
 
Når kan det foretas renvoi i den norske internasjonale privatretten? 
 
Definisjonen av renvoi er tilbakevisning eller viderehenvisning: Hvis en norsk lovvalgsregel 
utpeker retten i land A, og retten i land A har en lovvalgsregel hvoretter norsk rett skal 
anvendes, snakker man om tilbakevisning. Hvis retten i land A har en lovvalgsregler 
hvoretter retten i land B skal anvendes, snakker man om viderehenvisning. 
Det er ikke viktig at studentene behersker terminologien, men det er viktig at de har forstått 
mekanismen. Viktigst er at de har forstår hvordan tilbakevisningen fungerer.  
Renvoi er basert på to forutsetninger, som studentene bør redegjøre for: At ulike land kan 
ha ulike tilknytningsfaktorer, og at lovvalgsreglene har begrenset rekkevidde. 
Om tilknytningsfaktorer kan studentene vise til arverett og selskapsrett som eksempler. Den 
norske lovvalgsregelen har domisil som tilknytningsfaktor, og er den spanske har 
statsborgerskap. Har en nordmann domisil i Spania, og han dør der, vil norske domstoler 
anvende domisil som tilknytningsfaktor, og derfor vil spansk arverett være anvendbar. 
Spanske domstoler vil bruke statsborgerskap, og de vil derfor mene at norsk rett skal 
anvendes. Spørsmålet om renvoi er om norske domstoler bør anvende spansk arverett, eller 
om de også bør ta hensyn til den spanske lovvalgsregelen for arverett. For selskapsrett 
gjelder tilsvarende eksempel. Tilknytningsfaktorene er da hovedsete (kan også betegnes som 
hovedadministrasjon eller hovedkontro) og stiftelsesstedet (kan også betegnes som 
registreringsstedet). 
Om lovvalgsreglenes rekkevidde bør studentene forklare at lovvalgsreglene utpeker den 
materielle retten, og ikke også den internasjonale privatretten. Lovvalgsregelen for, f.eks., 
arverett utpeker de arverettslige regler som skal anvendes, og det er kun de arverettslige 
regler i den utpekte rett som skal anvendes. Domstolen vil alltid anvende sine egne 
lovvalgsregler. Dette betyr at domstolens lovvalgsregelen ikke kan føre til at man anvender 
også lovvalgsreglene i den utpekte retten. Derfor er renvoi i utgangspunketet utelukket. 
Studentene bør vise til at dette er den tradisjonelle løsning, som har støtte i (sparsommelig) 
norsk rettspraksis, samt i lovfestede kilder som er basert på internasjonale instrumenter: 
kjøpslovvalgsloven og voldgiftsloven. Det er meritterende hvis studentene kommenterer 
rettspraksis om voldgift/selskapsrett fra før voldgiftsloven, som har en avvikende anvendelse 
av renvoi.  
Her kan studentene vise også til EU-forordningene Roma I og Roma II, som uttrykkelig 
utelukker renvoi på de respektive områder (lovvalg for kontraktsrett og lovvalg for 
erstatning utenfor kontrakt). Studentene bør i denne sammenheng redegjøre for hvilken 
rolle Roma I og Roma II spiller i norsk internasjonal privatrett – gjerne med henvisning til 
rettspraksis: Bokhandlerdommen og Krigsforbryterdommen. Det er meritterende hvis 
studentene henviser også til rettspraksis fra etter bokens utgivelsesdato. 
 
Studentene bør så vise til at renvoi kan være ønskelig på visse rettsområder, som for 
eksempel arverett og selskapsrett. Dette er spesielt aktuelt når den norske 
tilknytningsfaktoren er åpen eller skjønnsmessig (for eksempel, domisil eller hovedsete), 
mens tilknytningsfaktoren i den utpekte retten er presis (for eksempel, statsborgerskap eller 
registreringsstedet). Studentene bør forklare at å godta renvoi kan bidra til å forhindre 
negative konflikter. Hvis de ulike tilknytningsfaktorer fører til at et rettsforhold ikke er 
underlagt noen lands rett, har man en negativ konflikt. Det er meritterende hvis studentene 
gjør komparative betraktninger, for eksempel ved å nevne at tysk internasjonal selskapsrett 



har en regel om at tyske domstoler skal godta renvoi, når dette kommer i form av 
tilbakevisning. Dette betyr i praksis at den tyske tilknytningsfaktor er hovedsete som 
utgangspunkt, men når et selskap har hovedsete i et land som har registrering som 
tilknytningsfaktor, og selskapet er registrert i Tyskland, så godtar Tyskland 
registreringsstedet som tilknytningsfaktor.  
Det er meritterende hvis studentene også kommer med noen betraktninger om at 
tilknytningsfaktorer som er skjønnsmessige svekker forutsigbarheten. Dette bør imidlertid 
ikke bli for langt: Poenget med oppgaven er å vise at slike tilknytningsfaktorer kan føre til at 
renvoi godtas, ikke å redegjøre for lovvalgsreglenes innhold. 
 
 
 


