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- hvem laver reglerne, og hvordan 
håndhæves de?
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I internettets første år: Lovgiver, hold dig væk!
Men de fleste love er jo teknologineutrale, 
dvs. internetretten er primært en 
fortolkningsdisciplin
Og offline-verdenens juridiske problemer som 
regel også aktuelle online

nettet kan ikke være et retstomt rum
Nettet katalysator for den globale netværks-
eller vidensøkonomi

Øget behov for international regulering
Enighed om, at lovgiver skal udvise 
tilbageholdenhed (sml. m. fx radio og tv)  
Og hvordan sikres, at lovgivningen ikke altid 
halter efter den teknologiske udvikling?
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Folkeretligt niveau
Fx CISG, modellove, anbefalinger fra Europarådet 
m.fl.

EU-niveau
EU i dag den betydeligste retskildeproducent!
Indre markeds-regler

E-handelsdirektivet
Fjernsalgsdirektivet
Persondatadirektivet
Elektronisk signatur
Infosoc-direktivet
Betalingstjenestedirektivet
Audiovisuelle medietjenester
Teleretlige direktiver

Nationalt niveau: mindre og mindre rum!
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Meget optaget af hele ICT-sektoren (internet, 
tele, medier)
Forskellige lovtekniske redskaber (minimums-
og totalharmonisering, jurisdiktionsregler) 
tendensen går i retning af totalharmonisering 

men problematisk og politisk vanskeligt
Selv- eller co-regulering: ønskeligt men 
vanskeligt!
EF-Domstolen som fortolker af internetretten



5

Hovedlinjerne:
B2C-tvister: reglerne sikrer som HR 
forbrugerværneting og lovvalg (selv i tilfælde af 
modstående aftale)
B2B-tvister: partsautonomi parterne aftaler selv 
lovvalg og værneting
Deliktskrav: lex loci delicti-princippet
Tvangsfuldbyrdelse: kan ske inden for EU, men kun 
i beskedent omfang udenfor

Håndhævelse af var spået at blive et stort 
problem, men er det ikke indtil videre ikke
Håndhævelse af offentligretlige retsmidler 
(påbud/forbud, bøde) dog et stigende problem
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Stigende globalisering
Internettet og andre digitale netværk 
drivkraften i den moderne videns- og 
netværksøkonomi

behov for mere international regulering af 
internettet

behov for mere samarbejde mellem 
verdens regioner
Kan nok kun ske i form af rammelovgivning 
behov for mere selvregulering og andre nye 
reguleringsmetoder
Effektiv håndhævelsesregimer nødvendige for 
legitimiteten af reglerne eller tager markedet 
og brugerne reglerne i egen hånd!
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