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afhandling, behandler betingelserne for indgåelsen af værnetingsaftaler i internationale kommercielle
kontraktforhold i national dansk og amerikansk ret samt under Bruxelles I-forordningen og den nyligt
vedtagne Haag Convention on Choice of Court Agreements. Det fastlægges, hvornår der foreligger en

værnetingsaftale, herunder hvilke krav der stilles til aftalens vedtagelse og formulering samt hvilke tvister der
er omfattet af dens anvendelsesområde. Derudover beskrives, hvordan de forskellige værnetingsaftaler

forbedrer kontraktens økonomiske effektivitet og parternes retssikkerhed og -beskyttelse. Endelig vurderes,
om og hvordan de enkelte reguleringer sikrer denne forbedring, ligesom der gives et bud på en

hensigtsmæssig regulering de lege ferenda. Fremstillingen har også relevans for værnetingsaftaler i nationale
kommercielle kontraktforhold. En national værnetingsaftale kan have nogle af de samme konsekvenser for

kontraktens økonomiske effektivitet, som den internationale, blot i mindre målestok. Det må derfor forventes,
at en national værnetingsaftale anses for indgået under samme betingelser som den internationale og måske i

videre omfang.
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