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Kjøperen er et norsk selskap med utstrakt internasjonal virksomhet. Selgeren er et russisk selskap 

som bl.a. selger gas. Kjøperen kjøper gas i Russland fra selgeren og bruker den i ulike 

produksjonsanlegg som kjøperen driver i flere europeiske land. Kontrakten har en varighet på fire 

år. Kontrakten har en vernetingsklausul hvoretter tvister mellom partene skal bringes inn for Oslo 

Tingrett. Kontrakten har ikke en lovvalgsklausul. 

Etter å ha oppfylt kontrakten etter sine vilkår i noen måneder, opphører selgeren sine leveranser. 

Selgeren viser til at nye regler ble innført, som forbyr eksport av gas. Kjøperen mener dette er 

kontraktsbrudd og krever erstatning. 

Selgeren hevder at eksport av russisk gas må nødvendigvis reguleres av russisk rett, og at derfor 

også kontraktsvilkårene mellom partene i en kontrakt om kjøp av gas må reguleres av russisk rett. 

Etter russisk rett utgjør de nye regler oppfyllelseshindring. 

Kjøperen hevder at kontraktsvilkår har en privatrettslig karakter. Partene har derfor mulighet til å 

velge bakgrunnsretten. Kjøper viser til at Oslo Tingrett har domskompetanse i henhold til 

kontrakten. Norsk kontraktsrett kommer derfor til anvendelse. Russisk rett er da helt uten betydning 

for kontrakten. 

Kommenter kjøperens anførsler: Kan partene velge bakgrunnsretten for deres kontrakt om kjøp av 

gas? Medfører valg av verneting i Oslo at partene har valgt norsk rett? Hvis ikke, hvordan foretas 

lovvalget? Er russiske regler om eksport helt uten betydning for kontrakten dersom norsk rett er 

bakgrunnsretten? 

 

Spørsmålet gjelder lovvalg for kjøpskontrakt. Kandidaten bes om å kommentere kjøpers anførsler. 

Spesielt fire spørsmål er fremhevet: a) Hvorvidt partene fritt kan velge bakgrunnsretten for en 

kontrakt om kjøp av gas; b) Hvorvidt valg av verneting i Oslo medfører at partene har valgt norsk 

rett; c) Hvordan foretas lovvalg for kontrakt; d) Hvorvidt regler om eksport i selgerens rett er helt 

uten betydning for kontrakten dersom kjøpers rett er bakgrunnsretten. 

 

Hvert av spørsmålene gjelder for 22,5 % av endelig karakter. 10% av endelig karakter gjelder 

generelle aspekter som besvarelsens struktur og språk. 

 

Svarene bør bero på norsk internasjonal privatrett. Dette følger av at tvisten skal bringes for norske 

domstoler i henhold til kontrakten. Domstoler anvender alltid internasjonalprivatrettslige regler fra 

sin egen rett. Kandidater bør nevne dette. Kandidater som bruker anledningen til kort å kommentere 

den nasjonale karakter av lovvalgsregler, samt behov for harmonisering, kan premieres – men dette 

bør ikke ta for mye plass. 

 

a): Svaret er hjemlet i lovvalgsloven for kjøpskontrakter. Kandidaten kan vise til at loven er 

gjennomføring i norsk rett at 1955 Haag-konvensjonen og at dette innebærer at loven tolkes 

konvensjonsautonomt.  

 

Etter bestemmelsen i § 3 er partene frie til å foreta et lovvalg for kontrakten. Etter bestemmelsen i § 

1 er ikke salg av gass unntatt lovens anvendelsesområde. Kjøpers anførsel at partene kan velge 

bakgrunnsretten for de privatrettslige sider av gasskjøp er korrekt. Partenes lovvalg dekker kun de 

kontraktsrettslige spørsmål. Lovvalget har ingen virkning for offentligrettslige regler om eksport e.l.  

 

Kandidater kan fremheve at lovvalg er basert på en kvalifikasjon av hvert enkelt spørsmål. Dersom 

et og samme forhold gir opphav til flere spørsmål, og disse har sprikende kvalifikasjon, vil ulike 

lovvalgsregler anvendes på de ulike spørsmål. 



 

b): Etter bestemmelsen i § 3 første ledd kan partenes lovvalg foretas stilltiende. Spørsmålet er om 

valg av Oslo Tingrett som verneting kan anses for å være et stilltiende valg av norsk rett som 

bakgrunnsrett.  

 

Et stilltiende valg forutsetter at partene faktisk har vedtatt bakgrunnsretten. Hypotetiske valg er ikke 

tillatt, heller ikke valg basert på rimelighetsbetraktninger. Valg av verneting er relevant i denne 

vurdering, men i seg selv er det ikke tilstrekkelig grunnlag for å konkludere at partene faktisk har 

vedtatt norsk bakgrunnsrett.  

 

Kandidatene kan knytte noen kommentarer til betydningen som EU-internasjonal privatrett har for 

norsk rett. EU-retten har betydelig vekt når vi ikke har lovfestede lovvalgsregler i norsk rett. For 

kjøpskontrakter har vi egne regler. Kjøpslovvalgsloven er mer restriktiv enn Roma I når det gjelder 

vilkår for stilltiende lovvalg, men hvordan spørsmålet om stilltiende lovvalg er, for det som er 

relevant her, løst i EU-retten (Roma I) er kompatibel med kjøpslovvalgsloven og kan ha 

overføringsverdi.  

 

c): Dersom partene ikke har fortatt et lovvalg, må man anvende den subsidiære lovvalgsregelen for 

kontrakter, som er nedfelt i § 4. Kontrakten er underlagt retten i det landet der selgeren har sitt 

bosted. 

 

d): Kandidaten bør drøfte hvilken rekkevidde partenes lovvalg har. Det gjelder kun de 

kontraktsrettslige spørsmålene som oppstår mellom partene og har ingen virkning for 

offentligrettslig regulering av eksport. 

 

Dersom eksport av gass fra Russland blir begrenset, vil dette kunne anses som en 

oppfyllelseshindring. Vilkår for at en slik begrensning kan representere en oppfyllelseshindring, 

samt virkningene for kontrakten, vil være underlagt kontraktens bakgrunnsretten. 

 


