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K a p I t e l  1

SpørgSmål tIl InternatIonal handelSret

1. InternatIonal handelSret

 1) Hvilke emner regulerer den internationale handelsret?
 2) Hvad er lovgivers perspektiv?
 3) Hvad er virksomhedernes perspektiv?

2. problemStIllIngerne

 1) Hvad er spørgsmålet om international kompetence?
 2) Hvad er spørgsmålet om lovvalg?
 3) Hvad er spørgsmålet om anerkendelse og fuldbyrdelse?
 4) Opstår de samme spørgsmål for en voldgiftsret?
 5) Hvordan vil disse spørgsmål blive løst, hvis reglerne ikke er harmoni-

serede?
 6) Hvordan vil disse spørgsmål blive løst, hvis reglerne er harmoniserede?

3. retSKIlder

 1) Hvilke retskilder er der i den internationale handelsret?
 2) Hvad er en konvention?
 3) Er stater bundet til at acceptere en konvention?
 4) Hvad går et forbehold ud på og hvad muliggør et forbehold?
 5) Giv nogle eksempler på forbehold.
 6) Hvad er monisme og dualisme?
 7) På hvilke tre måder kan konventioner gennemføres i dansk ret?
 8) Hvad går omskrivningsmetoden ud på?
 9) Hvad går inkorporeringsmetoden ud på?
10) Hvilke fordele og ulemper er der ved de to metoder?
11) Hvornår er omskrivningsmetoden hensigtsmæssig?
12) Hvornår er inkorporeringsmetoden hensigtsmæssig?
13) Hvad er en modellov?
14) Er stater bundet til at acceptere en modellov?
15) Giv et eksempel på en modellov.
16) Hvad er en forordning?
17) Hvad er et direktiv?
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Kapitel 1

18) Hvordan bør internationale regler fortolkes?
19) På hvilke måder kan denne fortolkning opnås?
20) Forklar samspillet mellem national og international ret.

4. behovet For lovvalg

 1) Hvorfor er der i almindelighed behov for at foretage et lovvalg i inter-
nationale sager?

 2) Hvad skyldes retsforskelle?
 3) Hvilke to forhold indgår i hensynet til retsanvendelsen?
 4) Hvad er princippet om enhedsbedømmelse?
 5) Hvordan kan dette princip gennemføres?
 6) Giv eksempler på regional enhedsbedømmelse.

5. Fremmed ret

 1) Skal danske domstole anvende fremmed ret af egen drift?
 2) Hvordan tilvejebringes oplysninger om fremmed ret?
 3) Hvorledes skal en dansk domstol anvende fremmed ret?
 4) Hvad gør man, hvis der ikke kan fremskaffes tilstrækkeligt sikre oplys-

ninger om fremmed ret?
 5) Omfatter et lovvalg til fordel for f.eks. tysk ret også de tyske offentlig-

retlige regler?
 6) Omfatter et lovvalg til fordel for f.eks. engelsk ret også de engelske 

processuelle regler?
 7) Omfatter et lovvalg til fordel for f.eks. fransk ret også de franske lov-

valgsregler?
 8) Hvad er renvoi?
 9) Anvendes renvoi i dansk ret?

6. begrænSnInger I Fremmed ret

 1) Hvad er ordre public?
 2) Gælder ordre public både for lovvalg og anerkendelse og fuldbyrdelse 

af domme og voldgiftskendelser?
 3) Hvad forstås ved “en standard”?
 4) Giv eksempler på ordre public.
 5) Hvad er “Kallehauges Metode”?
 6) Hvad er formålet med metoden?
 7) Findes der i internationale sammenhænge et fællesbegreb for ordre 

public?
 8) Hvad er international præceptivitet?
 9) Hvad er formålet med international præceptivitet?

29322-International Handelsret.indd   10 05/01/15   07.38

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk



11

Spørgsmål til International handelsret

10) Hvordan afgøres det, om en regel er international præceptiv?
11) Giv eksempler på regler, der i dansk eller europæisk ret er internatio-

nalt præceptive.
12) Hvad er omgåelse?
13) Har vi en omgåelseslære i dansk ret?
14) Hvad støtter du dette svar på?
15) Skal en omgåelseslære respektere EU-retten?

7. taKtISKe overvejelSer

 1) Hvad er forum shopping?
 2) Under hvilke forhold kan forum shopping udøves?
 3) Hvad bør man lægge vægt på, når der forum shoppes?
 4) Hvad er lovgivers opfattelse af forum shopping?
 5) Hvad er lex fori-tendensen?
 6) Hvornår er der mulighed for en sådan tendens?
 7) Hvad er “en italiensk torpedo”?
 8) Kan man udøve forum shopping ved voldgift?

8. partSautonomI og KontraKtudFærdIgelSe

 1) Hvad er partsautonomi?
 2) Kan man vælge mellem voldgift og domstolsbehandling af en tvist?
 3) Hvad er en værnetingsaftale?
 4) Hvad er en lovvalgsaftale?
 5) Hvad er en voldgiftsaftale?
 6) Kan der være begrænsninger i adgangen til at indgå voldgifts-, værne-

tings- og lovvalgsaftaler?
 7) Hvad er de taktiske overvejelser og andre overvejelser ved udfærdi-

gelse af “dispute-settlement clauses”?
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