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[NORWEGIAN TEXT — TEXTE NORVÉGIEN]
No. 6107. OVERENSKOMST MELLOM REGJERINGEN FOR 

KONGERIKET NORGE OG REGJERINGEN FOR DET 
FORENTE KONGERIKE STORBRITANNIA OG NORD- 
IRLAND OM GJENSIDIG ANERKJENNELSE OG FULL- 
BYRDELSE AV DOMMER I SIVILE SAKER

Regjeringen for Kongeriket Norge og regjeringen for Det Forente Kongerike 
Storbritannia og Nord-Irland,

som pâ basis av gjensidighet ônsker à treffe bestemmelse om anerkjennelse 
og fullbyrdelse av dommer i sivile saker,

er blitt enige om fôlgende :

GENERELLE BESTEMMELSER 
Artikkel I

I denne overenskomst :
(1) betyr ordene ,,territoriet til en (eller den annen) av de kontraherende 

parter" :
(a) nâr det gjelder Kongeriket Norge, Norge, og
(b) nâr det gjelder Det Forente Kongerike Storbritannia og Nord-Irland 

(heretter kalt Det Forente Kongerike), England og Wales, Skottland og 
Nord-Irland samt territorier som overenskomsten i medhold av artikkel X 
er utvidet til a gjelde for.
(2) betyr ordet ,,dom" hvilken som heist avgjôrelse av en domstol, uansett 

hvordan den er betegnet (dom, ordre o.l.) ved hvilken partenes rettigheter er 
fastlagt, og som ikke kan omgjôres av vedkommende domstol. Det omfatter 
dommer som er pâanket eller som fremdeles kan pâankes ved domstolene i 
landet til den opprinnelige domstol. Hvis det belôp som ifôlge en dom skal 
betales i omkostninger og renter ikke er fastsatt i selve dommen, men i en 
sasrlig rettslig beslutning, skal en slik beslutning anses for a vsere en del av dom 
men for sa vidt angâr denne overenskomst.

(3) betyr ordene ,,opprinnelige domstol" i forhold til hvilken som heist dom, 
den domstol som har avsagt dommen, og ordene ,,den mottakende domstol"
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den domstol ved hvilken dommen sôkes anerkjent, eller til hvilken det inngis 
sôknad om registrering av en dom eller om godtakelse av dommen for full- 
byrdelse.

(4) betyr ordet ,,domsdebitor" den person mot hvilken dommen er avsagt 
i den opprinnelige domstol, og omfatter, hvor det er nôdvendig, hvilken som 
heist person mot hvilken en slik dom kan fullbyrdes ifôlge loven i landet til 
den opprinnelige domstol. Ordet ,,domskreditor" betyr den person som dom 
men er avsagt til fordel for, og omfatter, hvor det er nôdvendig, hvilken som 
heist annen person som har fâtt hjemmel til de rettigheter som dommen gjelder.

(5) omfatter ofdet ,,anke" ethvert rettergangsskritt som tar sikte pâ à fâ 
dommen opphevet, endret eller satt tilside. Det omfatter ogsâ en begjasring om 
gjenopptakelse eller om stansning av fullbyrdelsen.

Artikkel II
(1) Med de unntak som fôlger av bestemmelsene i denne artikkels punkt 

(2) skaï nœrvserende overenskomst gjelde for dommer i sivile saker, og for dommer 
i straffesaker som gjelder betaling av en pengesum som erstatning eller oppreis- 
ning til en skadelidt, avsagt etter denne overenskomsts ikrafttreden av fôlgende 
domstoler :
(a) i Kongeriket Norge, Hôyesterett, lagmannsrettene og herreds- og byrettene, og

(b) i Det Forente Kongerike, the House of Lords ; for England og Wales, the 
Supreme Court of Judicature (Court of Appeal og High Court of Justice) 
og the Courts of Chancery i grevskapene Palatine of Lancaster og Durham; 
for Skottland, the Court of Session og the Sheriff Court; og for Nord- 
Irland, the Supreme Court of Judicature.
(2) Denne overenskomst kommer ikke til anvendelse pâ :

(a) dommer avsagt etter anke fra domstoler som ikke er nevnt i denne artikkel
punkt (1), 

(6) dommer i familierettslige saker (innbefattet ekteskapssaker og saker vedrôren-
de okonomiske forhold mellom. ektefeller som sâdanne), /

(c) dommer avsagt i saker vedrôrende inndriving av skatter eller avgifter av 
liknende natur eller av en bot eller annen straif.
(3) Denne overenskomst skal ikke vasre til hinder for anerkjennelse og full- 

byrdelse i en kontraherende parts territorium, i samsvar med den nasjonale lov- 
givning som for tiden er i kraft i vedkommende land, av dommer avsagt av 
hvilken som heist domstol i den annen kontraherende parts territorium, som den 
ne overenskomst ikke gjelder for, eller som er avsagt under omstendigheter hvor 
bestemmelsene i denne overenskomst ikke krever slik anerkjennelse eller full- 
byrdelse.
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ANERKJENNELSE AV DOMMER

Artikkeim

(1) I denne overenskomst betyr anerkjennelse av en dom at dommen skal 
ha bindende virkning for sa vidt angâr den pâdômte tvistegjenstand i enhver 
videre rettergang mellom de samme parter (domskreditor og domsdebitor).

(2) Dommer avsagt i en kontraherende parts territorium skal, med de 
unntak som fôlger av bestemmelsene i punkt (3) og (4) i denne artikkel, anerk- 
jennes i den annens territorium, hvis det ikke kan fremsettes noen innsigelse 
mot dommen pâ ett av fôlgende grunnlag :
(a) Den opprinnelige domstols kompetanse i den sak det gjelder anerkjennes ikke 

etter bestemmelsene i artikkel IV.
(b) Domsdebitor som saksôkt ved sakens behandling for den opprinnelige dom- 

stol, bar ikke (uansett om stevningen ble riktig forkynt for ham i samsvar 
med loven i landet til den opprinnelige domstol) mottatt underretning om 
saken med tilstrekkelig varsel for a sette ham i stand til à ta til motmele under 
denne, og uteble. I allé tilfelle hvor det er bevist at underretning om saken er 
blitt riktig forkynt for saksôkte i samsvar med artikkel 3, eller artikkel 4, 
avsnitt (a), punkt (1) eller (2) i Overenskomst mellom Norge og Det Forente 
Kongerike angâende den sivile rettergang av 30. januar 1931, skal det imid- 
lertid anses godtgjort at saksôkte virkelig mottok underretning om saken.

(c) Dommen var, etter den mottakende domstols mening, oppnâdd ved svik.
(d) Anerkjennelse av dommen ville vsere uforenlig med rettsordenen i landet til 

den mottakende domstol.
(e) Domsdebitor, som saksôkt ved sakens behandling for den opprinnelige 

domstol, var en person som ifôlge alminnelige folkerettslige régler hadde 
krav pâ immunitet overfor sôksmâl ved domstolene i landet til den opprinne 
lige domstol, og ikke godtok vedkommende domstols kompetanse, eller hvis 
dommen sôkes fullbyrdet overfor en person som ifôlge alminnelige folkeretts 
lige régler har krav pâ immunitet overfor rettergangsskritt ved den motta 
kende domstol.
(3) Hvor den mottakende domstol har brakt pâ det rené at dommen er 

pâanket i landet til den opprinnelige domstol, eller at dette ikke er tilfelle, men 
ankefristen ikke er utlôpt etter loven i landet til den opprinnelige domstol, kan 
den mottakende domstol, i den utstrekning dens lands lov gir adgang til det, 
anerkjenne dommen, eller nekte a anerkjenne dommen, eller utsette avgjôrelsen
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med hensyn til anerkjennelsen av dommen, slik at domsdebitor far anledning 
til à fullfôre eller pâbegynne ankesak.

(4) Hvor den mottakende domstol har brakt pâ det rené at tvistegjen- 
standen under saken ved den opprinnelige domstol for dommens avsigelse ved 
denne domstol hadde vsert gjenstand for dom ved en domstol som hadde kom- 
petanse i saken, kan den mottakende domstol nekte à anerkjenne den dom som er 
avsagt av den opprinnelige domstol.

ArtikkellV
(1) For sa vidt angâr bestemmelsen i artikkel III, punkt (2), underpunkt 

(a), skaï domstolene i landet til den opprinnelige domstol, med de unntak som 
fôlger av denne artikkels punkt (2), (3) og (4), anses for à ha kompetanse i allé 
saker:
(a) hvor domsdebitor, som saksôkt under saksbehandlingen for den opprinnelige 

domstol, godtok vedkommende domstols jurisdiksjon ved frivillig à môte i 
retten av andre grunner enn for à beskytte, eller oppnâ frigivelse av, eiendom 
som er beslaglagt, eller truet med beslagleggelse under saksbehandlingen, 
eller for à bestride domstolens kompetanse, eller

(b) hvor domsdebitor var saksôker, eller hadde fremsatt motkrav, under saks 
behandlingen for den opprinnelige domstol, eller

(c) hvor domsdebitor, som saksôkt under saksbehandlingen for den opprinnelige 
domstol, for saksbehandlingens begynnelse hadde godtatt vedkommende 
domstols kompetanse eller kompetansen til domstolene i landet til vedkom 
mende domstol med hensyn til den tvistegjenstand som behandlingen gjaldt, 
eller

(d) hvor domsdebitor, som saksôkt for den opprinnelige domstol, ved saks 
behandlingens begynnelse var bosatt i, eller hvis det er taie om en juridisk 
person, hadde sitt hovedkontor i, landet til vedkommende domstol, eller

(e) hvor domsdebitor, som saksôkt for den opprinnelige domstol, hadde et kon- 
tor eller forretningssted i landet til vedkommende domstol, og saksbehand 
lingen for denne domstol gjaldt en forretning foretatt gjennom eller ved 
angjeldende kontor eller forretningssted.
(2) Bestemmelsene i punkt (1) i denne artikkel gjelder ikke for dommer 

hvor tvistegjenstanden er.fast eiendom, eller for dommer med hensyn til lôsôre, 
hvis de er endelige, ikke bare mellom partene i saken, men ogsâ i forhold til 
hvilken som heist annen person som gjôr krav pâ en interesse i den gjenstand 
saken gjelder, som er uforenlig med angjeldende dom. Den opprinnelige domstols 
kompetanse skaï allikevel anerkjennes hvis slik eiendom befant seg i landet til 
den opprinnelige domstol pâ det tidspunkt da saksbehandlingen ved denne 
domstol blé pâbegynt.
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(3)|Bestemmelsene i punkt (1) i denne artikkel gjelder ikke :
(a) for dominer som gjelder arv eller dôdsboskifte,

(b) for dominer som gjelder konkursbehandling eller awikling av selskaper eller
andre juridiske personer.

Nâr det gjelder dommer avsagt i slike saker som omhandles i nservasrende punkt, 
skaï den opprinnelige domstols kompetanse anerkjennes i allé tilfelle hvor slik 
anerkjennelse er i samsvar med loven i landet til den mottakende domstol.

(4) Den opprinnelige domstols kompetanse behôver ikke à anerkjennes i 
de tilfelle som omhandles i denne artikkels punkt (1), underpunkt (d) og (e), 
og i punkt (2), hvis saksanlegg ved den opprinnelige domstol var i strid med en 
avtale om at vedkommende tvist skulle bilegges pâ annen mate enn ved innbring- 
else for domstolene i landet til vedkommende domstol.

(5) Anerkjennelse av den opprinnelige domstols kompetanse skaï ikke 
nektes av den grunn at den opprinnelige domstol ikke hadde kompetanse etter 
sitt eget lands lov, hvis ifôlge loven i landet til den opprinnelige domstol, dommen 
er bindende med mindre og inntil de nôdvendige skritt blir tatt for à fâ den 
omstôtt.

FULLBYRDELSE AV DOMMER

Artikkel V
Dommer avsagt i territoriet til en av de kontraherende parter skaï tvangs- 

fullbyrdes i den annen parts territorium pâ den mate som er bestemt i artiklene 
VI-VIII i nasrvœrende overenskomst, forutsatt at fôlgende betingelser er opp- 
fylt:
(à) at dommen kan vaere gjenstand for tvangsfullbyrdelse, heri innbefattet 

avsetning, i landet til den opprinnelige domstol,
(b) at dommen gâr ut pâ betaling av en sum penger, enten som saksomkostninger 

eller pâ annen mate,
(c) at domsbelôpet ikke fullt ut er betalt,
(d) at det ikke foreligger noen slike hindringer for anerkjennelse som er nevnt i

artikkel III, punkt (2) og (4).
Hvis den mottakende domstol har brakt pâ det rené at dommen er pâanket i 
landet til den opprinnelige domstol, eller at dette ikke er tilfelle, men fristen for 
anke, hvis det er noen slik frist, ikke er utlôpt etter loven i landet til den opprin 
nelige domstol, behôver den mottakende domstol ikke à fullbyrde dommen, men 
skaï hvis det fremsettes begjaering om dette og domsdebitor ikke stiller sikkerhet, 
treffe slike midlertidige forfôyninger som foreskrives av dens egen lov nâr det 
gjelder dommer avsagt av domstoler i dens eget land.
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Artikkel VI
(1) For at en dom avsagt i Kongeriket Norge skaï fullbyrdes i Det Forente 

Kongerike ma domskreditor inngi sôknad om registrering i samsvar med de 
régler som gj elder for vedkommende domstol :

(a) i England og Wales.til the High Court of Justice,
(b) i Skottland til the Court of Session, og
(c) i Nord-Irland til the Supreme Court of Judicature.

(2) Sôknader om registrering ma ledsages av :
(a) en bekreftet avskrift av dommen i sin helhet, forsynt med domstolens segl,
(b) en slik bekreftet erklasring om sakens fakta som kreves etter de régler som 

gjelder for den mottagende domstol, hvori det ogsâ opplyses om dommen 
den dag sôknaden inngis kan gjôres til gjenstand for avsetning eller almindelig 
tvangsfullbyrdelse i Norge,

(c) en oversettelse av allé dokumenter som er nôdvendige ifôlge dette punkt 
(unntatt den bekreftede erklsering pâ engelsk), bekreftet av en edsvoren 
translator eller av en av de hôye kontraherende parters diplomatiske eller 
konsulasre tjenestemenn.
(3) De dokumenter som er omhandlet i punkt (2) behôver ingen ytterligere 

legalisering.
(4) Hvis det er inngitt sôknad i samsvar med punkt (1) og (2) i denne 

artikkel vedrôrende en dom som oppfyller betingelsene i artikkel V, skal dommen 
registreres.

Artikkel VII
(1) For at en dom avsagt i Det Forente Kongerike skal fullbyrdes i Norge 

ma domskreditor i Norge inngi sôknad i samsvar med de régler som gjelder for 
vedkommende domstol til den namsrett i hvis distrikt domsdebitor har sin bopel, 
eller til hvilken som heist annen domstol som har kompetanse etter norsk lov, 
om at dommen godtas for fullbyrdelse.

(2) Sôknaden skal ledsages av :
(a) en bekreftet avskrift av dommen, forsynt med domstolens segl, eller, nâr det 

gjelder dommer avsagt av ,,sheriff court", forsynt med ,,sherirf clerk"s 
underskrift,

(b) et dokument utstedt av den opprinnelige domstol, som inneholder en uttôm- 
mende redegjôrelse for saksbehandlingen og de rettsforhold som dommen 
baserer seg pâ, og angir om ankefristen den dag sôknaden inngis er utlôpt 
uten at dommen er pâanket i Det Forente Kongerike,
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(c) en oversettelse av allé dokumenter som er nôdvendige ifôlge dette punkt, 
bekreftet av en edsvoren translator eller av en av de hôye kontraherende par- 
ters diplomatiske eller konsulsere tjenestemenn.
(3) De dokumenter som er omhandlet i punkt (2) behôver ingen ytterligere 

legalisering.
(4) Hvis det er inngitt sôknad i samsvar med punkt (1) og (2) i denne 

artikkel vedrôrende en dom som oppfyller betingelsene i artikkel V, skaï dommen 
godtas for fullbyrdelse.

Artikkel VIII
(1) Nâr en dom er registrert i henhold til artikkel VI eller nâr en dom er 

blitt godtatt for fullbyrdelse i henhold til artikkel VII, skaï dommen fra dagen 
for registreringen eller godtakelsen for fullbyrdelsen ha samme virkning som om 
den hadde vsert en dom opprinnelig avsagt i landet til den mottakende domstol 
nâr det gj elder allé spôrsmâl som star i forbindelse med fullbyrdelsen av den i 
landet til den mottakende domstol, og den mottakende domstol skaï ha samme 
kontroll og kompetanse nâr det gjelder fullbyrdelsen av dommen som den har 
nâr det gjelder fullbyrdelsen av liknende dommer avsagt i dens eget land.

(2) Fremgangsmâten for registrering av en dom i henhold til artikkel VI, 
og for godtakelse av en dom for fullbyrdelse ïhenhold til artikkel VII, skaï gjôres sa 
enkel og hurtig som mulig, og det skaï ikke kreves deponering av sikkerhet for 
omkostninger av noen som inngir sôknad om slik registrering eller om godtakelse 
av en dom for fullbyrdelse.

(3) Etter at det er gâtt 6 âr fra dagen for dommens avsigelse i den opprin- 
nelige domstol, hvis dommen ikke er pâanket i landet til den opprinnelige 
domstol, eller fra dommens avsigelse i siste instans hvis den er pâanket, skaï det 
ikke foreligge noen forpliktelse i henhold til denne konvensjon til à fullbyrde 
dommen.

(4) Hvis den mottakende domstol finner at dommen, med hensyn til hvilken 
det er inngitt sôknad om registrering i henhold til artikkel VI eller om godtakelse 
for fullbyrdelse i henhold til artikkel VII er delvis, men ikke helt oppfylt ved 
betaling den dag sôknaden inngis, skaï dommen registreres eller godtas for full 
byrdelse for sa vidt angâr det som star igjen pâ vedkommende tidspunkt, forut- 
satt at dommen ellers er av den art at den kan fullbyrdes i henhold til bestemmel- 
sene i denne overenskomst.

(5) Hvis den mottakende domstol finner at dommen, med hensyn til 
hvilken det er inngitt sôknad om registrering etter artikkel VI eller om godtakelse 
for fullbyrdelse etter artikkel VII, gjelder forskjellige saksforhold, og at noen, 
men ikke allé bestemmelser i dommen er av den art at hvis vedkommende be- 
stemmelser hadde foreligget i sserskilte dommer, kunne disse dommer blitt 
registrert eller godtatt for fullbyrdelse, kan dommen registreres eller godtas for
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fullbyrdelse for sa vidt angâr de nevnte bestemmelser, men ikke for sa vidt angâr 
andre bestemmelser som finnes i den.

(6) Hvis det ifôlge en dom skaï betales en pengesum som er angitt i en annen 
valuta enn valutaen i landet til den mottakende domstol, skaï det pâ grunnlag av 
loven i landet til den mottakende domstol bestemmes om og i tilfelle pâ hvilken 
mate og under hvilke omstendigheter den sum som dommen lyder pâ kan eller 
skaï omregnes til valutaen i landet til den mottakende domstol av hensyn til 
betalingen eller fullbyrdelsen av domsbelôpet.

(7) Nâr en dom registreres eller godtas for .fullbyrdelse skaï det, hvis doms- 
debitor forlanger det, medtas omkostninger ved registrering eller godtakelse for 
fullbyrdelse, samt det belôp som er pâlôpt i renter, fastsatt etter loven i landet 
til den mottakende domstol.

AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

ArtikkelIX
Vanskeligheter som mâtte reise seg i forbindelse med fortolkningen eller 

anvendelsen av denne overenskomst skaï loses ad diplomatisk veg.

Artikkel X
(1) Regjeringen for Det Forente Kongerike kan, ved underretning gitt ad 

diplomatisk veg, nâr som helst sa lenge overenskomsten er i kraft i henhold til 
artikkel XI, og forutsatt at det ved noteveksling er inngâtt en avtale om de punkter 
som er nevnt i avsnitt (2) i denne artikkel, utvide denne overenskomsts omrâde til 
hvilket som helst territorium for hvis innternasjonale forbindelse regjeringen for 
Det Forente Kongerike er ansvarlig.

(2) For det gis underretning om utvidelse i henhold til foregâende punkt, 
skaï det ved noteveksling avtales mellom de kontraherende parter hvilke doms- 
toler i vedkommende territorium skaï vsere domstoler hvis dominer denne 
overenskomst skaï gjelde for, og hvilke domstoler som sôknader om registrering 
av en dom skaï sendes til.

(3) En utvidelse av overenskomsten i henhold til denne artikkel skaï tre i 
kraft 3 mâneder etter den dag da underretning er gitt som nevnt i punkt (1) i 
denne artikkel.

(4) Hver av de kontraherende parter kan nâr som helst etter at det er gâtt 3 
âr fra ikrafttreden av en utvidelse av denne overenskomst til territorier som 
nevnt i denne artikkels punkt (1), bringe en slik utvidelse til opphôr med 6 
mâneders varsel om dette ad diplomatisk veg.

(5) Hvis overenskomsten bringes til opphôr i henhold til artikkel XI, skaï 
dette, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt av de kontraherende parter,
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ipso facto medfôre at overenskomsten bringes til opphôr i forhold til territorier 
som den er utvidet til à gjelde for i henhold til denne artikkels punkt (1).

Artikkel XI
Denne overenskomst skal ratifiseres. Ratifikasjonsdokumentene skal ut- 

veksles i Oslo. Overenskomsten skal tre i kraft 1 mâned etter dagen for utveksling 
av ratifikasjonsdokumentene, og skal gjelde i 3 âr fra den dag den trer i kraft. 
Hvis ingen av de kontraherende parter minst 6 mâneder for utlôpet av den 
nevnte 3-ârsperiode har underrettet den annen ad diplomatisk veg om at den har 
til hensikt à bringe overenskomsten til opphôr, skal denne forbli i kraft inntil 6 
mâneder har forlôpt fra den dag da en av de kontraherende parter har gitt slik 
underretning.

TIL BEKREFTELSE av foranstâende har de undertegnede, som har behôrig 
fullmakt til dette fra sine respektive regjeringer, undertegnet denne overenskomst.

UTFERDIGET i 2 ekseraplarer i London den 12. juni 1961 i det norske og 
engelske sprâk. Begge tekster har samme gyldighet.

For Kongeriket Norges Regjering : 
Erik BRÀADLAND

For Regjeringen i Det Forente Kongerike Storbritannia 
og Nord-Irland : 

Edward HEATH
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