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Denne lovkommentar indeholder en systematisk gennemgang af den
reviderede lov om visse forbrugeraftaler, der trådte i kraft den 1. oktober
2004, og som indfører 2002-direktivet om fjernsalg af finansielle tje-
nesteydelser til forbrugerne samt en kort historisk introduktion til loven.
Bilagslisten inkluderer den nye lov, den gamle forbrugeraftalelov, en
sammenligning af de to love, direktivet om fjernsalg af finansielle tje-
nesteydelser til forbrugere, fjernsalgsdirektivet (97/7), dørsalgsdirektivet
(85/577) samt bekendtgørelserne 972 og 973 (24. september 2004)
vedrørende oplysning om fortrydelsesret.

Forbrugeraftaleloven er en vigtig lov, og det kan undre, at der først
nu kommer en kommentar til den. Bogen giver en udmærket gennem-
gang af lovens bestemmelser ud fra den systematik, der anvendes i
loven. Man savner dog et indledende afsnit, der giver et overblik over
lovens systematik og centrale begreber samt anden beslægtet lovgiv-
ning.

Flere krydshenvisninger ville øge værdien som opslagsværk. Eksem-
pelvis kan nævnes lovens § 6, som med få undtagelser forbyder uan-
modet personlig og telefonisk henvendelse. Det havde været nærliggen-
de blot at nævne, at der i markedsføringslovens § 6a, stk. 1, ligeledes
er et forbud mod uanmodet henvendelse ved brug af elektronisk post,
automatiske opkaldssystemer og telefax. Der redegøres for reglen i
markedsføringslovens § 6a, stk. 3, som vedrører fysiske personers
mulighed for at frabede sig bl.a. telefoniske henvendelser. Oplysnings-
pligten i markedsføringslovens § 6a, stk. 5, vedrørende retten til at
frabede sig uanmodede henvendelser, som også gælder for lovlige, te-
lefoniske henvendelser, nævnes først i forbindelse med kommentaren
til forbrugeraftalelovens § 11. Opdelingen er logisk i forhold til loven,
men kan medføre, at man overser relevante bestemmelser, hvis bogen
bruges som opslagsværk, og man i øvrigt ikke er velbevandret inden
for forbrugerretten.

Der angives referencer til relevante forarbejder for hver bestemmelse,
hvilket er praktisk, hvis bogen anvendes som opslagsværk. Bogen in-
deholder referencer til domme og kendelser, men man savner referencer
til de bagvedliggende direktivbestemmelser. Kommentarerne til de
enkelte bestemmelser er for en stor dels vedkommende baseret på
lovforslaget (L220, som fremsat den 31. marts 2004) og betænkning
1440/2004 om revision af forbrugeraftaleloven. Bogen løfter sig
desværre kun i begrænset omfang fra disse i øvrigt gode kilder.
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