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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag om ti11ämpnink·i'land

skapet Aland av vissa i riket gällan

de författningar rörande konsument

skydd. 

Den 1 september 1978 trädde fem rikslagar angående 

konsumentskydd i kraft (konsumentskyddslagen, lagen om 

anordnande av konsumentrådgivningi kommun, lagen om konsu

mentombudsmannen, lagen om markn~dsdomstolen och lagen om 

konsumentklagonämnden, FFS 38-42/78). Beträffande till

lämpligheten av dessa lagar i landskapet har det i viss 

mån rått oklarhet. I en den 28 juli 1978 daterad promemo

ria (nedan justitieministeriets .PM)har justitieministeriet 

uttalat åsikten att 1agarna,med undantag av·lagert om anordnande av 

konsumentrådgivning i kommun, i sina huvudsakligaste delar 

är tilläm~liga även i landskapet. Ehuru justitieministeriet 

inte anförtrotts några verkställighetsuppgifter med av

seende på den nya lagstiftningen om konsumentskydd vilka 

jämlikt självstyrelselagen skulle påkalla ett ställnings

tagande från ministeriets sida i frågan om ifrågavarande 

lagar är tillämpliga i landskapet eller inte, kan man räkna 

med att ministeriets åsikter har visst inflytande på de 

verkställande myndigheternas och eventuellt även på Alands

delegationens och högsta domstolens inställning till frågan 

om landskapets lagstiftningsbehörighet på konsumentskyddets 

område, Vid beredandet av föreliggande framställning har 

landskapsstyrelsen därför funnit anledning att i vissa 

avseenden beröra de i justitieministeriets promemoria 

anförda synpunkterna~ 

Den omständigheten att justitieministeriet, avvikande 

från självstyrelselagens regler samt tidigare praxis, uttalat 

sig om ny rikslagstiftnings tillämplighet i landskapet, samt 

det förhållandet att fråga är om lagstiftning vars verk

ningar direkt berör alla medborgargrupper, har föranlett 

landskapsstyrelsen att för erhållande av auktoriativa 

ställningstaganden från högsta domstolen och republikens 

president påskynda handläggningen av förevarande lagstift

ningsärende, något som bl.a. medfört att det inte förelegat 

tid till utarbetande av en framställning som grundar sig 
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helt och hållet på landskapsstyrelsens egna överväganden. 

Däremot har landskapsstyrelsen hört de mest representativa före

trädarna för konsumenterna och näringsutövarna över lag

förslaget. 

B e h ö r i g h e t s f r å g o r 

Allmänt 

Frågan om tillämpligheten av reglerna beträffande s.k. 

nytt rättsområde. 

Konsumentskydd är inte upptaget såsom ett självständigt 

rättsområde i självstyrelselagen. En självklar anledning 

härtill är den omständigheten att begreppet var okänt när 

självstyrelselagen stiftades. Enbart det förhållandet att 

konsumentskyddet såsom begrepp då var okänt, berättigar 

emellertid inte till slutsatsen att fråga är om ett nytt 

rättsområde i den mening 11 § 2 mom. 20 p. och 13 § 1 mom. 

21 p. självstyrelselagen avser. Det är nämligen uppenbart 

att frågan om ett nytt rättsområde är för handen eller inte 

skall avgöras med ledning av den förhandenvarande lagstift

ningens materiella innehåll. Terminologiska och lagstift

ningstekniska nyskapelser äger sålunda ingen självständig 

betydelse i s:i.mmanhanget. 

På grund av det ovan sagda bör således avgöras huruvida 

konsumentskyddslagstiftningen med hänsyn till sitt faktiska 

innehåll är att anse som ett nytt rättsområde eller inte. 

Härvid är att observera att såsom nya rättsområden ansetts 

främst regleringen av frågor som framkallats genom nyupp

komna faktiska förhållanden (t.ex. på grund av tekniska fram

steg) medan sådan lagstiftning som innebär att nya eller 

ändrade regler skapas för förut bekanta förhållanden och 

relationer, i regel inte betraktats såsom lagstiftning inom 

nytt rättsområde ens i det fall att den tidigare lagregle

ringen varit ytterst ofullständig. (Jfr. Tollet-Uggla, 

Lagstiftningen angående självstyrelse för Åland H:fors 1930 
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s.71 jämte hänvisningar. När det gäller relationer mellan 

enskilda är reglerna i självstyrelselagen (11 § 2 mom. 

11 p.) så allmänt avfattade att det ifråga därom är i 

det närmast omöjligt att föreställa sig lagstiftning som 

i självstyrelselagens mening skulle kunna betraktas såsom 

normering av nytt rättsområde). 

Objektet för konsumentskyddslagstiftningen är dels de 

åtgärder som näringsidkaren vidtar till främjandet av 

avsättningen av sina varor och tjänster och bevakandet av 

sina rättigheter gentemot avnämarna (jfr 2 och 3 kap. 

konsumentskyddslagen) samt dels det mellan näringsidkaren 

och konsumenten ingångna avtalet (jfr 4-6 kap.konsument

skyddslagen). Lagstiftningens primära syfte är att 

skydda konsumenten (Regeringens proposition till Riksdagen 

med förslag till konsumentskyddslagstiftning, 1977 rd nr 8 

s!S). För uppfyllandet av syftet såvitt gäller de avsätt~ 

ningsfrämjande åtgärderna verkar särskilda statliga organ 

(konsumentombudsmannen, marknadsdomstolen). Såvitt gäller 

ingångna avtal ankommer det på konsumenterna själva att 

tillse att lagens syften nås. Härvidlag kan bistånd påkallas, 

förutom av allmän domstol i enlighet med redan tidigare 

gällande regler, av kommunal konsumentrådgivare och 

konsumentklagonämnden samt under särskilda förutsättningar av 

konsumentombudsmannen. 

Som av det ovan sagda framgår så reglerar konsument

skyddslagstiftningen förhållanden och företeelser som var 

bekanta och åtminstone delvis reglerade i lag eller sed

vanerätt redan då självstyrelselagen stiftades. Utgående 

från att självstyrelselagen beaktar alla de angelägenheter 

som var eller kunde vara föremål för rättslig reglering 

när lagen trädde i kraft, bör konsumentskyddet enligt 

landskapsstyrelsens uppfattning inte betraktas såsom ett 

nytt rättsområde i självstyrelselagens mening. Den omständig

heten att regleringen i dag till följd av ändrade synsätt 

möjligen sker i andra syften än när självstyrelselagen 

stiftades, har således i sig ingen betydelse när det 

gäller att avgöra huYuvida fråga är om ett nytt rättsområde 

eller inte. 
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Frågan om till vilket rättsområde konsumentskyddet är 

att hänföra 

Konsumentskyddslagstiftningen utgör en reglering av 

delvis offentlig- och delvis civilrättslig natur. Av 

offentligrättslig natur är t.ex. bestämmelserna beträffande 

konsumentombudsmannens, marknadsdomstolens, konsumentklago

nämndens och övriga statliga organs verksamhet ävensom be

stämmelserna rörande kommunal verks~mhet på konsumentskyddets 

område. Av civilrättslig natur är de regler som är direkt 

tillämpliga i förhållandet säljare-konsumen\
1 

,vilka ingår 

i 4-6 kap.konsumentskyddslagen samt, trots det starkt 

framträdande offentliga intresset, även de materiella reg

lerna i 2 och 3 kap.sagda lag . 

Eftersom konsumentskyddslagstiftningen uttryckligen 

tar sikte på att reglera den verksamhet som utövas av n ä -

r i n g s i d k a r e (1 kap. 1 och 5 §§ konsumentskydds-

lagen; lagens näringsidkarberepp är mer omfattande än 

det traditionella näringsidkarbegreppet, en omständighet 

som dock sannolikt är av relativt obetydlig praktisk be

tydelse - lagen är således tillämplig främst i fråga om 

personer som enligt gällande näringsrättslig lagstiftning; 

är att betrakta såsom näringsidkare)~å förefaller det natur

ligast att hänföra densamma till näringsrättens område. 

(Beträffande vad som förstås med näringsrätt (i objektiv 

bemärkelse), set.ex. K.A. Moring, Finsk näringsrätt, H~l-

singfors .191,4 s. 31 f., Jaakko Uotila, Elinkeinolupa, Helsing

fors 1967 s. 87 (3 stycket in fine). Enligt justitieministe

riets promemoria förstås med näringsrätt näringsutövarens 

rättsligt skyddade ställning med avseende på utövandet av 

näringen, d.v.s. den rätt enskild som redan vidtagit närings

utövningen har att fortsätta idkandet av ;ri;:ä1;i8gen (s. 3 jämföra 

med Uotila a.a.s. 87 (2 stycket)). Bestämmelserna om sagda 

näringsrätt skulle enligt justitieministeriet utgöra 

(den objektiva ?) näringsrätten. Frånsett att den 

"näringsrätt" som anges i justitieministeriets promemoria 

s·om, objekt för lagstiftningsåtgärder är så "smal" att 

någon självständig rättslig reglering därav knappast 

förekommer i praktiken, så är det uppenbart att självstyrel

selagens regler rörande näringsrätt inte sammangår med 

justitieministeriets uppfattning om näringsrättens väsen. 

Att så är fallet kan till kn del bero på att den framställ-
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ning av Uotila som man stöder sig på i fråga~om 

begreppet näringsrätt har ett alldeles speciellt syfte. Uotila 

använder nämligen begreppet som en t~llfällig preskriptiv definition vid 
sin undersökning avbeskaffenheten av det skydd som näring::;

utövaren åtnjuter mot lagstiftning (och andra myndighets

åtgärder) som syftar till att inskränka eller förhindra 

den verksamhet han bedriver. "Näringsrätt" är således i 

ifrågavarande sammanhang närmast synonymt med "rätt att i 

större eller mindre omfattning fortsätta utövandet av tidigare 

tillåten näringsverksamhet som förbjudits eller inskränkts 

genom lag eller annat myndighetsförfogande" . 

Det ovan sagda gäller särskilt den del av konsu~~ht

skyddslagstiftningen som är av offentligrättslig natur 

eller beträffande vilken det offentliga intresset är 

särskilt framträdande (Jfr Ulf Bernitz: Konsumentskyddet, 

syften, metoder och utvecklingslinjer; "Svensk rätt i om

vandlingn, Stockholm 1967 s.90). Den näringsrättsliga 

lagstiftningen utgör nämligen av gammalt främst en 

reglering i offentligt intresse. Denna inriktning framstod 

med särskild tydlighet under tiden före näringsfrihetens 

införande då rätten att &~o~~ näring (och yrke) principiellt 

var förbehållen dem som upptagits som medlemmar i de olika 

(hantverks)skråna och (handels)gillena, vilka var samman

slutningar av närmast offentligrättslig natur. (Se be

träffande den dåvarande näringsrättsliga regleringen t.ex. 

II-VIII kap. Handelsbalken i 1734 års lag samt beträffande 

regleringens rättssy~tematiska karaktär, C.A.Reuterskiölds 

kommentar i "Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i 

Sverige och Finland"(Del Is. 415)). Den reglering av nä

ringsutövningen som gällde före näringsfrihetens införande 

företer i sak knappast några likheter med motsvarande regle

ring enligt konsumentskyddslagen, vilket bl.a. beror på att 

motiven för lagstiftningsåtgärderna är så olikartade. I 

"formellt" avseende föreligger dock en likhet, bestående 

däri att regleringen i vartdera fallet är avsedd att om

fatta i stort alla former av egentlig näringsutövning. Häri 

skiljer sig konsumentskyddslagstiftningen från den näringslagstiftning 

som ägt rllin under tiden från näringsfrihetens införande<.'Föremålet, fi)JK c.ylik 

lagstiftning har nämligen i allmänhet utgjorts av enskilda 

näringsgrenar och lagstiftningen har ofta inneburit regle

mentering av näringsutövningen. Härvid har konsumentskyddet 

vanligen inte utåt framstått som den primära orsaken till 
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lagstiftningsåtgärden. Undantag från sistnämnda regel 

utgör t.ex. livsmedelslagstiftningen (43/77), lagstift

ningen rörande reglementering ~v resebyråverksamheten (56/75), 

och lagstiftningen rörande handel med tobaksvaror (52/78). 

Beträffande sådana i konsumentskyddslagstiftningen 

ingående bestämmelser som är av "rent" civilrättslig (när

mast avtalsrättslig) natur (i huvudsak 4-6 kap~ konsument

skyddslagen) framstår det inte såsom lika uppenbart som 

beträffande övriga delar av konsumentskyddslagstiftningen 

att fråga är om näringsrätt.Orsaken härtill är att 

den avtalsrättsliga lagstiftningen traditionellt varit 

fristående från den näringsrättsliga. I näringsrättsliga 

författningar har således i allmänhet intagits endast ytterst 

knapphändiga regler rörande relationerna mellan närings

idkaren och hans kunder. Dessa relationer har alltså 

vanligen reglerats av den allmänna civilrätten (Jfr Mo-

ring a.a.s. 33). Även i de fall då speciell reglering 

förekommer t.ex. så att ~trth1sfriheten i visst avseende 

begränsats, anses .clet . ..o-ftac::ått 'cle allmänna civilrätts liga regler

na fortfarande gäller i förhållandet mellan avtalsparterna, 

såvida inte uttrycklig bestämmelse stadgar motsatsen. När 

sådana ~be5tämmelser saknas-, drabbas n·ärings-

idkare som bryter mot bestämmelser i näringsrättsliga 

författningar vanligen endast av påföljder av offentlig

rättslig natur. Eventuella civilrättsliga följder blir 

beroende av huruvida förfarandet tillika står i 

strid med någon regel inom den allmänna civilrätten. Orsaken 

till detta förhållande är givetvis det starka offentliga 

intresse som gör sig gällande vid den näringsrättsliga 

regleringen. 

Eftersom även de avtalsrättsliga reglerna i konsument

skyddslagstiftningen är avsedda att äga tillämpning enbart 

i förhållandet näringsidkare - konsument och således inte 

utgör någon del av den allmänna civilrätten samt då 

de tillkommit i samma syfte som övriga för konsumentskyddet 

skapade (civilrättsliga)bestämmelser, föreligger det enligt 

landskapsstyrelsens uppfattning ingen anledning att betrakta 

dem som något annat än bestämmelser av näringsrättslig 

natur. Frågan om ifrågavarande avtalsrättsliga regler, såsom 

varande närmast av köprättslig natur och därför av särskild 

betydelse för handeln, tillika skall anses vara hänförbara 

1 
I 
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:till handelsrätten saknar, med hänsyn till att de inte är att 

. hänföra till den allmänna civilrätten, intresse från lag

stiftningsbehörighetssynpunkt. EfteTsom frågan dock har ett' 

visst allmänt intresse kan det vara skäl att kort beröra skill

naden mellan handelsrätten och "den egentliga"rräringsrätten. 

Härvid kan konstateras att det grundläggande syftet med den 

handelsrättsliga regleringen är att åstadkomma snabba transak

tioner samt klara och invändningsfria rättsförhållanden inom 

affärslivet.-Regleringen sker m.a.o. i syfte att underlätta 

näringsutövningen och således i första hand för tillgodoseende 

av affärslivet egna intressen. (På grund av handelns stora 

internationella betydelse förefinnes en konstant strävan att 

skapa regler som är enhetliga för så många handelsnationer som 

möjligt - denna strävan sätter givetvis spår i den nationella 

lagstiftningen (och i nationella handelsbruk); för Finlands del 

t.ex. växel- och checklagstiftningen och den sjörättsliga 

lagstiftningen). 

Den näringsrättsliga regleringen motiveras som ovan konstaterats 

alltid av ett näraliggande allmänt intresse. Efter näringsfrihe

tens införande är det bl.a. olika från allmän synpunkt icke tole

rabla följder av näringsverksamheten som påkallat näringsrätttslig 

reglering; i sakens natur ligger att regleringen vanligen skett 

i form av förbud och påbud. 

Det är lätt att se att den konsumentskyddande lagstiftningen 

inte tillkommit i samma syfte som den handelsrättsliga. Snarare 

är det så att med den handelsrättsliga och den konsumentskyddande 

lagstiftningen avses att tillgodose två motstående intressen; 

köpmannens intresse av en snabb och störningsfri omsättning och 

konsumentens intresse av upplysning och betänketid inför ett 

köp samt korrektiv när köpet inte motsvarar förväntningarna. Och 

eftersom den konsumentskyddande regleringen tillkommit för av

hjälpande av det från allmän synpunkt otillfredsställande förhål

landet att konsumenten utgör den svagare av de båda parterna, är 

det naturligare att se lagstiftningen rörande konsumentskydd 
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~j som en näringsrättslig än som en handelsrättslig reglering 

Självstyrelselagens regler beträffande kompetensfördelningen 

rörande närings- och civilrättslig lagstiftning. 

Enligt 13 § 1 mom. 9 punkten självstyrelselagen tillkommer 

landstinget lagstiftningsbehörighet beträffande näringsrätt. 

Lagstiftningsrbehörigheten innebär rätt till såväl offentlig- I 

som civilrättslig reglering (jfr 11 § 2 mom. 11 p. självstyrelse

lagen). Frän området för landstingets lagstiftningsbehörighet 

har undantagits vissa vid självstyrelselagens ikraftträdande 

reglementerade näringsgrenar (Se t.ex. 11 § 2 mom. 10 p.) Av 

11 § 2 mom. 8 p. framgår att "till den allmänna privaträtten 

hörande delar av handelsrätten" är förbehållen rikets lag

stiftningsbehörighet. Som ovan redan framkommit sä omfattar 

den allmänna privaträtten rättsregler som är tillämpliga mellan 

enskilda i allmänhet, utan hänsyn till deras levnadsställning. 

De rättsregler som är tillämpliga mellan enskilda endast under 

förutsättning att endera av dem eller bäggedera är t.ex. utövare 

av visst yrke, är däremot att hänföra till den s.k.speciella 

privaträtten. (Beträffande skillnaden mellan allmän och speciell 

privaträtt se även t.ex. J.N.Lang: Näringsrätt, Helsingfors 

1895 s.l. I föreliggande framställning användes civilrätt och 

privaträtt som synonyma begrepp. Enligt äldre juridisk termino

logi avsågs med civilrätt endast privaträttens allmänna del). 

Till den speciella privaträtten hänförs även handelsrätten, 

såvitt fråga är om institut som är avsedda enbart (eller främst) 

för handelns behov (t.ex. de rättsinstitut som anges i senare 

delen av 11 § 2 mom. 8 u. självstyrelselagen). Den omständig

heten att riket förbehållits uteslutande rätt ti11 lagstiftning 

när fråga är om till ,den allmänna p-riva,trätt.en- hörande delar av 

handel rätten- ock överhuvudtaget frågor som är att hänföra. 
till den allmänna privaträtten (11 § 2 mom. 8 p. förra deJen,11 P· 

J)I sammanhanget kan man dra en intressant paral1ell till arbetsavtals
lagstiftningen. Liksom lagstiftningen om arbetsavtal och annan arbets
lagstiftning utgör nämligen lagstiftningen om konsumentskydd ett undan-
tag frän den "gammalliberala" uppfattning enligt vilken de enskilda 
individerna skall til1komma största möjliga frihet vid ordnandet av sina 
inbördes förhållanden, varför således samhällets ingripanden skall inskrän
kas till ett minimum. Den småningom vunna insikten om att ifrågavarande po
litiska uppfattning tillämpad i näringslivets förhållanden leder till det 
avsedda målet endast i sådana situationer där avtalsparterna är'nägotsänär 
jämbördiga ledde relativt tidigt (iförhällande till tidpunkten för närings
frihetens införande) till lagstiftning avsedd att skydda arbetaren i hans 
egenskap av den svagare parten i relationen arbetsgivare - arbetstagare.Det 
sociala motivet för lagstiftningen går igen när det är fråga om konsument
skyddslagstiftningen. Däremot föreligger inget sådant motiv när fråga är om 
traditionell handelsrättslig lagstiftning. 
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:Självstyrelselagen) s~:t när fråga är om de (Omvud;SakJJ}I~n till .den specieUa 

privaträtten hörande) rättsinstitut som anges i senare delen av 11 § 2 mom. 

8 P· innebär med största sannolikhet att inte särskilt omnämnd privaträttslig 

reglering med avseende på speciellt handeln bedömts vara att hänföra till närings

rätten och således (med undantag för vissa särskilt angivna näringsgrenar) vara 

underkastad landskapets behörighet. Behörigheten skulle således ankomma påriket 

när det gäller att reglera rättsförhållanden där ingen:av de berörda parterna är 

näringsutövare, medan det skulle ankomma på landskapet att (med undantag för 

vissa särskilda angivna näringsgrenar och vissa särskilt angivna rättsförhållan

den) reglera rättsförhållanden där endera eller vardera av de berörda parterna 

är näringsutövare och fråga är om angelägenhet som äger samband med näringsutöv

ningen. Av bestämmelserna följer vidare att de allmänna civilrättsliga reglerna 

i riket skall gälla även i landskapet intill dess särskild reglering med avseende 

på näringsverksamheten (och övriga r~ttsområden där landskapet äger rätt att lag-
• ~, ·.1 ~ ..... : " :.·• 

stiftningsvägen reglera förhålland~rifuellan enskilda personer)ägt rum i landskapet. 

Förenämnda tolkning av de ifrågavarande bestämmelserna kan i förstone möjligen 

förfalla oväntad.Emellertid är det svårt att tänka sig någon annan tolkning som 

tar hänsyn till dels att lagstiftningsbehörigheten i fråga om till näringsutövning 

anknutna "stadganden av privaträttslig natur" är anförtrodd landskapet och dels 

den systematiska indelning av civilrätten som ligger till grund för ifråggvarande 

regler.(I praktiken har ifrågavarande regler i självstyrelselagen uppfattats ha 

den innebörd som här angivits. Sålunda ansågs det t.ex. att den reglering av 

avtalsfriheten vid försäljning av tobak i näringsverksam...liet som skedde genom la

gen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (FFS 693/76) inte var bindande 

för tobakshandeln i landskapet, vilken alltså kunde fortgå i enlighet med allmän

na civilrättsliga regler (intill dess reglering skedde genom landskapslag; be

träffande sagda landskapslag inbegärdes utlåtande av högsta domstolen (utlåt.nr 

2001, 1978-07-20). 

Med hänsyn till det som ovan sagts beträffande karaktären av den i riket i 

konsumentskyddande syfte antagna lagstiftningen och beträffande fördelningen av 

lagstiftningsbehörigheten enligt självstyrelselagen är ifrågavarande lagstiftning 

enligt landskapsstyrelsens uppfattning inte tillämplig i landskapet i fråga om 

annan näringsverksamhet än sådan beträffande vilken behörigheten att lagstifta 

uttryckligen ankommer på rikets vederbörande organ. 

Konsumentskyddslagen 

Eftersom konsumentskyddslagen innehåller de främsta materiella reglerna röran

de konsumentskyddet är det som ovan anförts tillämpligt närmast med avseende just 

på denna lag. Till det som sagts kan dock läggas ytterligare några synpunkter. 

Som ovan redan konstaterats så kan konsumentskyddslagens materiella regler inde

las i två huvudgrupper om man som den särskiljande faktorn betraktar frågan på vem 

det ankommer att begära rättelse när en näringsidkare överträtt en regel som bin

der honom i näringsutövningen.I fråga om den första gruppen (2 och 3 kap.) 



- 10 - " .··~ 
e) :t 

gäller att det ankommer på myndighet (konsumentombudsmannen 

och marknadsdomstolen) att beivra överträdelse, medan det i 

fråga om den andra gruppen gäller att denna uppgift ankommer 

på näringsutövarens avtalspart, konsumenten (4-6 kap). Sagda 

skiljaktighet kan givetvis föranleda den uppfattningen att det 

offentliga intresset är mer framträdande när det gäller den 

första regelgruppen. Denna slutsats drar även landskapsstyrel

sen. Det är emellertid att beakta att det offentliga intresset 

även i fråga; om den andra regelgruppen är starkt framträdande. 

Att så måste vara fallet följer redan därav att konsumentskyddet 

uppfattats som en uppgift för det allmänna. Detta intresse 

kommer även till positivt uttryck i lagtexten. Sålunda har 

bägge regelgrupper närmast karaktären av till näringsidkarna 

riktade f örhållningsorder rörande det förfarande som de skall 

iakttaga vid näringsutövningen. Beträffande den andra regel

gruppen frara::;år denna karaktär hos reglerna därav att Tdess'a, ~'' 

såvitt gäller de skyldigheter som pålagts näringsutövaren~ inte 

kan sättas ur spel genom avtal (vilket förhållande avviker från 

det som är det normala inom civilrätten). 

På grund av det ovan sagda ligger det nära tillhands att 

betrakta skillnaden mellan ifrågavarande två regelgrupper närmast 

som en skillnad av teknisk natur. I systematiskt hänseende 

skulle således någon skillnad. int"e föreligga utan i vartdera 

fallet vore det fråga om civilrättslig reglering av nar1ngs

verksamheten i avsikt att tillgodose ett angivet offentligt 

intresse. Också i justitieministeriets promemoria stannar man 

för den lösningen att fråga är om en skillnad av teknisk natur 

(s.4). Man delar även landskapsstyrelsens uppfattning att det 

offentliga intresset är mer framträdande vid den inom närings

rätten fallande civilrättsliga regleringen än vid civilrätt-

slig reglering i allmänhet (s. 3) .. Däremot drar man i behörig

hetsfrågan en helt annan slutsats än landskapsstyrelsen, i det 

att man anser konsumentskyddslagen utgöra sådan civilrättslig 

reglering som faller under rikets lagstiftningskompetens. För 

denna uppfattning framförs inga andra motiv än att 

1) fråga är om ett privaträttsligt rättsförhållande mellan 

köpare och näringsidkare (s,3) 

2) det ankommer på riket att lagstifta i angelägenheter 

r::örande~ illojal konkurrens (s.5) 

3) det i landskapslagstiftningen inte ingår några regler, 

som kan jämföras med reglerna i 2 och 3 kap. konsumentskydds

lagen (s.5). 
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"~· 
Det under punkt 1 refererade argumentet visar att man tJ~bisett 

det centrala i den föreliggande frågeställningen. Det som~'är av 

intresse är ju inte det självklara förhållandet att fråga är om ett 

, privaträttsligt rättsförhållande utan om detta rättsförhållande 

möjligen äf att hänföra till den (begränsade) del av civilrättens 

område där landskapet äger lagstiftningsbehörighet. Eftersom denna 

fråga ovan redan ingående berörts, skall här endast ytterligare 

konstateras att den omständigheten att fråga är om reglering av 

avtal på intet sätt hindrar att regleringen kan vara av närings

rättslig natur. Det är tvärtom svårt att föreställa sig någon 

civilrättslig reglering på näringsrättens område som inte i en 

eller annan form skulle beröra avtalsfrågor. 

Beträffande argument nr 2 kan konstateras att de rättsregler som 

omfattas av institutet illojal konkurrens är tillämpliga enbart 

mellannäringsutövare. De rättsregler däremot som reglerar närings

utövarnas verksamhet och som är att hänföra till näringsrätten är -

till den del fråga är om civilrättslig reglering - tillämpliga främst 

i förhållandet näringsutövare - kund. Med hänsyn härtill bör den 

konsumentskyddande lagstiftningen sådan den i dag är utformad 

snarare vara att hänföra till "allmän" näringsrätt än till lag

stiftningen rörande illojal konkurrens. Mot argumentet kan ytter

ligare anföras att institutet illojal konkurrens närmast är att 

betrakta som.:ett undantag från den huvudregel enligt vilken 

lagstiftningsrätten beträffande näringsutövning ankommer på land

skapet. Enligt allmänt accepterade lagtolkningsregler bör en exten

siv eller analogisk tolkning därför uara utesluten.Man bör tvärtom 

vara berättigad att motsatsvis draga slutsatsen att den del_ av 

näringsverksamheten som irtte·; kan innefattas under begreppet illojal 

konkurrens (eller anna~s uttryckligen hänförts till området för 

rikslagstiftningen) kan utgöra föremål för reglering genom land

skapslagstiftning. 

Argument nr 3 vore relevant endast om det avgörande för vem som 

tillkommer lagstiftningsbehörigheten var tidpunkten då 

lagstiftningsåtgärder vidtages. För övrigt kan tilläggas att 

argumentet till sitt s~kligt innehåll är oriktigt, eftersom 

även landskapslagstiftningen innehåller regler beträffande t.ex. 

marknadsföring (t.ex. landskapslagen om åtgärder för begränsning 

av tobaksrökningen (52/78), i vilken ingår regler beträffande 

reklam och försäljnin~samt landskapslagen om tillämpning i land

skapet Aland arvissa i riket gällande författningar rörande livs

medel ~3/77),i vilken ingår, förutom de regler beträffande mark

nadsför ingen~ som är intagna i de recipierade riksförfattningarna, 

vissa regler rörande marknadsföringen vilka saknar motsvarighet i 

rikslagstiftningen). 



- 12 -

Som av det tidigare sagda framgår så bör konsument

ikyddslagen anses tillämplig i fråga om sådana närings

grenar beträffande vilka lagstiftningsbehörigheten ankomm.er 

på riket .. Säl unda bör den redan i dag t i 11 ämpas L.ex~. när 

fråga om rörelse som bedrives av banker, försäkringsbolag 

och guldsmeder (11 § 2 mom. 10 p. självstyrelselagen). 

Lagarna om konsumentombudsmannen, marknadsdomstolen och 

konsumentklagonämnden. 

Genom rubricerade lagar har skapats organ för övervak-
'. 

ningen av att konsumentskyddslagens materiella regler efter-

leves~ Dessa organs verksamhetsmöjligheter i landskapet är 

således beroende av tillämpligheten av konsumentskyddslagen. 

I den mån behörigheten att reglera: de genom konsumentskydds

lagen reglerade rättsförhållandena ankommer på landskapet så 
' • • I 

ankommer det även på landskapets administrativa organ att om-

besörja utförandet av de uppgifter på inyndighetsnivå som regle

ringen kan föranleda~ Denna uppgift kan endast genom överens

kommelseförordning överföras till vederbörande riksmyndig

heter, 

Det sagda gäller emellertid inte när fråga är om sådana 

myndighetsåtgärder som är att hänföra till rättskipningens område. 

Uppgifterna inom detta område ankomm.er nämligen även till den 

del fråga är om rättsförhållanden som uppstår på grund av 

landskapslagstiftningen på rikso:fgan (4 kap. själv

styrelselagen), Denna omständ~ghet innebär att t,ex. tvister 

som föranledes av bestämmelse i landskapslag skall handläggas 

av riksorgan - vanligen domstol. På irund härav så medför 

eventuell landskapslagstiftning på konsumentskyddets område, 

såvida den miteriella regleringen är likartad som den i riket, 

att marknadsdomstolen är berättigad och skyldig att direkt 

på grund av landskapslagstifiningen handlägga sådana upp~ 

gifter som är av rättskipningsnitui (och vilkas handläggande 

inte bör anses ankomma på allmän domstol). Beträffande mark

n~dsdomstolen är dock att märka, att vissa av dess uppgif-

ter är av administrativ natur 'ct ,e;x:, utfärdande av förbud 

och utsättande av vite enligt 2 kap. 7 § konsumentskydds-

lagen) .. Dessa uppgifter kommer således - såvida de erhåller 

motsvarighet i landskapslagstiftningen-att ankomma på land

skapets administrativa organ intill dess de eventuellt 
genom överenskommelseförordning överförts till marknadsdornstolen. 
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Konsumentklagonämnden har såtillvida en speciell ställ

ning att dess uppgifter förefaller vara att hänföra till 

rättskipningens område utan att nämnden fördenskull är att 

betrakta som en domstol. Med hänsyn härtill och eftersom 

handläggningen av ärenden i nämnden inte leder fram till ett 

verkställbart beslut utan endast till ett råd om hur man bör 

förfara i enskilt1 fall, är det dock tveksamt om förfarandet 

är att anse som utövande av sådan 1'domsrätt" som avses i 21 § 

självstyrelselagen. 

Lagen om anordnande av konsumentrådgivning i kommun 

Den omständigheten att även kommunerna anförtroct~ uppgifter 

med anknytning till konsumentskyddet visar hur framträdande 

det offentli~a intresset är när det gäller angelägenheter somrör 

köhsurhertts:l<yddet.I fråga om tillämpligheten av ifrågavarande 

regler i l~ndskapet förefaller det som om redan bestämmelsen 

i 13 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen, enligt vilken 
.... •1.~ ..•••• ' 

lagstiftningsrätten när fråga är om kommunalförvaltning ankom-

mer på landskapet, ger vid handen att reglerna inte är till

lämpliga i landskapet. Emellertid har det ansetts att ifråga

varande bestämmelse i självstyrelselagen endast ger rätt 

att organisatoriskt reglera kommunernas verksamhet medan det 

när fråga är om det materiella innehållet av verksamheten är 

beroende av de allmänna reglerna rörande fördelningen av rätts

områdena1 huruvida lagstiftningsbehörigheten ankommer på 

riket eller landskapet. I fråga om lagen om anordnande av 

konsumentrådgivning i kommun kan konstateras att fråga är om 

en (offentligrättslig) reglering)varigenom kommunerna pålägges 

vissa skyldigheter som närmast äger anknytning till sådan 

näringsverksamhet som avses i konsumentskyddslagen. (Qi~;t,sagdå"f~r

hållande utsäges visserligen inte uttryckligen, men bör anses 

vara underförstått; således syftar begreppen konsument och 

näringsidkare sannolikt på samma personkategorier som mot

svarande begrepp i konsumentskyddslagen). Av sagda förhållande 

följert med hänsyn till det tidigare sagda, att fråga är om 

lagstiftning inom näringsrättens område, varför ifrågavarande 

lag inte är tillämplig med avseende på kommunerna i landskapet 

ifråga om annan näringsutövning än sådan beträffande vilken 

lagstiftningsbehörigheten ankommer på riket. 
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p ö r s 1 a g t i 1 1 å t g ä r d e r 

Såsom ovan redan framhållits så är det angeläget att 

bringa konsumentskyddslagen i kraft i landskapet till de 

delar den eventuellt inte redan gäller här. Fördenskull föreslås 

att den antages som blankettlag. Däremot föreligger det inte 

något behov av att antaga lagarna om konsumentombudsmannen, mark

nadsdomstolen och konsumentklagonämnden som blankettlagar, vilket 

beror därpå att dessa lagar innehåller huvudsakligen bestämmel

ser av organisatorisk (formell) karaktär. De väsentliga mate

riella bestämmelserna ingår nämligen, såvitt fråga är om konsu

mentombudsmannens och marknadsdomstolens verksamhet, i konsument

skyddslagen (2 kap.7 §och 3 kap. 2 §).De uppgifter som i 

konsumentskyddslagen är anförtrodda marknadsdomstolen och kon

sumentombudsmannen skulle, som ovan redan konstaterats, ankomma 

på landskapsstyrelsen. Avsikten är att landskapsstyrelsen sena

re skall taga ställning till frågan om dessa uppgifter skall 

begäras överförda till vederbörande riksorgan genom överenskom

melseförordning. Intill dess skulle landskapsstyrelsen vid 

handläggningen av ärenden rörande bl.a. förbud mot åtgärd som 

strider mot konsumentskyddslagen i tillämpliga delar iakttaga 

samma förfarande som konsumentombudsmannen och marknadsdomstolen. 

Beträffande frågan om anordnande av konsumentrådgivning i 

kommunerna, så avser landskapsstyrelsen att taga ställning där

till sedan kommunerna beretts tillfälle att uttala sig om olika 

alternativa förslag. 

2. Detaljmotive:r'ing 

1__J_. De förordningar som föreslås antagna tillika med 

konsumentskyddslagen är utfärdade i stöd av densamma. I förord

ningarna stadgas att intyg över felanmälan vid konsumentköp 

skall ges om varans pris är minst 30 mark (FFS 549/78) samt 

att bestämmelserna i 6 kap. 1 § konsumentskyddslagen inte 

skall tillämpas om varans pris understiger 30 mark (FFS 639/78). 

Förordningarna innehåller dessutom bestämmelser rörande vissa 

uppgifter för handels- och industriministeriet och närings

styrelsen, vilka uppgifter i fråga om landskanet bör anses 

ankomma på landskapsstyrelsen. 

Ovan nämnda författningar bifogas föreliggande framställning. 

(Bilagor 1-3). 
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~ De uppgifter som enligt lagrummet skulle ankomma på 

1andskapsstyrelsen är främst sådana uppgifter som i riket an

kommer på konsumentombudsmannen och marknadsdomstolen och vilka 

uppgifter är av administrativ natur. Fråga är närmast om ut

färdande av förbud mot olaglig marknadsföring och olagliga 

avtalsvillkor samt utsättande av vite till förstärkande av 

dylika förbud (2 kap. 7 och 8 §§ samt 3 kap. 2-4 §§ konsument

skyddslagen). 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om tillämpning i landskapet Åland av vissa i riket gällande 

författningar rörande konsumentskydd. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 § • 

För tryggande av konsumenternas ställning skall vid 

näringsutövning följande i riket utfärdade författningar, med 

nedan i denna lag angivna avvikelser, äga tillämpning i land

skapet Åland: 

1) konsumentskyddslagen den 20 januari 1978 (FFS 38/78) 

2) förordningen den 14 juli 1978 om intycg över felanmälan 

vid konsumentköp (FFS 549/78), samt 

3) förordningen den 17 augusti 1978 om hem- och postförsälj

ning (FFS 639/78). 

De i 1 mom. angivna författningarna tillämpas i landskapet 

sådana de lyder då denna lag träder i kraft. Sker därefter 

ändring i någon av författningarna skall de ändrade stadgandena, 

såvitt ej annat följer av bestämmelserna i denna lag, gälla i 

landskapet fråntidpunkten för deras ikraftträdande i riket. Upp

häves någon i 1 mom. angiven författning, skall dess giltighet 

i landskapet upphöra samtidigt som i riket. 

2 §. 

De uppgiftersom enligt de i 1 § 1 mom. angivna författ-

ningarna ankommer på statsorgan skall i landskapet handhas av 

landskapsstyrelsen, såvida dessa uppgifter enligt 19 § själv

styrelselagen för Åland ankommer på landskapet. 
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3 §. 

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen 

av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

Mariehamn den 6 mars 1979 

~ 
L a n t r å d Folke Woivalin 

Lagberednings chef Ch~sson 



~'."'~~=~__.,.~~------_-_ ---.~ --------=-------. ~~.-:-_-:----~----=-~~~~-::---~--~~-----__ -_ --_ -__ :-:~---
-- h - ] I j" - , It' - k i" " -- " - ·j , ' j , . -In n c _;_t l: J ~\'.r >:'iJ f\..O~h'.!ILC'nt)_·yu(J-.t~l~, c;.:1.~\ ).' .,, ---:;- ,~\r )l). ~:t~; 0111 ;t!1..:.in!;"J~U1(1~ ;1v_ '\0!1':'t11t1~·11lr. 1..'.~'.:\'11:!"°,!~ 

l-XOl1in1un. ::_.!d. Cd. ---- J\.:r ·~O . .!..Jg or11, 1~on~·.uJ> ... nl<:nnbuchni;1nnc;·1) sld. 61), -·- Nr 41. L.1~ c;r1 
ITurkna .... l~:du1~1s:ok·ri. -::id. 67. ·-- 0.1r -l:L, ·L~1'.' ~. r1 kcn-:u1:11::·n~:~L\·.on."i:'.1nd:·n: c-;!d. 711. -- 0:r.- J}, 

11 i - . 

Nr 38. 

I enlighet rncd 
• ~ 1 

r1 t~~sG~-~;~cns st::-:.dgas: 

- . 
i .f:.~~'.p. 

i §_ 
Dcnn~ lng g~ilicr ur.lJ:_!:j, f.:;-.·5;:_Ijt:lng c::~~ ~lrlw 

nan n::_1rkrl~~c!sförin g 2\· l:o L·· -~u1ntic1n '.):-1 y::r;g~~::tcr 
fr~tn ~--..~:r:.~-.:~..;:;._1.:~.3.rc r:L~ ' -~.~·_:;.:.·,·~:~t.::. L ·-~.:, · -; _::; 

lärnoas ~i.v~n Jå n~iriil!f·~tdk1.:1c förrric~dLt~ 1~yt~ic~
hert:r till konsument;r. 

i \i. 

\ 7ic1 n:;1.rkn~td ,r;·r, '. ;~~ ic kc '-~t--rv~·lndas f~::--
f:t'.·~1"d;.' __ s:lm str:tLr ·-mot god sed el'.i:l- elJc:5c 
_,; . ' -~!~''.' " ~ ;· ·:·.1·~- :i - ·:::__·~!~ ": 

2\1:1;_-:.~:iadsför:n~~,, \'~~11 ej J.\Jg,'tr t~:-1}'.;iftc~, !;Ci11 

:ir ~1v bt:b.o\~ct r1~i_l:,:;]li~1de med hj'1:--yn riJl koil~U.,. 
l)Ll!l'l~l J;.:_0: gi:ller lek,:.: J::~L.!St:·~1J~~idt: {:~iJ.-::,~ik- 1:·1:;n~ci.·_~1.::_;; h~~:.-:t ~:Ec~ t.:1-:-ci:~c~-~ii~;l~~ tryg_;~;ctJ 

J.:ing;-lf elL:1 ~H~);,:tsLt~di.r.::~ gru~111;i\ f1...iL::.~'..-~iit:g ~;k~:ll ~1l~~~d ansc-s c:-i1.1.'.-,.:J~:lig. 
elle~ rnc< ·~ 1.:-a ::2nde o.v koi-::.::rn1r1~-1. ~:_: ~):>-- :;~1_1nsJn-

stalten bevil1:id fönnån. 2 §. 

2 §. 
\Tad i denna 18g stad~as ·Jnl köp sk~-.E ~iven 

tiJlämp:is pa byte. 

.3 §. 
~vied kcr:.s:3n.~:ions.r~'.-tri~'.1~ct i.;\:-::e~ i ::.:_.- ~-.r~ 1 

od·,.. -,...t""'\""' ,...1. t';~:-~-+~"... - .., i-t~;,/~,~-- ,1J~~ sa J.D'"' \i,"'~• 0'-f1 "Jct1bc,_"'' ~CD1 0._.,.J·--"·c' ci,_c, 
i "'.:~,ertlirr om.i:'artnir10 nr1T'än{~:~~ [Or ,--"';·.~'.: 1 1ri 
: ,_..., .1. :·v .. .L .... -.:J ' ... "t ... --~· .• 1 __ 1 ;._u 

komumuon. 

4 §_ 
Såsom konsument bct~·~~kt~!~ i _J~nn:l l~1g pc:r

son, som anskaffar knns1.1mt1onsnytt1rheter 
huvud')rik1igtn iör sitl pcrscinliga bruk c~!·.-~r ~o;: 
att användas i hans p1~1 \rata ht~-sh3ll. 

5 §. 
1v1ed närings.idkire cvses i denna lag frsisk 

person eller pri,·at eller offentlig juridisk ~Jer
son, som yrkesm'.is::igt ht::kr tilJ salu, s~i!jer 
elier eljest fJ.1\.JL ".,-c<lcrl,i.g tJ-;,·crL'iter kc~s~1n:60.::is~ . ' nytng:1cter. 

5-1978 

Vid I11a1knadsföring i3.z- c; l2.rrl~:.1s osanna 
~-;_~(.:C ·vils~ledD.nd:: ~:~r\~iltcr. 

3 5. 
I)r~.:;et på kon.; 1 .;r;:~ic·~~~:-:yt!igb~t i:ir t:} up_?

~i\·~~s ' ... -..:!·J ned,:..: 1 r~ 1~1-~d c~~ ~rö~·re 8c-:o~p :i.:1. 
"-~~: ~; ---- I-'lfl~C'~ ~~;_: ... ~~<~;;: l!t-.l~C1:3t:~.::.L 

r:~i.:_ir.:-~~i.-=r~~:rer;. ~;: -~~~l·- upp1=::...1nt. 

4 §, 
\-id 1narknacL-,{c_;ri~ig f~r ej s!-~e lJtbuJ, ~on1 

iL~:~~b~r· ~1tt kon~,u:1-lt~ons~yL[ighet <.i~)es r:ill::srn-

~~::,::,~~r:.::,~,:fa2'.; :~~~:, :!L !,:l,, ~r~:'.E~:·~: 
hc: erh3l~c:: 11U!~~ ·vc.-·1 1~·rl:ig eller riil ne(l:-·1rt 
prts, sr1vicl;1 nJc-~L.111 ;·_k· u;,bjr_ldnJ l~nn')·1_;rr1t!on,~

~ytt1;bctcrna ick\: frJnJigger ert up:Je11ba:t sak~ 
li;;t s:~nnband. 

5 §. 
'·i,~; ::~~:rI.::nDcL~fc;ri1~g Lir ej u.do\-:.lS sL .. ~rn9J:-u1d 

· f:·;:-111-~:'l, \.-:1rs crb;Hl:-~nde föruL~iltt-;:r ,.~·~d~:dJ:}~ 

01780C005P 



Nr 38 

·onsnyttighet eller avgivande av 

• d "11 • od m. är sta ga.t ga~er CJ s~ a:ia 
·ngsuppgihc:r 11 u~nrn~ar ~en tid
"'r anses urgöra t;dsfordnv. 

6 §. 
kan utfardas erforderliga 

· andet [ff proJuktmärkning och 
ar tiil kc.n.;•..!iT! tiqn;:,n;..~tri~het samt 
av andra uppgifter, som rör kon

. hetem b·~1utet, egenskaper och 
id m,1;·!:ncd,föring; 
ci\·2r-. ... lc: \ 1 icl n::Jtknadsföring av 
' och kreditvillkor 

, ,.1mr 
rci~.:r:ciLt ~x· ~~~1na t~l\~ling::lr fur 

.. :-SGi:il ~nsh.1 Ler sig till n1a rk_na<ls· 
om högsta ri;]åtnG. beiopp for till
' ier g:.Jtisförrnjner vid rn~1rl·~rLlds-

7 §. 
~0111 beställer eller för,~~t~1gc·r 

.... k~n, o:n det med h~~n-
UfT'rnto'.·:yddet äl.' erforderligt, för
, forrsdLL~ :::.aJ~n n1arkna<l~fl.lring- 1 
·mot staci~acdcna i detta k2oitcl 

av ne;1 ntfirdnde st3d12,11;den 
b~r, ~ll~: ~:~~ u:~pr~p2 s~ld:~ri :~llcr 

~:C:::~· In:::r~n,1dsi.~rii1g. föL-buclet 
·as rne::l vir·2, 01~1 ej <.forta av 

Ur c1 beh~)\·H~L 
:kan, or'.1 s~~~-~kil.t sk:H d:irtill före

.. · las J~l ::~l~:t ii\cn pel-~on, ::0111 ~~r 
'ovan i l mom .• .w;edd närin<>sid-

" • •• 0 

";~;m nanCJJt for ckrwes 

heter som åtgärden förorsakar konsumenterna. 
Ahgg:mdet bn förn:ir!:~1s med \·ite. 

10 §. 
rvfarknad:;förin;::c:'" Ligenli'.!hct md h:i,1,;\·n 

till l~Llnsnnh.:ntsk~.:-dL;~·c ,j\~-,_·r\-~1kas av ~-=o~;-;~in1~:.~:r~ 
' ' cn1:.Juas1n1n ncn. 

() ···'"['''- ! j ri"t ,J.. .,• l,c'-, Jj:-.,,.-
--~~1-~,-'.l!nl,_j~_~'~,'l. u.l.1:w.O~t OrJh' C.ien .-.?'-h '-"•-·!J.JTI 

1 
dl,=y~n 

cl\ __ ___ __ uelL!J .~;_, lUlt~L\.!.i.l-1 v~tu uvan 

sagts~ -~t:1dg~1r J lngen 0n1 n1J.rknJd~dcr11st~1ien 
( 41/78). 

11 §. 
I)~n som uppsiidigc:n bryter n10L st~1dg.~n.

cen:i 1 L-i §; eller 5t::idr;inden, som urfircbt5 
rn.r~J stöd av 6 §~ skJll för J/li.lr1~2;~·rzds/ö;·i;;,_'{:;·
;~-,01~r dcim;:_s ::ill böter e:lb· rill Lngche i h);~5t 

Den son1 "J\i grovt \~åiL1ndc hr\rtcr rnot ovan 
l i morn. Jvscd~Ia stad __ izaridc;-1J skall för l?h!tl~-
1-1 -.,-lr!o':_;,~,,,-i-o·rr 't 1S" c1'·;_IT--i'l'. t1"l11 1-...(-}.-,.,r· 

.U<..J.->/ '''·.~-"/ .__,(: J, ·~ 'l ,LJ J. IJ_t..._ o 

D~:n sc0111 L!·\::cr ;not fl\:-bu.J. sCfi1 r1icc:d...:L-tts 
rneJ 5ti5d <)V 7~ 5 1:ch S1Jm f,·~,-~·t~irkt~ n"}cJ vit:.:-, 
k~n dock ej dömas till str~:fi för- ;;amrna hand
ling. 

./~tal rc~~,1r:dc rr-:arLnadsförirv~sbr1.1t~ ·o::h -:ö:--
set1::c b;.t~idLi~-~Qc~ 3V a11n1iin u~1der:~i tt. :-\.ll ·-r:~~ ~i 
:~kJ,, 'l•')re !'"11"" ,,;~ ...... ~-., ·0 t 1 +~·r .,~.~-n,,r1 ·.~·;ri'r.,....d .- --rr 
L-1. <•5(;~. ~ L .i.. \ tl"-1' .. d. ,a 0. . . ~I_)'=' .. m .... 1.-.. J:Hl.. ... ::-ioC· ·--':-;-d.._")LC• __ 

och -tor~cci~c- c11d1st p~t grunuv~·J ·H' Kcnsu

n1en(OlT1budsrn1r.:1er:s nnn1älan. 

3 kap. 

Reglering~ rrv m-tr.b:illkor . 

1 §. 
Niiringsidkare fEr Cj vid urbud ~"· 

sun1tionsny·ri.:igherer ctn·F:incL.1 ::i.VL~1ls-vi il> __ c•r ~ 
som med beaktande av priset för konsumtinns-8 §. 

·som avses i ! §. meddebs av mark_:: 
. en. I\farkn:!thl~msrolcn bn iii·~n 
•• 1 d 

rnu tcmporiin, ,_-2~-.;id förbudet 1 

.-.~~r~i,· 1,,+-- ccl, J'"v~ Ö\-1~0.-:rl1 J?~l SJ~en \"c;·;-,~:1 ... k: 
\ :~:~.~r:~~-.:i~ 'T ~~,_~ 

..... uL~l-a~ .. uJ.~h\..L.._r bör anses ~om oskäligt rnot 
kc1no,urnc,1rcrrni . 

~ sJken ~ir sludif't il\'<rjord 
n~?mbuclsmanr'~n k~n ~ecldeb il 
forbud eller l'lleddeb för1x1d tcm-

. ligher med vad som är srndzJt i 
:lonsumento!11budsmannen ( 40/78). 

2 §. 
l'\:lringS:dk:1re 1-::ar.~ c:~n ck:t rned hJni;\·~ tilJ 

ko;:sun1cntsky<ld~:[ ~i~ crfo:dcrLgt, fOrbju:LJs att 
an"-.<!ncL1 <lvralsvii~~~or, so.rn s::d_der n10L l §, 
eller å:-iyo anviincb ,,.'.id~mt eller diirmcd jiim
fcirh:1rt :..1\·t.1b\-i:lkur. Ft.trhi._1c;0t :-:i:::dl flir~t:ir!-:_1s 
1rh.\J T~-i~~- 1:~L ci l:c:z~1 t1V -:".~~t<·~ll[ : .. ~-.. ~il :i:· :JL_··'~
hödigr_ 

Förbudet kan, om siirs!dt skiiI cbrt:ll före
E.~-T~-~ ... ·r, ff~eddcL1~ ~tt ~::~1L1 :1\:r::: r2r::-c_H1, sc1n ;:r 

• 1 ' l \_ -·,..... ; '',· .~ 'l ; -, : ~' 1 T, •• - • ~. - ,• -

idk;irc, clkr :mn:rn, scm bndbr för dennes 
riikning. 

- V""--- .... -

C) 

Föd:;~1cL 
D1J !"kri~d.-·c!-:-- ~ 
~i \"Cll JTi·~drJ,~ 
Jet g~;!ld- L: 

}~ r._,J ~,: :·,·-:.;::- -

2 . S J,\,~::.e~: 
porj'rt i ('-;:· 
L~ ;_;• .. .:;-'. n Ti "; 

i\ red h~~ r>-
•• 1 • 

Jn~::. r: (~r;,1 n:.:· 

~~lgt:s, SL~ 13_~ 

~- -~ 1 /i .j ,l • 

:'\ ~ r)~ls. 
2~:r, L ~~ L·_ ·~ 

ttnc1~~:.~L ~!:'.;'.

p:-1i:::r11\.~~1t~~ _

::I_);: : " ::: ;_'. ~~ '~ ._-

' ,_:( __ · 

~l .i : ~ 
J-:·~~n.-d~-:1.::c: 7._ 

st:d:;:1s or:; 
1/ ,:,_i i 

s {:id.i q ~:.cis:.~ 

nrJc~~1 \Tic! :~:. 
v~1n.u1 eiL::: 
f { ":: -!l '·' ~: ': 

r1~~~-:, tlL.!.:·. ~':-' 

k~n L,.~;:nir--;;:._ 



3 §. 
Förl,ud, sGm avses 2 §, meddelas av 

n~Jf ~ .... ; ;J· 1 --~ f: ·r ·, -~ t;'f '. .. '!, !'. 'f:~ ;!::-· :' ,-~ ~i:._\n r:i:.:T~I '. C' n 1~1n 
~ven mctkkb förbud rcmt~orärr. varvid förbu
det g;illc:r tills s:1kc.:n är siutli::;t avgjord. 

Konsumentombudsmannen kan rneJdcla 
J r:. ·~ '- ~~ [:: ~ :JLT r~l1~~'._'.c.~·-,L1 (~\: h~,.-~ ;cm-
µvi.il~ l cn.lr>J~'t nL.:i.J \',L--: ::·.;:11 .. ~.:· ~~:: 

lagen om konsumentombudsmannen (-W/78). 

uin b JlL<1:i~1i1 ~-;.c~1. 
Oni m1:~r~-:.nadsdc1nstclcn och b~h:u~d!~1zcn 

Lnnon1 v::d "::vJn av iirenden den11J Jr. 
~.;1grs, st'-~.dc;at i Ltgc:!l Cd-i~ n1~1l-L:"'.i.~~.,_iscL.:::~1:,t:.::-1L::1 
(41/78). 

4 kr:p. 

Jf!n'!kning av avtal rl):-~nde konstt.mtioDs~ . , 
!1ytt1p1d. 

J § . 
.. Ar pr~~] \'ilk.ec ;;run .... .v. ;·:~:-::. .:\'ses 
denn~. l~_g, oskäliL;t n1cd L·.~nsyn till koösun1-

tia~sq\~n icrl~ctr·ns k~:·1lire1· (Jch df~n_ :Jlrr·<in0a 
.,
.11 ~._-_ .• -:.· ..... ·c'/_,: .. .._. ,~,_ ~ ···_; ........ _·,,_~-~·-.. , ' ·1 

pr.srn1 ct;1: 1~.111 JeS F'l',''.~"."· J\r a:1:1'1t T:'>h;·i; .. -
Kor t s~1dJnt J\7 tJl o.:,;:;.~~Ig: r::c"' :-.<1:·~.'.:.1.i:-:·1.:..·r:~·:'!i, 
l_ -! ,.+ -~-·~...,1_,,,... ~1j,._,. 1:•,....... ..-.~~ ~-~·"r• ~,· ,.:...,.-.. -1-.. r:_an L.cC!.. _Ji.!1u1 ... d:--.- -.....1. . .H .. r ia1"hL1:. .......... ~-l .~:<:-·_...._,, __ ~_. 

1 
Har 1 1 n1om. iT(,,;-~,~tt :~_'...-LiL;'.'iilt•Jr ~-.._1c.::.s.n 

betydelse för a\ttalsfö~hf~lL1r~dct ~ att d·~t ick(! 
sk;il:g~n ~~:ill fordr:ls nt[ ;..l\1Ll~Ct:- secL1n vil:'..:ori.::t 
j~mk~tts~ iörLdir i kr~ft t i_-1 ·.-~:~.~: C·~ö1<.~ndr::.::) k~;.a 
avtolet :l\~e~ i :J.n11~1t h~~nsc::r> ... ~~ jJr.J.kas OLil det 
icke helt sk11l förfalla. 

5 hp. 

01n ansvnr vici. h_ijD 8V 

koi1sumtions\ .. 2r;~ 

1 §. 
Föreligger fel i var1 clle;_· dröjsmål m::d säl

jc.1rens fullgörelse, tllhiropa.s vJ.d :;orn ~-·~edan 
st~1dg1s om s:iljares cch ;lnnan persons ,1ll~\'"J.r. 

Vad i det~ä kauitcl :i_:~ stucL-rat om f~] ~ \·:l::a 
gäller även, om ~aran icke a~ annan o.rs:::1: är 
sådan som köpare i a llrniinhet har skiil att iör
moda ,-id köp av sadan ::·ara .eller .försav~tt o;n 
varan eller 0'.11 dess arl':~r,dmng v1d rnnrirn·Jos
förins; a::.- den i F.inL~ncl 1:~U ~df1nJ.11h~:en Lirr~
nJ~s ~rikti:;:.1 eller vilsc1ecL.1r1de uppgif~er ~ vilka 
kan förmodns ha in;-erkat på köper, li.ksäl ej 

'I) 

orn ;:ii.iljl1;:~n iJJ. vcdcr~J~';·L~c sjtt ~.i •• dt 1 

terna eller om köparen el)est visas ha h~;(r .,de 

t~;_ktin:1 ur1";;itterna. 

2 §. 
N~ir fel föreligger i v~ira, har köp,trcn riitt att 

kr:isa k·Hri \'<lri1 i st:1llct för den tidi:·:ire va;~m 

r~t~ \l! t biiva köpet, d:J. ;1ilJL.H1 p~tl0~~d rrt'..'d bJ:l~ 
syn t\ll omstiindigheterna ej kan anses skälig 

for k'i>aren. 
Om siilj<:rcn emellertid sedan !·:~;paren nn-

mält felet erbjuder sig att p:i egen be
kc,:.~n:h.I qtJn dröisn1Jl ~·t\rhf~ilpJ ftI~t~ ~k:-1.H kö 4 

nar-c'1 bereda siiljarcn [illfollc <l.trtdl, .o~t\'it~ 
·._t_;:_i,~i,-..r.·r,.i-.. i-,,- j,..:-.. ~,.,, ... ;.-~·,-
8.vfJj .. tip..11.lU...,._t.. J\I [_ ..... Ct r .. J:.l $.:.'o..t.,. L\L._111 ad \ c1~ l.l::i 

v~in.le nedg3:- eUcr ur;,-111 vi·isentl!g o!~igcnhet för 
köparen. 

~ (;' 

~ :_t. 

l{ar sJl};:r~n cltt:r r:.2.:..~·:..~!1 ~111.i!;,'!~! f(~r h:u1s r~i1-:::-
ning skriftk:;c:n förbur1:It <';g ::ict pl t'gen be
ko3tn~~d c:-r-:2c::.:örj..:. :~~:'h;~;iI~~~ndc-r (r-•. ~ (cl i vJ!J 
uch har f~ltt e.i \·c~lt:i·Lö:.·Jigcn a\·h~~i!p~s }r1:..;:n 
sk~'il10: tid e~te-r ck:t k:.:~:y:re:1 :ln1~·<t~t felet, 1H1r 
köpa;en, om icke sälj'.11.-en lämnat f elrri vJrJ i 
st:i~L:t f~-~r (l(':l L'. ·~-:i:;:~~l r:~~~ ~Ht kt~i-~·J 
ersättning för att hari hos ·anD:J.n L1tcr ~-;vl1jJlpJ 
felet eller att kräva prisneds~tu~~!:b eller ::nt 

h~i.v~ l~öpe~. 
4 §. 

Ö\Terensst~mIT1tr ej ~ .. ·ar:1 med :;tJdg~~nden e:'.cr 
bestämrnelser, som :;.;_f:dde1~l_ts .till skydd för 
hälsan, eller är vara s} bristf2ilig eller el;cst 
t:n ~;n k .. ~- 1 it-'-"'t _;~-L .. n .... r .. .-l .. -=-i\ ..._,; 1

·,1r J!1 .... :1-~.-J i~ 
....... ~l ~1t .. \,u1 ...... _ ~-~u..i..:. 1 i:.•Ll. ~-.....,1 .... -' .t\ .. , .. ~ .. - 1. _~,:u.·-~ 

p~ as~'.ta\ 1~0n;:.~;0ta~ .. :i.~t ~~?'"~-e~:.::l~C!~:~~;u:! 
pcrSOu.) h...iDa aw ..... C.1._-. fv .... ·'J n~r :-Oi-•L-1..~ll ;.r.1LL ~i.t: 

häva köpe:, utan hinder av vad i 2 § om ut· 
övande a\' h2vningsr~i~t ~d.. s!aJg'-jC. 

5 § . 
. Har säljaren dl~r. n}~~~ anr,::n,, för h~ms ro.l:': 

rung genom att 1 }:op~t !8.mna K0~:"1ren g::!:.-i.~.n t! 

eller eljest fö;:bundit sig att s•:,ua for Vc\Llll3 

kvalitet, skall fel l var~ anses föreligg.1~ om 
varan avviker från vd som uppgivits i u~
f:i3relscn och e;r;.1 sili2r·::n icke -::i·;n.r J.~t cle~~J 
1 ., •• 1• 1 , ,, tillr~ik~J:; kö0~1-oeror pa omstarlC.tgnet, som oor 

~ l 1 ~-
;.1. V D.i.\-C.i.(SC:JI1-ren, eller soTI h:ir lör:J.nletts 

clel~e som varan blivit utsatt för efter ·över-

låtelsen. 
6 §. 

Har överenskommelse tri:iffats om att vara 
s~ilies i befi!ld:;: skick e~lcr pJ. mo~::vJt.,"'.n-:.·~e 
,,illkor, skall fd i nra li.kväl Jnses iJrc,i:,::!.:, 
i.fall varan icke överensstämmer mc:~l (le q•p· 

.. 



nars köparen eller ifall säljaren 
t l~p~l~.:~~-1 köp.:1~!·1 orn 53c~Jn;~ 
r b;.:;lrJt;_~~UC ~.:c~L-c;:-J, sr1 !i_J. ;1~1:1 

som var av \"äsemlig betydelse 
gående. Fel i \'an sb11! j:imväl 

";, om varan med beakt~mde av 
och andra omsriinoighetcr eJjest 

iin vad köparen h:if t ~käl 

7 §. 
a·.·!:imnats vid köpslutct, skall 

... na ";L~r;1:-i ,,_-,:C ~-:'r·taL1d t:J, c1lcr 
ke hJr anabts, inom sblig tid 

av kilpcL 

8 §. 
·säljar~~s fullgl:11else av ors~kJ son1 
nrr1sL!ndigbe[ för vilken k::lpar~n 
köp:~:rcn h:.i'v·a kö~~2t, om ic~~:: 

mm:- \''.-rf8fl i:-:·J!;J C'.l 2v köpar::n 
Iig :1~J;:,:.~~:iL~l. i-~~:7i d~öjsrr1.ct~e: 

, a \'~scutli;2: oIJ2,:::n.h\'::t för köparen, 
'va h-i;'.ot n:ncddbart. 

• r:it[ JL[ h~~·;a LC;rct n-;~d ~1n1edning 
Jrl·-·.j.::1~~,'11 ~,_;~11 bc~rJns~1s genom 

kö~)er ~r1:~er \'(1.JJ, son1 
··crk3r rJ }.;:öp.~re~JS beställn!:1g och 
s ~!m-i<:ning'"' eller som säljaren 
icke p:i 5k~~liga viI1kor k;1n sdlj~~ 

9 §. 
s1~y1Ji~ :-Et ers:irr:1 utgifter, som 

-~:v t:rfo:J.Jer1~~::? åt~~!rc~er 
\I~t.:r : ~~s dröJsn1·J~: 
~.c;::J or.:J;:J t.=; er-

et i \'~ rJ2 ;:;k; ~~:.:"dröj)}~~;~~ till 
e• Il · ,,, -' 1 1 

L i;~~.-e~r, d:-~}~.~1~d.e:.~ or~o Glt,, r\()parcn 
... ~H1u~t. ~1"\.~i i 1 sa~;:i rtn er:::a nJ den, 

\·1s:ir; ~~r b.:tn fjrf:1rit n1cd cn1-

10 §. 
2 iTI~1 i-:~. fel i ··:arJ f('jrc!iggå

1 

sk;:.:._iJ, scrn c.1:;~~1v orsakats 
) och SO!Tl ~~~c1lt cr~~1l.L1S c:-:i:_;r .9 S, 

m \-;.1rs i(i1·_..,t)l"~ up'.'!:;.:it-~ e:n LirnnJ.ts 
, väl s:ili:m:n om. Je1'•~e ~in ,;;,as h·• 

~.~ lrc.h1ö,~t. ' '- _. li, h r i. L.l 

lkada förors:d:'.lts :1'>' '.ltt utfii-otcbe att 
fel, vilken avg[,·i ts for s:ilj:uer.s räkning 

, med 3 ~ ej U'!f'f.,Jh ''"'i' "r1r ch1 
·"•ki_t iJtf:is'.,\.,n {,;;' s 1 ~::~b·-·~c·;~~ "h:ir~:, 

, ·op.ir::n t.._!('il :'C·Hl i...'.:.1d cL<1~~1.1s e:1-

11 §. 
\,.Jd i dct~:1 J~:q--ftcJ ~~r st:1d~'.-it un1 sk:1.r.lestlnJ 

::~er ej a\· L:l i \ _1r~·: '--::·:~J:·:~:_i i-.·:.:rso:1skJd~1) CJ 
heller sakskada ph annat än den sålda varan. 

12 §. 
Skall köpeskillingen er!;igg:Js i samb3nd med 

v;irans- avLiil1nL~1iJC" e11er "i:id yjs~ rid d~-ircfrer~ 
fJr köp2.r~n h'1:1:1 k~;p2s1-:1Uin;2n inne~ l'ill dcs~ 
felfri ·\·ara ~~'-~lJr:;:1n2ts tlH honorn eller fe-ler el~;2st 
l:,jl·,.;r ""h' i~l~t . 

._, ' ..... u. ,~-1. 1)._. 

K ;,...,., ... ~,1 ...;.L,; 1 s:i snabbt son1 t 1 

I'1 ~,:~>i~]~c;~r2'~~"~;, ,Jtn~~l r2 \~: ::~d~~;l~J;~:~ ti;~~~ 
ri~l silj~-~rcri t~_i(:r ~-k~~i; rr10-~ '-·:lkc0 h?i.:i t!H:d 
stöd J\' .;~Jl: .1r,J.:u~~ : cietl1 kapitel vill fram
sldlL1 kl~v. 

~nntt~-~g1.rs, ~o:~;~örcis:: sorn n1Jl1:inda erbi~1d;ts 
.;.-:öp~1!.·e~1 ~~L'1_;_t ;~, fl'.''" crfo ... dcr1jcrJ. omi.:f~n~;r. t "~ w -c;'L ..._ 1 J. D i_.u a __ t_.:_b• 
net(r. 

15 §. 
\Ti!lkor Sf)rJ1 beg~~i~sCTr rättigheter, vi1k~1 till~ 

kl'_:c.rn . .:.:r l\.up~··i·cn c:n::gt detta kap:a.~L -8r ~_Eal! 
verkan. 

6 kap. 

Hem- och postiörs;iljning av konsumtionsvara. 

1 §. 
1''-op:iren lnr riiu att inom necLin i 3 cch 

6 55 '3(,:-td~nd tjd .fr:inu·;idJ nnbL:d 01n köp av 
\":Ha eller~ s;\dant ;mtJgande s\:~1r p} säljarens 
~1:-1Gud, sonJ gtt:11d:11" si~ p:i att Y~lran u~bjudes 
t '.

1 ~ k.:); ~~\1C-~ ~c~~ :_c~:·;(~~~; :...·} \-; p,::r:;cr:1_i,t~t:n pt1 
~:11:1,1n . pit1ts ~ln :\.~J;Jrcns ti-rlft::.fi!;le { hcll1/ö.'·
s:ilj!iiiig) eller per post (post/örJ-Jlj11ing). 

ifall köpc:-L 
förordri~r~:~·'--.: 

0ch adrcs:. 
övri~:.1 ;.~·.-:,.:_ 

de av d·:- _.;, 
enligt 1-~ 5 

Har i ~ 
bmmm L~I • 
köparens 

. ' 
~JOfLlC~ ~~; ~;: 

hait t 

s1~al1 !~~-i~:c~~ , 
nan m':IItcs 

Då f ,j,-~;~, 

II:tr kL~.~- _:_ 
rnn elkr ,L 
tr:::·:....·~~ ~1-c~ ~-,:-_:_. 

varJn r :JI ". 
iindrnt (X~' ,- 'I 
ken s~ilj-1:-.:~: 
ja.ren ut:.n ,~ · 
skall Ufi• ~;_-=-: 
varan kc-. .:; ·T 

Ha;: Y:i',;;-_ 

kats unn 
förlust ~:·\- ~--

ktltS 8.Y :~ ::t 
under;;:/::.:, ': 

Vid h-:::~--~: 

mål. e.fLcr < 
triid;1nde. >_! 
ski1Jii1<~en_ .. 
\' ;! r:Jri ; :-; ;: _:. 

Kö~:1re"-' 
säljarens :-O:L: 
dcr. 
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2 §. 
oanden om tiliämpning och 
0 1 ' •t" d denna 1.ig KJn u,.ar as genom 

.3 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 september 

1978. 

j.mu:ni 1978. 

Republikens Presidrnt 

URHO KEKKONEN 

i'v!inister Paul Paaueia 
f.,_(:.rn.~i~,__1r~ 

' . 
r?i.0~11/iung~ 

1) L~n!n::~ 

~.~~ .. ~·~,r-11,~k b'i'~ ~~_!_ ~· ;;_\·~:1i:·'. 
sa~nt r:r-1 kc, 

~ \ ! . 
L) l' ·.;:::.s 

n~1r1n 'l:·:;:._: t~;~ ~·::: 
fliktc~:t:Jt:io~~ 
e~1 f;~~ri~'..:.:1~:-: 

3) h~~[1 \'i~~ 

';_ 

jf.r.-,v:il {;_;, 
som ;i!." ur ~: 
hetC1'118S k\:2 
f{)rlng. 

'" ror 
finn3.s 
;1: ~:-~i ~~J ~: ~ ~ ~~-:' 
bC t~ t,1~-::1 r'.-~. 

t;iftcn 

,. ' 

llj"!t L:~~CE C'l"-

h~~::10\-~ l .. :-... ', 

SU11-JC!1t C'\ i 

ck;i 
! •C 

'-. ' ~ ~ . [, l -

het r;kus :.;c:·:, 
till fr;;,·1i·c".,, 



Förordning 

};_ru.~-:~t f::'"tl.1S:..;_iI~~~~ J ~-.:. "~. ~ L ~ 1-:.;,~J_ 

] 4 § konsun1cnr-skyJdsL1;;cn ~!~y[ l:tt intyg ( i;1-

tvr; ÖLrer felaiiJi}:~iltu!) :- om h~n i(l:c guJlz~·lnner 
1:;,~'rr·~~.., ~~ ... , .r..'J1J . ., t::.u~ : ... ra \ . 

Nådenda! .Jcn 14 ju!i 197 S. 

\ 

,, i:; 
~s .! ' 

~ 0d;J.s ti"~F; i ~-:.i.;Lctiet f ~s tSI~Ulc:r 
lt~i int},j {·,vcr Telanrn~ih-111. 

Dcr~:~'.~ [i_:11.·;,:~-.~r:j :.1g 

tc;nber 1 ':i/8. 

_3 §. 
. " ~ 1'" .... ,,,,, •• 
;_._....;.,_._....,_;. 'c' ~· -. ~ f" 

;.~":... .... ~ 
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Nr 639. 

Förordning 
om hem- och pcstförsäljning. 

Gi•,en i Helsing'.urs d~;i 17 augusti 1978. 

O':h _industri111ir·ist(~rn sr~~c1o-Js !red ~töd av 6 ~--~p- 1 ,§ 2 n1Qin. 

den 20 jarm:lri 1970 \3'6/78) SOE! följer: 

l §. 
dm konsumcntskyddsbgcr.s 

:·avse~~•.L! l:Cipesk.illirigcn pJ Y2r.1 yid 
.:postförsdll11inf! 30 n1~trk, tillän1o~is 
.•

1 

den;l i s.;gdot._, k.apitel. ... 
. e)~crupL1r 8.V \·Jr;1 sllt.s pd sJmma 
!~~~ : ... ·:.::- ~.:1jb2:~ ;_;:1c_~:~~-:::.ti;,cr .30 1n::irk, 

brise:t ~ir n1irrst 30 mark, 
i sagda kapitel. 

..., ~ 
~ y. 

nelsen kan. om det ur konsu
•· synvinkd .m~ste bctrJktas som er-

"' •UJ 1 l " b . p_a nureor som ?.en ~~stamm~r _c-
.... s1dkarc. s0n1 ~1J.sc:kt d.irorn. for v~ss 

, .... J art ~.:iJ h~n~- ocL postfijrsälining 
--~1\rtah\·~Uk,-iI S1Jn1 bc:grins~~: köp~trens 
. r:.rn~Y1 ~r:11Jg;1ri1Jen,1 i () k~:r. l § koil

,\ d~J~~e1:. TJll~till·~d kan beviljas för 

ttbcst~llcla ,,.-3ror: samt 
rle·a \'~lfC1t '~7 1. '1• !.--... ,~ -~ t··"'"1·t'o· • r•:;::) 11' n·,· t1 cr5p'.~ ·,··o~,.-.. b - ," • •~<- •~ •...I...... .._.._,.,l,•' L•'.::J •'-\ ~~. 

betydligt p~ gruf1rl :tv <1tt köp3ncn 
kännetecken eller ann~1n köparspeci
nskap sL~Jl ins:di i Yaran. 

'ftåringsstnclscn ·:· .. ,,..-,,:; w·- ti1ls tånd<an-',tk.ail 1 • 1 _-, ~\ .... 1. ~ \t.~\.:i 1 ,. ~~. 
, aen ccaKta ue veaerragna custrtbu-

deu 17 <tugusti l 978. 

tionsformerna fö( <len v~ra som Dr förcm3J ±ör 
:\,__._u- ~·:ch t=-c.;:..,t:··~):·:~i.ljnin.~ ocL ti1l;-~~n;en pfl 
\'J_·an i ;r1irn:ith:Jndi..::1n sa1n[ C'/2~·E1_:\.:lL1 alLern{{
~- ~" .. c.; k_}sT"";ilJ~·:.~r i1~1.- bc~-~rJ.ns .. u;.de a'v· J . .-.1 k~;st.n::_(L.:r 
::i: 1;:1 r~; ~~en-- till fr0~t;~~~d2ncle fl_:.; _, 1: 1 1~::-dcr . 

l t:~l :- ~~: '.-~ :_~ s \- ~ 1 [ l :-_-! :·.~ ~~ l:c ~ ~ :~ ~~ :: :~ ,_-r ~:·~::in~'_:.~~~~ :;-rt~ 1-
st.:1~; i c:11J~h~c 1~i::::d s1adgunci·.".'.J.,t i !) kilp. 7 ~ 

~~~s~~~;~~~s;::".':~J~:1,'.;~l~~~;l,J~~cJ' 1~1i~i~dt,_,}~~~~1 k~::~: 
su~1ent~r; 

~Ul\'Jndas. 

3 §. 
Näri:igsstyrc1s~n k1n~ on1 dl:t ur konsurncn· 

t 1:=::n:is 5\-n\;ir~k=~l rrt~\.sre b~~tr1~~~,1s sp~r1. erfordcr-
1~~~. nJ. vdt~or sc~·:1 den bc~;t:1~11rn~r bc-:,,~ilj:.\ n1-
rin;:;idk:1re. s,_~rn ;tn~ökr ciiir 1=-·1n, .f(jr viss tid 
tiii,::~~:~d. J:tt i l~-.~-~11f(j:-s~iJjr.:lnf; :.u~·/~i:~cia a\·t~1!s
vilU::.or, er11igt 'i~·jlkct \'Jr.1 son1 n1ort~gits per 
;:'iC.:;;t :~\'~~n r'-~·~~. r-~-;f~~-.--:.:; p~":r r\: _>,,.:-.:. 

I bch;;,;1~l::1::..~ti 2.v O'"..--~ln 2v~<~(L_'.-.1 C'i.!.~ .. -;ök11i1:~ar 
och bevHj<-1~l_l,~t ;-Lv tillsr~1nd i~ikn:;t~es \:ad 
f.Lirurn i 2 j 2 uch 3 n1on1. är s~adgn.t. 

4 §. 
Denn:i fiirorJn:n~ triider 

t~1~1b~r 19"72.. 
kr:_~f t den i sep .. 

Vid förfall för Republikens President 

Statsminister 

KALEVI SOl~SA 

' ' 

Handels- och industriminister Eero Rantala 

janu~u-1 1 ~
flyt:lnd·-? .. ~: __ 
forrn. ± c .. r ~
g<le~de u~,,~ 
och .. \·i~.q2s 
"ern loer - 1 ' i 

• ,._ .c '. ! 
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Nr 639. 

Förordning 
om hem- och postförsäljning. 

Given i Helsingfors den 17 augusti 1978. 

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 6 kap. 1 § 2 mom. 
och 7 § konsumentskyddslagen den 20 januari 1978 (38/78) som följer: 

1 §. 
Understiger dt!n i konsumentskyddslagens 

6 kap. 1 § avsedda köpeskillingen på vara vid 
hem- eller postförsäljning 30 mark, tillämpas 
icke stadgandena i sagda kapitel. 

Då flere exemplar av vara sålts på samma 
gång och priset per enhet understiger .30 mark, 
men det sammanlagda priset är minst 30 mark, 
tillämpas stadgandena i sagda kapitel. 

2 §. 
Näringsstyrelsen kan, om det ur konsu

menternas synvinkel måste betraktas som er
forderligt, på villkor som den bestämmer be
vilja näringsidkare, som ansökt därom, för viss 
tid tillstånd att vid hem- och postförsäljning 
använda avtalsvillkor som begränsar köparens 
rätt att åberopa stadgandena i 6 kap. 1 § kon
sumentskyddslagen. Tillstånd kan beviljas för 
följande konsumtionsvaror: 

l) mlttbeställda varor; ~$amt 
2) övriga· varor, vilkas iiterförsäljningsvärde 

sjunker betydligt på grund av att köparen 
' krävt att kännetecken eller annan köparsped

fik säregenskap skall ingå i varan. 
Då näringsstyrelsen överväger tillståndsan

sökan skall den beakta de vedertagna distribu-

Helsingfors den 17 augusti 1978. 

tionsformerna för den vara som är föremål för 
hem- och postförsäljning och tillgången på 
varan i minuthandeln samt eventuella alterna
tiva lösningar för begränsande av de kostnader 
som rätten till frånträdande föranleder. 

I tillståndsvillkoren bestämmer näringsstyrel
sen, i enlighet med stadgandena i 6 kap. 7 § 
konsumentskyddslagen, det område, inom vil
ket i köp, som avslutas med där bosatta kon
sumenter, tillståndet avsett avtalsvillkor får 
användas. 

3 §. 
Näringsstyrelsen kan, om det ur konsumen· 

temas synvinkel måste betraktas som erforder
ligt, på villkor som den bestämmer bevilja nä
ringsidkare, som ansökt därom, för viss tid 
tillstånd att i hemförsäljning använda avtals
villkor, enligt vilket vara som mottagits per 
post även returneras per post. 

I behandlingen av ovan avsedda ansökningar 
och beviljandet av tillstånd iakttages vad 
därom i 2 § 2 och 3 mom. är stadgat. 

4 §. 
Denna förordning träder i kraft den 1 sep

tember 1978. 

Vid förfall för Republikens President 

Statsminister 

KALEVI SORSA 

Handels- och industriminister Bero Rantala 

= 

r 

X....,, 


