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

Jeg viser til departementets brev datert 14. mars 2008 vedrørende det ovennevnte.

I høringsbrevet foreslår departementet å gjennomføre Luganokonvensjonen av 2007
samt at konvensjonen gjennomføres enten ved egen lov eller ved endring av
tvisteloven.

I likhet med departementet stiller jeg meg positiv til at konvensjonen ratifiseres som
norsk lov. Jeg synes blant annet at det er en forbedring i forhold til bestemmelsene i
Luganokonvensjonen av 1988 at vernetingsreglene i saker om forbrukerkontrakter får
et videre virkefelt.

Luganokonvensjonen av 1988 er i dag gjennomført ved særlov, og det kreves etter
mitt  syn juridisk kompetanse for å finne loven. Innholdet i Luganokonvensjonen av
2007 kan få stor praktisk betydning, og reglene burde av denne grunn være lett
tilgjengelig for alle forbrukere. Dette vil i større grad enn i dag være tilfelle dersom de
prosessuelle regler i Luganokonvensjonen kan finnes i samme lov som de fleste øvrige
alminnelige prosessregler. Konvensjonen bør etter min vurdering derfor gjennomføres
ved endring av tvisteloven.

Uansett  hvilket gjennomføringsalternativ som til slutt  velges for gjennomføring av
konvensjonen, ber jeg om at departementet gjør konvensjonsteksten lett  tilgjengelig
for forbrukerne.
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