
NHO

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON CONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE

Postadresse Postal Address
Postboks 5250 Majorstuen
NO-0303 Oslo
Norway

Adresse Address
Essendrops gate 9
Oslo
Norway

Org.nr.  Org.no.
NO 955 600 436 MVA

Telefon Telephone
+47 23 08 80 00
Telefaks Telefax
+47 23 08 80 01

E-post  E-mail
firmapost@nho.no
Internett Internet
www.nho.no

Justisdepartementet Vår dato 09.06.2008
Postboks 8005 Dep - Deres dato 14.03.2008
0030 Oslo Vår referanse aen/147545

Deres referanse 200801080EP
TOF/IHO/bj

J 'S a RTEMENTET

12 JUN 2008
s q ®  0 C

MKt?WAI F:RI LAV/V / e P / pst)AW
V(ika,N(2.

126
ARiCiK3E:

Høringsuttalelse - norsk tilslutning til Luganokonvensjonen 2007

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er invitert til å uttale seg om departementets
forslag om 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. NHO mener det er positivt at det er utarbeidet en ny konvensjon
på området, til avløsning av Luganokonvensjonen 1988. Den nye konvensjonen
harmoniserer og gjenoppretter parallelliteten med EUs tilsvarende instrument, Brussel I
(rådsforordning 44/2001). Dette mener NHO er riktig og støtter derfor at Norge slutter seg til
Luganokonvensjonen 2007.

Departementet skisserer to ulike måter for hvordan Luganokonvensjonen 2007 kan
implementeres. Det kan enten skje ved egen lov, slik som ble gjort med
Luganokonvensjonen 1988, eller ved inkorporasjon i den alminnelige tvisteloven. NHO
mener det mest brukervennlige er å implementere konvensjonen ved henvisning i
tvisteloven. Da vil brukerne av regelverket kunne finne alt om verneting, anerkjennelse og
fullbyrdelse på ett sted. Med hensyn til tvangsfullbyrdelse, viser tvangsloven § 4-1, 2. ledd,
litra f allerede i dag til avgjørelse av utenlandsk domstol som etter lov eller overenskomst
med fremmed stat vil være bindende og skal kunne fullbyrdes. NHO er enig med
departementet i at det dermed ikke er nødvendig med særskilt henvisning til
Luganokonvensjonen 2007.
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