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International handelsret

Litteratur: Ole Lando m.fl.: Udenrigshandelens kontrakter, 5. udg. 2006; Poul Runge Nielsen & Karsten 
Engsig Sørensen: EU-Retten, 5. udg. 2010,; Ulla Neergaard & Ruth Nielsen: EU Ret, 6. udg. 2010; Bent 
Iversen & Lars Lindencrone Petersen: Danish Business Law, 5. udg 2012; Bent Iversen & Lars Lindencrone 
Petersen: Dansk erhvervsret, 10. udg. 2012.

Globaliseringen i forening med et forøget omfang af danske virksomheders 
samhandel med og kontraktmæssige engagement i forhold til udenlandske 
medkontrahenter har i de sidste årtier taget et betydeligt opsving.
 Bl.a. har den fortsatte udvikling af kommunikationssystemer med ud‑
bredelsen af elektronisk dataudveksling som et efterhånden gennemprøvet 
skud på stammen gjort det ukompliceret at komme i forbindelse med og 
indgå og styre aftaler med parter, der driver virksomhed langt fra hinanden. 
Tilsvarende har den teknologiske udvikling på bl.a. transportområdet bi‑
draget til, at selv store geografiske afstande ikke længere opleves som nogen 
hindring for samhandel på tværs af landegrænserne.
 Også det ‘integrationsperspektiv’, der er en følge af de europæiske staters 
bestræbelser på oprettelse af et fælles indre marked, har spillet en rolle i 
denne sammenhæng.
 Det er dog ikke primært den retsdannelse, der sker inden for EU‑
fællesskabet, der vil være genstanden for nærværende fremstilling af den 
‘internationale handelsret’, omend indførelse af et fælles marked udgør 
hensigtsmæssige forudsætninger for handel på tværs af grænser.
 Medlemskabet af EU medfører ganske vist, at Fællesskabet som følge 
af den enkelte stats afgivelse af handlefrihed kan fastsætte regler i form af 
direktiver, der forpligter medlemsstaternes regeringer, ligesom visse typer af 
regler (forordninger) kan skabe umiddelbare rettigheder og forpligtelser for 
borgerne i medlemslandene, som – med forrang for nationale retsregler – 
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kan håndhæves ved de nationale domstole. Et praktisk vigtigt eksempel 
herpå er de for fællesskabet gældende konkurrenceregler (omtalt nedenfor i 
Kapitel 8). Reglerne er imidlertid – med visse væsentlige modifikationer – i 
overvejende grad politisk‑økonomisk orienteret og ikke – som den inter‑
nationale handelsret – regler, der på det obligationsretlige område direkte 
skal regulere forholdet mellem to eller flere private parter i et retsforhold 
med tilknytning til mere end ét retssystem.1
 Interessen vil derimod – bortset fra f.eks. reglerne om Domsforord‑
ningen (Kapitel 2) mv. – dels være koncentreret om de internationale 
konventioner vedrørende specifikt handelsmæssige, transportmæssige og 
andre aspekter af international handel, dels om andre retskilder af direkte 
betydning for private virksomheders økonomiske engagementer.

1. Regelfastsættelse på tværs af landegrænserne

1.1 Konventioner
En konvention er en aftale mellem to eller flere selvstændige stater. I mod‑
sætning til f.eks. EU‑retten, hvis bindende virkning i kraft af en traktatmæs‑
sig suverænitetsafgivelse beror på en overstatslig regelfastsættelse fra EU‑
institutionernes side, se herom nedenfor i afsnit 1.2.2 og afsnit 1.2.3, har 
de ved konventionen skabte rettigheder og forpligtelser rod i selve aftalen.
 En konvention skal gøres til en bestanddel af det nationale system af 
retsregler enten i form af en omskrivning af konventionens regler til na‑
tional lovgivning eller på den måde, at selve konventionsteksten gøres til 
en del af national ret gennem en henvisning, for dansk rets vedkommende 
derved, at der i en særlig vedtaget lov fastsættes et ikrafttrædelsestidspunkt 
for konventionens gyldighed som dansk retskilde.
 Et eksempel på en konvention af betydning for den internationale han‑
delsret, som er omskrevet til dansk ret, er den nedenfor i Kapitel 3 omtalte 
Haager-konvention af 1955 om lovvalget ved internationale løsørekøb, der ved 
lov nr. 122 af 15. april 1964 er blevet en bestanddel af dansk ret. Loven, 
der sædvanligvis betegnes den internationale løsørekøbslov (ILKbl.), tager 
stilling til, hvorvidt et internationalt køb (købeaftale med tilknytning til 
mindst to forskellige retssystemer) skal reguleres af køberens eller sælgerens 
lovgivning – eller af lovgivningen i et helt tredje land.

1 Som væsentlige modifikationer må nævnes bl.a. den selskabsretlige harmonisering, harmoniseringen 
af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter (nedenfor i Kapitel 7) samt på 
formuerettens randområder reglerne om kreditaftaler, handel med værdipapirer, produktansvar, 
virksomhedsoverdragelse, forbrugeraftaler mv., hvis karakter af bestanddel af gældende dansk ret 
beror på implementering af EU‑direktiver.
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 Bestemmelserne i lov nr. 325 af 4. juni 1986 om den nedenfor i afsnit 
3 omtalte FN-konvention fra 1980 om internationale løsørekøb (CISG), 
der er sat i kraft i Danmark med virkning fra 1. marts 1990, er et eksempel 
(blandt flere) på, at der ved en formel lovhenvisning er sket en inkorporering 
af konventionsbaserede regler i dansk ret.2
 I Kapitel 2 tegnes der et billede af hovedlinjerne i reglerne om inter‑
nationale værneting mv., der tidligere var fastlagt i Domskonventionen om 
retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, 
herunder handelssager, og som i 1986 blev sat i kraft mellem Danmark og 
de seks oprindelige EF‑stater.
 Domskonventionen er i 2002 blevet afløst af den EU‑baserede Domsfor-
ordningen, som Danmark i kraft af en parallelaftale, der var nødvendiggjort 
af det danske forbehold om at stå uden for reguleringen af bl.a. medlems‑
staternes retlige og indre anliggender (den ene af de fire ‘undtagelser’), nu 
er underlagt på samme måde, som hvis Domsforordningen umiddelbart 
havde været bindende også for forholdet mellem Danmark og de øvrige 
medlemsstater. Parallelaftalen, der har karakter af en egentlig konvention, 
trådte i kraft i 2007. Domsforordningen findes som bilag 1 bagerst i bogen.
 I Kapitel 3 redegøres der for Lovvalgskonventionen af 19. juni 1980, der – 
svarende til Haager‑konventionen fra 1955 – indeholder lovvalgsregler, men 
som udstrækker reglernes anvendelsesområde til kontraktlige forpligtelser i 
almindelighed, og altså ikke begrænser sig til lovvalget i løsørekøb. Skønt 
bindende for EU‑medlemsstaterne er der her tale om en egentlig konven‑
tion og altså ikke en fællesskabsbaseret regelfastsættelse. Konventionen er 
samtidig et eksempel på en konvention, der er gældende dansk ret i kraft 
af en henvisning, idet den med virkning fra 1. juli 1984 er sat i kraft ved 
en gennemførelseslov af 9. maj 1984.
 Lovvalgskonventionen, der også benævnes Kontraktkonventionen eller 
Romkonventionen, blev ultimo 2009 afløst af Rom I-forordningen af 2008, 
der dog ikke umiddelbart vil gælde for Danmark, så længe det danske EU‑
forbehold med hensyn til retlige og indre anliggender opretholdes. Indtil 
Danmark efter en folkeafstemning måtte tilbagekalde dette forbehold – eller 
der gennemføres en til Domsforordningen svarende parallelaftale også på 
lovvalgsområdet – skal danske domstole fortsat i forhold til andre medlems‑
stater anvende Kontraktkonventionen, jf. nærmere nedenfor i Kapitel 3. 
Lovvalgskonventionen og Rom I‑forordningen er optrykt som henholdsvis 
bilag 2 og bilag 3 bagerst i bogen.

2 CISG må ikke forveksles med den umiddelbart ovenfor omtalte internationale løsørekøbslov 
(ILKbl.), der i modsætning til CISG indeholder lovvalgsregler og ikke regler af materiel karakter, 
der tilsigter at løse parternes konflikt. For dansk rets vedkommende træder CISG i en række 
internationale køb i stedet for den danske købelov fra 1906.
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 En række yderligere konventioner er omtalt nedenfor i sammenhæng 
med de retsforhold, konventionerne berører. Dette gælder f.eks. for fragt-
kontrakterne (nedenfor i Kapitel 9), der i vidt omfang er konventionsretligt 
reguleret. Reglerne om søtransport, internationale landevejstransporter, luft-
transport samt jernbanetransport er ved omskrivning transformeret til dansk 
ret og findes nu i den specifikke lovgivning om disse fire transportmåder.

1.2 EU-fællesskabet

I henseende til etablering af et retsgrundlag på tværs af nationale grænser 
er det samarbejde, der har udviklet sig inden for Den Europæiske Union 
(EU), såvel kvantitativt som kvalitativt et af de mest omfattende samar‑
bejder i nyere tid.
 Samarbejdet, som Danmark har deltaget i siden 1973, omfatter nu 27 
europæiske lande samt fra 1. juli 2013 tillige Kroatien. I kulissen venter 
yderligere Island og Makedonien samt – måske – Tyrkiet.
 Unionens overordnede målsætning er med angivelse af et stort antal 
politikområder i største korthed at skabe fred, velstand og frihed for del‑
tagerlandenes knap 500 millioner borgere i en mere retfærdig og sikker 
verden.

1.2.1 Traktatgrundlaget
Grundlaget for samarbejdet har hidtil været en række traktater (mellem‑
statslige aftaler), som er indgået mellem medlemslandene, herunder navn‑
lig traktaterne om Det Europæiske Kul‑ og Stålfællesskab (oprindelig fra 
1951), Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifælles‑
skab (begge oprindelig fra 1957), Unionstraktaten (også kaldet ‘Maastricht‑
traktaten’, 1992), ‘Amsterdam‑traktaten’ (1997), ‘Nice‑traktaten’ (2000) 
og ‘Lissabon‑traktaten’ (2007), der trådte i kraft 1. december 2009. Det 
overordnede traktatmæssige grundlag, Lissabon‑traktaten, fremstår i sam‑
menskrevet form i skikkelse af en revideret Unionstraktat og en ligeledes 
ændret traktat om det oprindelige fællesskab, som er omdøbt til ‘Traktaten 
om Den Europæiske Unions Funktionsmåde’ – i det følgende benævnt TEUF. 
Praktisk set rummer TEUF den vigtigste del af det almindelige retsgrundlag 
for Unionen.
 Der kan på grundlag af særordninger for de enkelte medlemslande 
forekomme visse forskelle i henseende til, hvor langt disse på bestemte 
områder har forpligtet sig til at deltage i samarbejdet. Danmark deltager 
således ikke fuldt ud i det ved Unionstraktaten og Amsterdam‑traktaten 
etablerede yderligere samarbejde mellem landene, idet Danmark ved den 
såkaldte ‘Edinburgh‑afgørelse’ fra 1992 navnlig opnåede særordninger med 
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hensyn til dels deltagelse i slutfasen vedrørende skabelsen af en økonomisk 
og monetær union (‘Euroen’), dels muligheden for at holde sig uden for 
forskellige fælles dispositioner inden for det retlige og interne samarbejde og 
forsvarsområdet (samlet betegnet som de ‘nationale forbehold’). Omvendt 
åbnedes der ved Amsterdam‑ og Nice‑traktaterne op for mulighederne for, 
at medlemslande, som måtte ønske at gå videre med fællesskabet end andre, 
under visse betingelser kunne etablere et såkaldt ‘forstærket samarbejde’.
 Den retsdannelse, som finder sted med udgangspunkt i traktaterne 
(ofte kaldt den ‘sekundære’ eller ‘afledte’ EU‑ret), har i international sam‑
menhæng på vigtige punkter en ganske særlig karakter. Inden for nogle 
af de samarbejdsområder, som traktaterne vedrører, har medlemslandene 
nemlig afgivet (eller ‘udlånt’) en del af deres handlefrihed eller såkaldte 
‘suverænitet’ til EU‑myndighederne. Disse er her principielt uafhængige 
af medlemslandene og har efter traktaterne selvstændig kompetence til 
regeludfærdigelse. Gyldigt fastsatte regler på disse områder kan forpligte 
medlemslandene, i adskillige tilfælde også selv om et mindretal af disse 
måtte have været imod den pågældende regulering. Visse typer af sådanne 
regler har videre direkte virkning for borgerne i de enkelte lande og kan 
håndhæves her ved de nationale domstole. I tilfælde af konflikt med natio‑
nale regler har EU‑retten forrang. På denne måde stiller sagen sig normalt 
ved samarbejdet efter TEUF.
 Der foregår herudover et ret omfattende samarbejde mellem medlems‑
landene uden for traktatområderne. Den retsdannelse, der sker på dette 
grundlag, divergerer imidlertid i sit væsen (også) fundamentalt fra den 
selvstændigt fastsatte EU‑ret. Den kræver nemlig så at sige stykke for stykke 
indgåelse af særlige aftaler – og dermed enighed – mellem landene på 
akkurat samme måde, som fælles løsninger for medlemsstaterne i andre 
internationale organisationer – f.eks. FN – gør det. Den slags aftaler har 
videre normalt kun umiddelbar betydning for staterne, ikke for disses 
borgere. Samarbejdet uden for EU‑traktaterne er derfor af ganske almin‑
delig international karakter, eller, som det også siges, det er af almindelig 
folkeretlig beskaffenhed.
 Den følgende beskrivelse af bl.a. de centrale EU‑organer (‘institutio‑
nerne’) og de herfra hidrørende retsakter baseres i det væsentligste alene på 
TEUF, ligesom relevante henvisninger til retsgrundlaget (de enkelte artikler 
i traktaten) refererer hertil.

1.2.2 EU’s institutioner
De vigtigste institutioner i Fællesskabet er Det Europæiske Råd, Rådet for 
den Europæiske Union, Europa‑Kommissionen, Europa‑Parlamentet og 
Den Europæiske Unions Domstol.
 Det Europæiske Råd er sammensat af medlemsstaternes stats‑ og re‑
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geringschefer og er det højeste råd i EU. Ifølge Unionstraktatens art. 15 
består dets opgaver i at tilføre Unionen den fremdrift, der er nødvendig for 
dennes udvikling, og at fastlægge de overordnede politiske retningslinjer 
herfor. Rådet træder ordinært sammen to gange hvert halve år. Formanden 
for rådet vælges af rådet selv for en periode på to et halvt år med mulighed 
for genvalg én gang.
 Ved Lissabon‑traktaten indførtes en stilling, som betegnes som ‘Unio‑
nens højstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik’, 
jf. nærmere Unionstraktatens art. 27
 Rådet for den Europæiske Union, almindeligvis betegnet ‘Ministerrådet’, 
består af et regeringsmedlem fra hver af medlemsstaterne og sammensættes 
ved behandlingen af generelle sager af landenes udenrigsministre, medens 
det i andre sammenhænge har andre sammensætninger, f.eks. Landbrugs‑
ministerrådet, Økonomi‑ og Finansministerrådet m.fl. Ministerrådet vare‑
tager sammen med Kommissionen og Europa‑Parlamentet den lovgivende 
magt, idet rådet i forening med Europa‑Parlamentet udsteder retsforskrifter 
og træffer afgørelser med hjemmel i EU‑traktaterne, jf. Unionstraktatens 
art. 16.
 Europa- Kommissionen (almindeligvis blot betegnet ‘Kommissionen’), 
hvis funktioner svarer til dem, der på det nationale område udøves på 
regeringsplan, består af en statsborger for hvert medlemsland, herunder 
formanden for Kommissionen og (nydannelsen) Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, der skal være 
en af Kommissionens næstformænd. Der er således i øjeblikket (2012) 27 
medlemmer, jf. Unionstraktatens art 17.
 Kommissionærerne vælges for en periode af fem år, i hvilken periode de 
kun kan afsættes ved beslutning i EU‑Domstolen eller ved mistillidsvotum 
af Europa‑Parlamentet.
 Kommissionen er Fællesskabets kontrollerende og administrerende or‑
gan og skal bl.a. drage omsorg for gennemførelsen af traktaterne og af 
de foranstaltninger, der vedtages af EU’s institutioner på grundlag heraf. 
Herudover skal Kommissionen føre tilsyn med gennemførelsen af EU‑retten 
under EU‑Domstolens kontrol. Kommissionen skal under udøvelsen af sine 
funktioner varetage Unionens og ikke de enkelte medlemsstaters nationale 
interesser.
 Kommissionen har i medfør af visse traktatbestemmelser hjemmel til selv 
at udstede retsakter. Den største del af Kommissionens retsakter udstedes 
dog med hjemmel i en retsakt udstedt af Ministerrådet og Parlamentet. 
På de områder, hvor beslutningskompetencen tilkommer Ministerrådet 
og Parlamentet, er Kommissionens medvirken som oftest nødvendig, idet 
Kommissionen på de fleste sagsområder har lovgivningsinitiativet.
 Kommissionens administrative apparat er opdelt i en række generaldirek-
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torater, der varetager de forvaltningsmæssige opgaver. Generaldirektoratet 
vedrørende konkurrence er omtalt i Kapitel 8.
 Den Europæiske Unions Domstol (i almindelighed benævnt ‘EU‑Dom‑
stolen’ eller blot ‘Domstolen’) er Fællesskabets dømmende myndighed.
 Domstolens vigtigste opgaver er at tage stilling til lovligheden af de 
øvrige institutioners, herunder Kommissionens, retsakter (legalitetskontrol), 
og at tage stilling til medlemsstaternes overholdelse af deres forpligtelser 
som medlemsstater.
 Under Domstolens virksomhed hører tillige fortolkning af EU‑trakta‑
terne og afgørelser i såkaldt præjudicielle sager, hvor konkrete retsspørgsmål 
forelægges Domstolen af nationale domstole, jf. TEUF art. 267. Ifølge 
denne bestemmelse har Domstolen kompetence og som udgangspunkt også 
pligt til at besvare spørgsmål, som er forelagt af nationale retter angående 
fortolkning og gyldighed af fællesskabsretlige bestemmelser. Herunder falder 
navnlig spørgsmål vedrørende fortolkning af traktaten samt om gyldigheden 
og fortolkningen af retsakter udstedt af Fællesskabets institutioner.
 I 1988 gennemførtes et 2‑instans system, idet en nyoprettet domstol, 
Retten i første instans (almindeligvis nu blot benævnt ‘Retten’), fik tillagt 
kompetence bl.a. i konkurrenceretlige sager.
 Rettens kompetence er senere (i 1993) udvidet til som første instans at 
påkende i princippet enhver sag anlagt af fysiske eller juridiske personer. 
Dens funktion er at efterprøve Kommissionens administrative beslutninger. 
Kun Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse om præjudicielle 
spørgsmål og sager om traktatbrud.
 Europa-Parlamentet er verdens største multinationale parlament. Parla‑
mentet er valgt direkte og er det demokratiske udtryk for befolkningernes 
politiske vilje i Den Europæiske Union.3 Det består af repræsentanter for 
befolkningerne i medlemslandene og udøver efter Unionstraktatens art. 14 
de beføjelser til at rådslå, beslutte og kontrollere, som traktaten har tillagt 
det.
 Parlamentets vigtigste funktioner ligger på budgetområdet, i dets med‑
virken – sammen med Ministerrådet – i lovgivningsarbejdet, i dets med‑
virken ved udnævnelse af medlemmer af Kommissionen og i dets politiske 
kontrol med Kommissionens varetagelse af dens opgaver. Parlamentet kan 
ikke udskrive skatter og kan heller ikke udvide sit sagsområde ud over det, 
som traktaten angiver.

3 Det samlede antal parlamentsmedlemmer må ikke overstige 750 plus formanden, jf. Unionstrak‑
tatens art. 14. For valgperioden 2009‑2014 er antallet af danske medlemmer 13.
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1.2.3 EU’s retsakter
En række af bestemmelserne i TEUF, bl.a. konkurrence‑ og misbrugsreg‑
lerne i art. 101 og art. 102, er direkte anvendelige i medlemslandene og kan 
påberåbes som gældende national ret ved de nationale domstole. Ved en 
eventuel uoverensstemmelse mellem national ret og umiddelbart anvendelig 
EU‑ret har som tidligere nævnt EU‑retten forrang.
 For at udøve Unionens beføjelser vedtager EU’s institutioner forord‑
ninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser, jf. TEUF art. 288, 
under de i traktaten angivne betingelser.
 Det karakteristiske for forordningerne er, at de er almengyldige, og at 
de er bindende i alle enkeltheder og umiddelbart gældende for medlems‑
staterne, disses virksomheder og borgere i den form, hvorunder de udgår 
fra Fællesskabet. At forordningerne er ‘almengyldige’ betyder, at de ikke 
retter sig til bestemte adressater, men at de – på samme måde som natio‑
nale love – er anvendelige på objektivt bestemte forhold og på en abstrakt 
afgrænset kreds af virksomheder eller personer. Forordningerne skaber med 
andre ord rettigheder og pligter, der med forrang for nationale love kan 
håndhæves ved de nationale domstole.
 Et direktiv er rettet til medlemsstaternes regeringer og pålægger disse at 
indrette deres lovgivning således, at lovgivningen bliver i overensstemmelse 
med det tilsigtede mål med direktivet. I modsætning til forordningerne 
overlader direktivet det med andre ord til de nationale myndigheder at 
fastsætte form og midler for inkorporeringen i national ret.
 Inkorporeringen skal her i landet have hjemmel i en dansk lov, hvilket 
indebærer, at den skal gennemføres af Folketinget ved lov eller af vedkom‑
mende minister med hjemmel i lov.
 Beslutninger er bindende for dem, de angiver at være rettet til. De kan 
være rettet til personer eller virksomheder. F.eks. kan Kommissionen ved 
beslutninger afgøre virksomheders overtrædelser af konkurrencereglerne i 
TEUF art. 101 og art. 102.
 Henstillinger og udtalelser er ikke bindende for den, de retter sig til. 
F.eks. kan Kommissionen afgive henstillinger og udtalelser om de i TEUF 
omhandlede forhold, hvis traktaten udtrykkeligt fastsætter dette, eller hvis 
Kommissionen skønner det nødvendigt.
 F.eks. publicerer Kommissionen jævnligt meddelelser om, hvilke aftaler 
mv. der efter Kommissionens opfattelse falder uden for konkurrenceforbud‑
det i TEUF art. 101, se f.eks. om den såkaldte ‘Bagatelmeddelelse’ nedenfor 
i Kapitel 8. Disse meddelelser anses principielt som uforbindende for bl.a. 
Domstolen og nationale myndigheder. Meddelelserne har imidlertid stor 
praktisk betydning for de virksomheder m.fl., som de retter sig mod.
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2. Andre retskilder

Det er vigtigt at gøre sig klart, at de retsforhold, herunder – som en gen‑
nemgående kontrakttype i hele den følgende fremstilling – købeaftalen 
samt de aftaler, der traditionelt vil opstå i tilknytning til købeaftalen (fi‑
nansieringsretlige aftaler, der involverer pengeinstitutter, fragtaftaler, hvori 
den selvstændige fragtfører indgår som aftalepart, forsikringsaftalen med 
forsikringsselskabet som aftalepart osv.), ikke er reguleret af et sæt retsregler, 
der er ‘internationale’ i den forstand, at de er gældende med forrang frem 
for nationale, f.eks. danske, retsregler.
 Tværtimod må det fremhæves, at en international købeaftale – og de 
mange retsforhold, der involverer brug af andre end de specifikt køberet‑
lige regler – som oftest skal afgøres efter en af aftaleparternes nationale 
ret. Baggrunden for de i afsnit 1 omtalte regler om lovvalget er netop at 
give parterne mulighed for at indrette sig på, hvilket af flere i betragtning 
kommende nationale retssystemer, der skal regulere en eventuel eller aktuel 
tvist imellem dem, f.eks. vedrørende en parts påståede misligholdelse af 
(købe)‑aftalen.
 Det er vel rigtigt, at i det omfang en række stater har tiltrådt almene 
konventioner, f.eks. CISG, vil der være tale om, at retstvister forskellige 
steder i verden underkastes det samme retsgrundlag. Imidlertid er f.eks. 
CISG, netop fordi den er sat i kraft i et bestemt land ved en national 
retsakt, for Danmarks vedkommende ved lov, blevet en bestanddel af den 
nationale ret og ikke et over de nationale retssystemer svævende selvstændigt 
(‘supranationalt’) regelsæt.
 Den netop fremhævede tese kan imidlertid ikke forfægtes uden visse 
modifikationer.
 Svarende til at der i rent nationale forhold kan udvikle sig bestemte 
handlemønstre for ordningen af visse livsforhold, som anerkendes som retligt 
bindende og derfor kan forventes lagt til grund af domstolene, kan der i 
international sammenhæng påvises at bestå særlige kutymer, sædvaner eller 
lignende mønstre for ‘korrekt’ optræden i en handelsmæssig sammenhæng.
 Hvis en sådan (fast) kutyme mv. efterleves ud fra aftaleparternes opfat‑
telse af kutymens obligatoriske karakter – og altså ikke ‘blot’ ud fra parternes 
følelse af at være moralsk forpligtet hertil – kan man med en vis ret tale 
om, at der foreligger en ‘international’ normering. Når der flere steder i det 
følgende, f.eks. i Kapitlerne 5 og 6, henvises til de af Det Internationale 
Handelskammer ICC (International Chamber of Commerce) publicerede 
oplysninger om handelspraksis (f.eks. ICC‑reglerne om remburs, Incoterms‑
klausulerne mv.), vil der for en stor dels vedkommende i realiteten være 
tale om en henvisning til regler, som af ICC er påvist at bestå som retligt 
forbindende i sammenhæng med opfyldelsen af kontraktlige forpligtelser. 
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Disse regler er selvsagt ikke grebet ud af den blå luft. Fremhævelsen af at 
der her skulle være tale om internationale retsregler, mister dog en del af sin 
kraft, når det samtidig må tages i betragtning, at ICC‑reglerne som oftest 
først vil indgå som et bindende element i udfyldningen og fortolkningen 
af kontraktforhold, når reglerne er vedtaget at skulle være gældende mellem 
de af aftalearrangementet berørte parter.4
 At internationale kutymer og sædvaner i et vist omfang er en realitet i 
retsanvendelsen, bekræftes bl.a. af bestemmelsen i CISG art. 9, stk. 1, hvor‑
efter parterne i en købeaftale er bundet af sædvaner, ‘som de er indgået på, 
og af praksis, som de har skabt mellem sig’. Denne udtalelse underkastes i 
art. 9, stk. 2, den fortolkning, at parterne forudsættes i deres indbyrdes enga‑
gement (underforstået) at have gjort de sædvaner anvendelige på deres aftale, 
som de kendte eller burde have kendt. Når de her fremhævede betingelser er 
opfyldt, vil en herfra afvigende regulering, som måtte følge af CISG, blive 
trængt tilbage til fordel for den, der følger af sædvanen eller kutymen.
 Se også den tilsvarende formulering i Domsforordningens art. 23 om 
vedtagelsesspørgsmålet med hensyn til værnetingsaftaler.
 Den begrundelse, der normalt vil ligge bag to eller flere staters indgåelse 
af konventioner, nemlig at skabe retsenhed mellem konventionsstaterne, 
tilsiger, at afgørelser fra udenlandske domstole i lande, der har tiltrådt 
CISG, og som angår fortolkningen og anvendelsen af konventionen, vil 
have umiddelbar interesse for domstolene i andre lande – uagtet disse 
domstole ikke er retligt forpligtet til at følge den fortolkning, en fremmed 
domstol har lagt til grund. Konventionen vil da i en vis forstand lægge op 
til udbredelsen af international retspraksis som retskilde.5

3. Plan for den følgende fremstilling

Ikke alle former for kontrakter, der stifter ret og pligt i den internationale 
handel, vil blive gjort til genstand for behandling i den følgende fremstilling.

4 Se f.eks. art.1 i ICC’s rembursregler (Publikation nr. 600), der udtrykker vedtagelsesbetingelsen 
således:’The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication 
No. 600 (‘UCP’) are rules that apply to any documentary credit (‘credit’) (including to the extent 
to which they may be applicable, any standby letter of Credit) when the text of the credit expressly 
indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly 
modified or excluded by the credit’.

5 Dette vil i særlig grad gøre sig gældende, når flere lande har haft et mere formaliseret samarbejde 
om udarbejdelsen af ensartede regler. Den danske gældsbrevslovgivning er et eksempel på et sådant 
samarbejde (med de øvrige nordiske lande). Retsafgørelser på dette område ses da også i et vist 
omfang påberåbt ved domstolene i andre lande end det, hvis domstole har truffet afgørelserne.
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