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Høring  -  Norsk  ti lslutning til Luganokonvensjonen 2007 om domsmyndighet
og om anerkjennelse og fu llbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker
og gjennomfø ring i norsk rett  av konvensjonen

Finansdepartementet viser til justisdepartementets brev av 14. mars 2008, vedlagt
høringsnotat om ovennevnte.

Justisdepartementet viser til at en konvensjon mellom EU og Norge, Danmark, Island
og Sveits om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile
og kommersielle saker ble undertegnet 30. oktober 2007 i Lugano, Sveits
(Luganokonvensjonen 2007). Når konvensjonen trer i kraft, vil den erstatte
konvensjonen om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle
saker av 16, september 1988 (Luganokonvensjonen 1988) mellom parter i begge
konvensjonene. Norsk tilslutning til Luganokonvensjonen 2007 vil kreve ratifikasjon.

Luganokonvensjonen 1988 er gjort til en del av norsk rett ved lov 8. januar 1993 nr. 21
om gjennomføring i norsk rett av Luganokonvensjonen om domsmyndighet og
fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker (Luganoloven).
Justisdepartementet påpeker at norsk tilslutning til Luganokonvensjonen 2007 dermed
også gjør det nødvendig med lovendringer. Justisdepartementet mener Norge bør
ratifisere konvensjonen. Justisdepartementet ser det som naturlig at Norge bor ta sikte
på å ratifisere konvensjonen slik at den kan tre i kraft - også for Norge - så raskt som
mulig.

Finansdepartementets vurdering
Justisdepartementet påpeker at Luganokonvensjonen 2007 innholdsmessig i all
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hovedsak viderefører Luganokonvensjonen 1988, og at norsk tilslutning til
Luganokonvensjonen 2007 derfor som utgangspunkt vil ha beskjedne økonomiske og
administrative konsekvenser.

Finansdepartementet registrerer imidlertid at utvidelsen av det geografiske
anvendelsesområdet gir grunn til å anta at konvensjonen vil føre til at noen flere
utenlandske dommer begjæres anerkjent eller fullbyrdet i Norge enn slik situasjonen er
i dag. Finansdepartementet forutsetter at alle kostnader knyttet til en eventuell
merbelastning for domstolene som følge av dette dekkes innenfor eksisterende
budsjettrammer.

Videre merker Finansdepartementet seg at konvensjonen samtidig legger opp til en
enklere fremgangsmåte for de private partene, og at dette vil kunne medføre
økonomiske konsekvenser i form av besparelser.

Finansdepartementet har ingen øvrige merknader til høringsnotatet.
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