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INKORPORASJON AV LUGANOKONVENSJONEN 2007

Til de foreslåtte lovbestemmelser om inkorporasjon av Luganokonvensjonen 2007
Ønsker Dommerforeningens utvalg for sivilprosess - som består av høyesterettsdommer
Jens Edvin A. Skoghøy, lagdommer Inger Marie Dons Jensen og tingrettsdommer Erik
Stillum - å uttale:

Luganokonvensjonen inneholder praktisk viktige bestemmelser om verneting og
anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer, og av pedagogiske grunner bør derfor
konvensjonen etter vår oppfatning inkorporeres ved bestemmelser i tvisteloven kapittel
4 og 19 fremfor ved en egen lov.

I høringsbrevet antydes at det også kan være aktuelt med en
inkorporasjonssbestemmelse i tvangsfullbyrdelsesloven. Etter vår oppfatning er dette
ikke nødvendig. Det må her være tilstrekkelig med det generelle folkerettsforbeholdet i
tvangsfullbyrdelsesloven § 1-4.

Ved inkorporasjon av Luganokonvensjonen i tvisteloven bør hovedbestemmelsen om
inkorporering komme som egen § 4-8, slik departementet har foreslått. Siden
tvisteloven har overskrift til hver paragraf, bør også den nye § 4-8 få en overskrift - for
eksempel "Luganokonvensjonen". Etter vår oppfatning bør det i bestemmelsen sies
uttrykkelig at Luganokonvensjonen innenfor sitt område går foran annen norsk
lovgivning. Dette kan gjøres at det i den foreslåtte § 4-8 blir tilføyd et nytt andre
punktum:

"Innenfor sitt område går konvensjonen foran annen norsk lovgivning."

Siden hovedbestemmelsen om inkorporasjon er § 4-8, kan § 19-16 første ledd andre
punktum utformes som en henvisningsbestemmelse - for eksempel slik:

"For avgjørelser som omfattes av Luganokonvensjonen ,  gjelder reglene i denne,
jf. § 4-8."

Q

Det kan etter vår oppfatning ikke være nødvendig å si to ganger at konvensjonen gjelder
som lov. Det må holde når det er sagt i § 4-8.
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Vi har ikke  merknader til forslaget  til § 19-16 første ledd tredje punktum.

Oslo, 6.  mai 2008
Feror DOMMERFORENINGENS  UTVALG FOR  SIVILPROSESS

ns Edvin A. SkoghØy

Gjenpart: Den norske dommerforening, Norges Juristforbund,
Kristian Augusts gt. 9, 0164 Oslo


