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Forord til 4. udgave 
 
 
 
 
 
Siden jeg i 1944 begyndte at arbejde med internationale kontraktforhold, er 
deres betydning og de retsregler, der gælder for dem, blevet meget ændret. 
 Det internationale handelssamkvem er blevet så stærkt, at det er ved at 
udviske landegrænserne i vor del af verden. Internationalt gældende handels-
ret er blevet skabt og udbredt overalt i en stadig stigende takt. En drøm, som 
jeg og mange andre længe har haft, er ved at gå i opfyldelse. Verdens han-
delsret er på vej mod uniformering. Samtidig må vi erkende, at drømmens 
opfyldelse skaber nye problemer. 
 Hvordan kan vi sikre, at den uniforme ret ikke kun bliver uniform på papi-
ret, men at de nationale domstole også anvender den på en ensartet måde? 
Hvordan skaber vi muligheder for at ændre den uniforme ret, når behov op-
står, uden at dette bliver alt for tidskrævende og besværligt? Lovgivning og 
retspraksis har i nogle lande prøvet nye og gode ideer, som senere er blevet 
optaget i den uniforme ret. Hvor finder man sådanne nationale »laboratorier« 
for de nye ideers prøvelse i en verden, hvor alt er ens? 
 4.-udgaven står i forandringernes tegn. Siden 3.-udgaven udkom i 1981, er 
fremstillingen blevet væsentlig ændret. 
 Den tidligere oversigt over de vestlige retssystemer (kapitel 1.2) er udgået. 
Den findes nu i »Kort indføring i komparativ ret«, der udkom på Juristfor-
bundets forlag i 1986. 
 Afsnittet om udenrigshandelens internationalisering (kapitel 1.3) er udgået 
af pladshensyn. 
 Af samme grund er omtalen af nordisk aftaleret i kapitel 2 udeladt. I stedet 
er omtalen af reglerne om aftalers indgåelse, form og fortolkning i De forene-
de Nationers Konvention om Aftaler for Internationale Løsørekøb (idet føl-
gende CISG) blevet væsentlig udvidet. Afsnittet i kapitel 2.4 om urimelige 
kontraktvilkår er blevet suppleret med en speciel omtale af ansvarsbegræns-
ninger og erstatningsklausuler (konventionalbøder). 
 Lektor Niels Elmelund har omarbejdet afsnittet i kapitel 2.5 om fordrin-
gers forældelse, især som følge af nye forældelseslove i Sverige og England. 
 Kapitel 3 om agenter og forhandlere er blevet omarbejdet og udvidet, efter 
at flere lande, herunder Danmark og Sverige, har gennemført bestemmelserne 
i EF’s direktiv af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes 

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



 
 

 VI 

lovgivning om selvstændige handelsagenter. I dette kapitel omtales nordisk 
ret stadig. 
 Kapitel 4 om løsørekøb fremtræder i en helt ny skikkelse. Efter at CISG er 
blevet sat i kraft i over 30 lande, herunder de nordiske, er kapitlet i det væ-
sentlige blevet viet en omtale af CISG og af den nye nordiske købelov, som 
gælder i Finland, Norge og Sverige, men som ikke er sat i kraft i Danmark og 
Island. Omtalen af fremmede, især amerikanske, engelske, franske og tyske 
regler om »interne« køb er blevet bibeholdt og omarbejdet. En række kon-
traktformularer, som er udbredte i disse lande, udelukker anvendelse af CISG 
også på internationale køb, og Det forenede Kongerige (England og Skot-
land) har endnu ikke sat CISG i kraft. 
 I kapitel 4 er indføjet et nyt afsnit om retsmangler. 
 En del af teksten er sat med mindre typer. Det er de afsnit, som studenter-
ne ikke skal læse eller kun læse i hovedtræk. 
 Jeg skylder tak til Kirsten Andersen og Bodil Nielsen for skrivning af 
manuskriptet og til docent Elisabeth Thuesen for hjælp til kapitlet om agenter 
og forhandlere. Stud.merc.jur. Marie Louise Elmegaard og Ole Raft har fore-
slået og foretaget udarbejdelsen af registeret over love, konventioner og andre 
retsakter. 
 Den dansk-svenske ordliste er udarbejdet af professor Knut Rohde, Stock-
holm. Jeg er ham taknemmelig for den interesse, han gennem de mange år 
har vist mit arbejde. 
 
Holte i juni 1991 

Ole Lando  
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Forord til 5. udgave 
 
 
 
 
 
Der er gået 15 år, siden 4. udgaven udkom. Mit arbejde som medlem af den 
arbejdsgruppe, der udarbejdede Unidroit Principles of International Com-
mercial Contracts (2. udgave 2004), og især som formand for Commission of 
European Contract Law, der i 2000 udsendte del I og II og i 2003 del III af 
Principles of European Contract Law, har taget min tid. 
 Jeg må endvidere sande det, som den engelske forfatter Cheshire skrev i 
forordet til en af de senere udgaver af »Private International Law«: Old age 
has many regrets. Jeg har behøvet og fået hjælp til den nye udgave. Tre af 
mine kolleger fra Juridisk Institut på Copenhagen Business School har gjort 
mig den store tjeneste at medvirke. Elisabeth Thuesen har revideret kapitel 3 
om salgets formidlere, Christina D. Tvarnø kapitel 2 om kontraktretten og 
Kim Østergaard kapitel 4 om løsørekøb. De står derfor som medforfattere af 
bogen. Jeg selv har revideret Indledningen. 
 Som følge af udviklingen i de år der er gået, siden 4. udgaven udkom, er 
stofmængden øget. Samtidig har afsnittet om fordringers forældelse, som 
hidtil har været udarbejdet af nu afdøde Nils Elmelund, måttet udgå  
 Vi skylder tak til Mikala Schiellerup og Majbritt Vendelbo for hjælp med 
opsætning. Endvidere takker vi ledelsen af Juridisk Institut, især institutbesty-
rer Steen Treumer og sekretariatsleder Christian Petersen for at have stillet 
instituttets faciliteter til vor rådighed. 
 
Holte i marts 2006 
 

Ole Lando 
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