
BA: Hvilken rolle spiller kvalifikasjon i den norske internasjonale privatretten?  
 
 
Det direkte svaret som alle studenter bør gi er at kvalifikasjon er nødvendig for å kunne 
subsumere rettsforholdet under den riktige verneting- og lovvalgsregel. 
Studentene kan knytte noen bemerkninger til at terminologien er særegen for den 
internasjonale privatretten, men at kvalifikasjon ikke er metodologisk avvikende fra den 
alminnelige juridiske metode: Man subsumerer et forhold under en regel som er laget for 
typetilfeller.   
Studentene bør nevne at anvendelse av de få, lovfestede lovvalgsregler som vi har i norsk 
rett, forutsetter kvalifikasjon. For eksempel anvendes lovvalgsloven for løsørekjøp på 
kjøpskontrakter - derfor forutsetter anvendelse av denne loven at tvisten er blitt kvalifisert 
som en tvist som gjelder et kjøpskontrakt (og ikke, for eksempel, en agentavtale).  
Studenter på BA-nivå trenger ikke å lese om verneting, men de bør vite at 
Luganokonvensjonen og tvisteloven har vernetingsregler som er basert på 
tilknytningsfaktorer og som derfor forutsetter kvalifikasjon. Studentene kan redegjøre for 
betydningen som Luganokonvensjonen har for kvalifikasjonen som foretas av norske 
domstoler – ikke bare i forbindelse med verneting, men også i forbindelse med lovvalg 
Resonnementene som føres når man anvender disse kilder i forbindelse med vernetingsvalg, 
anvendes tilsvarende når man foretar lovvalg. Disse kilder viser at 
internasjonalprivatrettslige regler har ulike tilknytningsfaktorer for ulike rettsområder. Det 
er derfor viktig å vite hvilket rettsområde en tvist gjelder, slik at man kan anvende den 
riktige tilknytningsfaktor. Dette er poenget med kvalifikasjon. Studentene kan komme med 
eksempler på tilknytningsfaktorer for de ulike rettsområder. Dette kan være nyttig som 
illustrasjon, men det bør ikke bli for langt: Poenget med oppgaven er ikke å redegjøre for de 
ulike regler, men forklare hvordan kvalifikasjon foretas og hvilken funksjon den har i den 
internasjonale privatretten. 
For de ulovfestede lovvalgsregler, bør studentene kunne redegjøre for hvilken rolle EU-
forordningene Roma I og Roma II spiller i norsk internasjonal privatrett – gjerne med 
henvisning til rettspraksis: Bokhandlerdommen og Krigsforbryterdommen. Det er 
meritterende om studentene viser til senere rettspraksis som er kommet etter bokens 
utgivelsesdatoen. Studentene kan redegjøre for harmoniseringshensynet og hvordan dette 
fører til at EU-internasjonal privatrett har stor betydning for norsk internasjonal privatrett. 
Dette leder til å sammenligne den moderne (EU) internasjonalprivatrettslige metode (basert 
på faste tilknytningsfaktorer som varierer fra rettsområde til rettsområde) med den 
tradisjonelle individualiserende metode (basert på helhetsvurderinger). Førstnevnte 
forutsetter kvalifikasjon fordi den er basert på tilknytningsfaktorer som gjelder hver på sitt 
rettsområde. Sistnevnte forutsetter ikke kvalifikasjon fordi den er basert på skjønnsmessige 
vurderinger. Det er meritterende hvis studentene viser til rettspraksis utvikling. For 
eksempel viste Leros Strength-dommen til rettspraksis fra ulike rettsområde uten å ta 
hensyn til tilknytningsfaktorer, mens bokhandlerdommen foretok kvalifikasjon. Det er 
meritterende hvis studentene viser til at Irma Mignon-dommen foretok kvalifikasjon, men 
ble i senere rettspraksis tatt til inntekt for den individualiserende metode. Det er 
meritterende hvis studentene viser til at Irma Mignon-dommen hadde samme tilnærming 
som Roma II. Det er meritterende hvis studentene viser til at resultatet av lovvalget er ikke 
nødvendigvis avvikende i de to metoder, men metoden basert på kvalifikasjon er å 
foretrekke fordi den fremmer forutsigbarheten.  



Studentene bør redegjøre for etter hvilket lands rett kvalifikasjonen skal foretas. Her kan 
studentene vise til Join Account dommen, som sier klart at kvalifikasjonen skal foretas etter 
lex fori (domstollabdets rett). Det er meritterende om studentene gir eksempler på ulike 
kvalifikasjoner (arverettslig mot familierettslig). 
Det er meritterende hvis studenter viser til at kvalifikasjonen etter de europeiske regler kan 
være basert på kriterier som avviker fra kriteriene som man bruker etter norsk materiell rett 
For eksempel, kvalifiserer direkte krav og pre-kontraktuelt ansvar ikke som kontraktsrettslig i 
EU-forordningene. 
Studentene kan redegjøre for kvalifikasjon av rettsinstitutter som er ukjent i domstollandets 
rett. De kan vise til Joint Account-dommen, som valgte å kvalifisere avtale om sameie av en 
konto som familierettslig. Studentene bør redegjøre for hvordan resultatet ville ha blitt 
annerledes om Høyesterett hadde kvalifisert avtalen ut fra sin funksjon. 
 
 


