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Høringssvar:
Norsk tilslutning til Luganokonvensjonen 2007 om domsmyndighet og om
anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker og
gjennomføring i norsk rett av konvensjonen

Det kongelige Justis- og politidepartement har i høringsbrev av 14.03.2008 sendt
Luganokonvensjonen 2007 på høring.

Luganokonvensjonen om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrding av dommene i
sivile og kommersielle saker undertegnet 30. oktober 2007, erstatter Luganokonvensjonen av
1988 som ble gjort til en del av norsk rett. Ingen av konvensjonene er en del av EØS-avtalen,
men bidrar som et supplement til de materielle rettigheter og plikter som følger av EØS-
avtalen. Norsk tilslutning til Luganokonvensjonen 2007 krever ratifikasjon.

Formålet med Luganokonvensjonen 2007 er å styrke det rettslige samarbeidet mellom
konvensjonsstatene gjennom felles regler om domsmyndighet i internasjonale saker.

Det å avgi høringsuttalelser er en viktig del av Barneombudets arbeid. I hht lov om
Barneombud § 3 har Ombudet blant annet til oppgave å fremme barns interesser overfor det
offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår. Ombudet skal av
eget tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barns interesser i samband med planlegging og
utredning på alle felter, følge med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt,
foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet med mer.

Med utgangspunkt i vårt mandat har Barneombudet ikke tatt stilling til ovennevnte høring.

Med vennlig hilsen
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