genusforpligtelsens natur, kan den
dog tjene som en vis vejledning for handelslivet. I denne forbindelse må
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det for øvrigt bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt sælgeren burde
have taget en efter handelens afslutning indtruffen opfyldelseshindring
i betragtning altid i den enkelte sag vil kunne give anledning til tvivl,
ligegyldig hvilken fortolkning man anlægger. Man kan vist derfor være
enig med Ussing, når han skriver: »Har Kbl. §§23 og 24 således ikke
stor værdi som vejledning for praksis, har de på den anden side det
fortrin, at de næppe vil kunne hindre retspraksis i at nå tilfredsstillende
resultater«.

7). Særreglen i den danske købelovs § 25 om dækningskøb ved
autoriseret mægler skyldes den forskellige ordning af mæglervirksom-
heden i de nordiske lande.

8). Efter § 28, stk. 2, kan sælgeren ikke hæve købet, når salgsgen-
standen er overgivet til køberen, »medmindre han enten må anses at
have taget forbehold i så henseende eller genstanden afvises af køberen«.
Ifølge de danske motiver tager ordene »må anses« ikke alene sigte på
egentlige ejendomsforbehold, men de skal tillige udtrykke den samme
tanke som den danske konkurslovs § 16, nr. 2, hvorefter kontantsælgeren
i almindelighed ikke antages at have opgivet sin ejendomsret, medmindre
han udtrykkeligt eller stiltiende har indrømmet køberen kredit.

I Sverige er denne regel imidlertid ikke anerkendt, hvilket har givet
sig udslag i, at § 28 her anvender udtrykket »gjort förbehåll«. Den
norske lov anvender samme udtryksmåde som den danske, men dette
betyder ikke, at man i Norge har anerkendt den danske regel. Reglen
er da også blevet kritiseret af Fr. Vinding Kruse og Henry Ussing.
Spørgsmålet bør tages op under forhandlingerne om den materielle
konkursret, da reglen også har betydning for køberens konkursbo.

Under nutidens handelsforhold, hvor forsendelses- og udbringelseskøb
er meget udbredte, forekommer den danske særregel mig imidlertid
at være den smidigste og mest praktiske. Den ses heller ikke at have været
udsat for kritik fra erhvervslivets side, eller at have givet anledning til
misbrug. Eventuelle misbrug vil også let kunne bekæmpes af domstolene
ved at skærpe fordringerne dels til, hvornår kontantsalg kan anses at
foreligge, sml. UfR 1906.359, og dels til hvornår kontantsælgeren
stiltiende må anses for at have givet henstand, sml. UfR 1913.448.
Man kunne også, som foreslået i Nordisk Lovbog indføre en bestemt
frist, f.eks. 10 dage indenfor hvilken sælgeren skal have begyndt retsfor-
følgning.

9). Ligesom § 25 har den danske købelov også en særregel i § 30
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om sælgerens adgang til at konstatere prisforskellen ved at foretage
dækningssalget ved autoriseret mægler; herom henvises til bemærk-
ningerne ovenfor under 7).

Vedrørende § 30 har Motorbranchens Fællesråd i sin skrivelse hen-
stillet, at hvor det drejer sig om uretmæssig ophævelse af køb, der angår
mærkevarer — herunder også brugte mærkevarer — bør sælgeren i stedet
for at henvises til at foretage et dækningssalg kunne tilkendes den inden
for branchen sædvanligvis opnåelige normalavance, hvorom oplysning
vil kunne fås hos de respektive brancheorganisationer. Hertil er at be-
mærke, at § 30 i og for sig ikke er til hinder for at anvende denne
beregningsmåde, forudsat at normalavancen i det pågældende tilfælde
reelt (og bevisligt) svarer til sælgerens tab, hvilket sædvanligvis vil være
betinget af, at sælgerens afsætningsmuligheder er begrænsede i forhold
til hans leveringsdygtighed med hensyn til varen, jfr. herved højeste-
retsdom i UfR 1944.1083 og sø- og handelsretsdom i 1911.689, samt
svensk højesteretsdom i NJA 1915.508.

10). Forskellighederne mellem den danske, norske og svenske tekst
i §§ 34 og 35 har næppe reel betydning, i øvrigt henvises til bemærk-
ningerne under 8).

11). § 38's regler om rentesats m.v. er også forskelligt udformede, og
da dette er af reel betydning, bør forskellighederne under en eventuel
revision af loven søges ophævet. Hovedforskellen er, at medens dansk
og svensk ret har fastsat morarenten til 6 % i handelskøb og 5% i civilt
køb, anvender norsk ret henholdsvis 5% og 4% som rentesats. Den dansk-
svenske rentesats bør utvivlsomt foretrækkes.

I denne forbindelse har Danske Husmødres Forbrugerråd i sin skri-
velse gjort gældende, at 5%-reglen for civilt køb kan virke hård, fordi
den ofte vil være ukendt af almindelige købere formentlig som følge af,
at den ikke følges inden for store vareområder, der angår den daglige
husholdning. Disse forhold er dog næppe stærke nok til at motivere en
ændring af reglen, som i øvrigt harmonerer med gældsbrevslovens § 62.
Motorbranchens Fællesråd har omvendt henstillet at skærpe § 38 således,
at sælgeren altid, uanset om det drejer sig om almindeligt køb eller
handelskøb, skulle kunne kræve den til enhver tid af hovedbankerne
beregnede udlånsrente. En sådan skærpelse ville dog i mange tilfælde
virke urimelig, og den bør derfor efter min opfattelse overlades til sær-
skilt aftale i det enkelte købsforhold.

§ 38, stk. 3, i den danske lov kan for øvrigt nu slettes under henvis-
ning til gældsbrevslovens § 60.
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12). §§ 39-41 bør som tidligere anført inddrages i drøftelserne om
fællesnordiske konkursretlige regler. For dansk rets vedkommende har
reglerne efter mit skøn i det store og hele virket tilfredsstillende. Spørgs-
målet om standsningsrettens ophør efter § 39 har dog givet anledning
til diskussion i litteraturen og nogen usikkerhed i domspraksis, men det
står nu fast, at det afgørende tidspunkt er, hvornår køberen eller hans
særlige repræsentant får den faktiske besiddelse af godset (altså den
fysiske overlevering), og afgørelsen heraf synes ikke længere at volde
større vanskeligheder.

Særreglen i den danske lovs § 40 om 3 ugers frist for boet til at
erklære, om det vil indtræde i købet, er blevet stærkt kritiseret både af
/. Heckscher, Fr. Vinding Kruse og H. Ussing under henvisning til, at
fristen kan misbruges af boet til at spekulere i prisudviklingen på sæl-
gerens bekostning, og den bør derfor utvivlsomt slettes.

13). Reglerne i § 42 (specieskøb) og § 43 (genuskøb) om mangler
ved salgsgenstanden er ikke udtømmende. Spørgsmålet om, hvornår
en mangel skal anses at foreligge, behandles således ikke, og det samme
gælder spørgsmålet om sælgerens ansvar for skade forvoldt ved even-
tuelle farlige egenskaber ved det solgte. Endvidere kan der rejses ind-
vendinger mod visse dele af selve bestemmelsernes indhold.

At bestemmelserne i den nordiske købelov ikke beskæftiger sig med
mangelsbegrebet er næppe nogen ulempe, da begrebet er blevet nogen-
lunde ensartet udformet gennem domstolenes praksis i de nordiske lande.
På et enkelt punkt kan der dog rejses tvivl vedrørende den rigtige ud-
formning af mangelsbegrebet, jfr. ndf. Drejer det sig derimod om en
intereuropæisk købelov, er det en nødvendighed at tage stilling til man-
gelsbegrebet på grund af de enkelte landes forskelligartede regler herom,
og udkastet til international købelov indeholder da også bestemmelser i så
henseende, se 3. udkast art. 40.

Hvad angår ansvaret for farlige egenskaber ved salgsgenstanden, vil
det formentligt være principielt rigtigt at udforme regler herom. Men da
der imidlertid for tiden synes at være en ny udvikling i gang i rets-
praksis om dette — i øvrigt vanskelige — spørgsmål, kan det være uhen-
sigtsmæssigt at låse udviklingen fast i bestemte baner.

Hvad angår selve indholdet af §§ 42 og 43, er det navnlig ansvars-
grundlaget ved »oprindelige« mangler, der har været i søgelyset.

For specieskøbs vedkommende hjemler § 42, stk. 2, kun erstatning
i to tilfælde, nemlig dels når salgsgenstanden savner egenskaber, som
må anses tilsikrede, og dels når sælgeren har handlet svigagtigt. Derimod
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pålægger § 43 genussælgeren erstatningsansvar efter samme »strenge«
regel som § 24, idet § 43 simpelthen henviser til denne bestemmelse.
Efter det syn på § 24, som jeg ovenfor (under 6)) har ment det for-
svarligt at anlægge, kan § 43's henvisning til § 24 formentlig uden større
betænkeligheder blot tages som udtryk for, at der må gælde et culpa-
princip.

Det kan imidlertid omtvistes, hvilke konsekvenser culpasynspunktet
bør føre til ved mangler. Navnlig må man spørge, om det skal indebære,
at sælgeren får en positiv undersøgelsespligt, således at han altid må
foretage en rimelig undersøgelse af spørgsmålet om mangler inden købets
afslutning, eller om han blot behøver at foretage undersøgelse, når særlige
omstændigheder giver anledning dertil, eller at han dog i alt fald loyalt
må give køberen oplysning herom. Muligvis bør der også her sondres
mellem, om det er en handlende, eller det er en privatperson, der er
sælger, (en sondring som ikke falder sammen med sondringen: handels-
køb contra civilt køb). Så vidt ses har domspraksis ikke taget afgørende
stilling til problemet, som navnlig kan opstå, hvor købet angår en vis
mængde af et angivet parti (halvgenerisk køb).

De samme spørgsmål kan rejses for specieskøbs vedkommende. I alt
fald legislativt, idet § 42 som anført kun taler om tilsikringer, hvilket
jo strengt taget ikke levner rum for en anvendelse af et culpasynspunkt.
Det må dog bemærkes, at § 42's udtryk »må anses tilsikrede« i og for
sig rækker videre end til egentlige garantier. Dette antages da også
både i teori og praksis, men der hersker nogen usikkerhed om, hvor
meget man kan tage med.

Yderligere må det fremhæves, at hele spørgsmålet om omfanget af
sælgerens undersøgelses- og/eller oplysningspligt ikke er uden forbindelse
med spørgsmålet om køberens undersøgelses- eller påpasselighedspligt
(caveat emptor), jfr. § 47.

Nu kan man ganske vist indvende, at problemet taber en del i prak-
tisk interesse, fordi køberen jo normalt har ret til - både ved species- og
genuskøb — at kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, uden hensyn
til om der foreligger et ansvarsgrundlag; hvilken ret reelt virker som en
erstatningsbeføjelse, omend erstatningen er af begrænset karakter.

Det er imidlertid et spørgsmål, om problemet om sælgerens mulige
undersøgelses- og navnlig »loyale oplysningspligt« ikke også bør tillægges
betydning for selve mangelsbegrebet, f.eks. således at en mindre heldig
egenskab ved salgsgenstanden (eller eventuelt mangel på en mere god),
kan konstituere en mangel, dersom sælgeren kendte forholdet eller dog
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havde konkret grund til at nære mistanke herom, uden at han har ladet
sin mistanke gå videre til køberen, selv om forholdet ellers ikke ville
være blevet anset for en mangel. Et synspunkt, som i dansk retspraksis
navnlig har været fremme ved salg af fast ejendom, forretningsvirksom-
heder og brugte ting, hvilket i øvrigt turde være de områder, hvor pro-
blemet er af særlig praktisk betydning.

Kædes spørgsmålet om sælgerens undersøgelses- eller loyale oplys-
ningspligt sammen med selve mangelsbegrebet, vil det forstås, at dom-
stolene vil kunne tilkende prisafslag i disse tilfælde ved specieskøb, uden
hensyn til om egenskaben kan anses tilsikret. Derimod spærrer § 42
principielt vejen for at yde erstatning i slige tilfælde, medmindre for-
holdet enten har udartet sig til svig, eller en særlig handelssædvane har
dannet sig i det pågældende handelsforhold. Denne retstilstand fore-
kommer lidet rimelig i en tid, der præges af en almindelig tendens til
at højne handelsmoralen. Der synes heller ikke at kunne angives over-
bevisende grunde for at binde domstolene stærkere ved specieskøb end
ved genuskøb, og § 42 trænger for så vidt i højere grad til revision end
§ 24 (og § 43) ;

14). Reglen i § 49 om sælgerens adgang til at afværge køberens mis-
ligholdelsesbeføjelser ved at afhjælpe manglen, er især blevet kritiseret
af H. Ussing. Endvidere har Motorbranchens Fællesråd udtalt ønske
om at få den lempet. Reglen må utvivlsomt også anses for at være for
streng. Uden for handelskøb, som sker med videresalg for øje, turde det
formentlig være ubetænkeligt at mildne reglen således, at sælgeren får
adgang til at afhjælpe manglen, dersom det blot sker uden ugrundet
ophold, og forudsat at det ikke vil medføre væsentlig omkostning eller
ulempe for køberen.

15). Med hensyn til forældelsesreglen vedrørende køberens mangels-
beføjelser i § 54, har Danske Husmødres Forbrugerråd gjort gældende,
at den kan virke ubillig, når det drejer sig om salg til detailkøbere af
varer, som har brugsværdi af lang varighed, som f .eks. køleskabe, møbler
og tæpper. Dette synspunkt kan rimelighed tale for, men det er på den
anden side noget vanskeligt at forlænge fristen i det enkelte omsætnings-
led, da dette kan få uheldige konsekvenser, når t.eks. detailhandleren vil
videreføre misligholdelsesbeføjelserne mod grossisten eller fabrikanten.
Men spørgsmålet om § 54 ikke generelt set er for hård, kan rejses; det
bliver dog næppe let at opnå almindelig tilslutning til en lempelse. I
købelovsudkastet var § 54 for øvrigt anbragt inden § 53, således at dennes
regel om grov uagtsomhed gjaldt udover 1 år. Men under forslagets
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behandling af lovgivningsmagten byttede man om på bestemmelserne
netop for at skærpe forældelsesreglen. Der må også erindres om de af-
holdte nordiske forhandlinger om forældelsesinstituttet i almindelighed,
hvor tendensen gik i retning af en forkortelse af forældelsesfristerne; der
henvises til de afgivne betænkninger (dansk bet. nr. 174, 1957).

16). Som tidligere omtalt indeholder købeloven kun en enkelt regel
om vanhjemmel, nemlig § 59 om erstatningsansvaret for oprindelig van-
hjemmel ved specieskøb. Dette har dog ikke givet vanskeligheder i prak-
sis, da der er enighed om, at de øvrige tilfældegrupper må behandles
efter en analogi fra mangelsreglerne.

17). Forskellighederne i formuleringerne af §§ 53, 57, 58, 60, 62,
63, 64, 65 og 70 er til dels kun af formel art og ingen af dem har
formentlig større reel betydning med undtagelse af den norske særregel
i § 70, hvorefter paragraffens regel om »kontant betaling« også gælder
i tilfælde af modstående kutyme. Denne halvpræceptive karakter af den
norske regel skyldtes ønsket om at bekæmpe lokale kutymer, hvorefter
en aftalt »kontant betaling« alligevel gav køberen ret til 30 dages kredit.

IV. KONKLUSIONER

På basis af den foregående udvikling skal det forsøges at gøre status
i spørgsmålet: Bør de nordiske købelove revideres?

For det første må det fremhæves, at det har været købelovens store
styrke - næst efter at den i videst mulige omfang er opbygget på rets-
livets og handelslivets erfaringer, — at den kun har skabt en rammeord-
ning, som giver rigt spillerum for udviklingen både gennem handels-
livets sædvanedannelse og domstolenes praksis. Dette grundlæggende
træk ved loven må ikke forskertses.

Men dernæst har netop lovens karakter af en rammeordning resulteret
i, at hver af dens bestemmelser har fået en yderst detailleret, men sam-
tidig smidig udformning gennem en omspændende domstolspraksis og
en mangfoldighed af handelskutymer, som forretningslivets mænd er
blevet fortrolige med. Omkalfatringer af lovens bestemmelser kan derfor
få langt videregående konsekvenser, end man på forhånd skulle tro.
Man bør derfor kun skride til ændringer, hvor der kan anføres tungt-
vejende grunde herfor.
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Som det formentlig er fremgået af den foregående undersøgelse, er
det næppe muligt at angive sådanne grunde — undtagen måske for så
vidt angår 3 ugers-fristen i den danske § 40 (ovf. 12), erstatningsreglen
i § 42, stk. 2, (ovf. 13), afhjælpningsreglen i § 49 (ovf. 14) og muligvis
forældelsesreglen i § 54. For de øvrige punkters vedkommende, hvor
spørgsmålet om revision har været rejst, eller kan rejses, drejer det sig
reelt kun om detailspørgsmål af underordnet praktisk betydning.

Ved købelovens 25 års jubilæum udtalte Henry Ussing:
»Efter min mening er den et af de allersmukkeste skud på den

fællesnor diske lovgivnings stamme. De gode erfaringer, der er gjort i
de forløbne 25 år, giver os derfor al grund til i taknemmelig beundring
at lade tanken gå tilbage til de mænd, der skabte de skandinaviske
love om køb«.

Nu er der hengået mere end 25 år, siden denne dom blev udtalt,
men tiden har ikke forældet den.
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