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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i konventionen om domstols behörighet och om 
verkställighet av domar på privaträttens område och därtill hörande 
protokoll 

PROPOSITIONENS HUVUDsAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att riksdagen 
skall godkänna konventionen om domstols 
behörighet och om verkställighet av domar på 
privaträttens område, som ingicks i Lugano 
den 16 september 1988. Avsikten med konven
tionen är att underlätta ömsesidigt erkännande 
och ömsesidig verkställighet av domar i stater
na i Europeiska gemenskaperna och i Europe
iska frihandelssammanslutningen. I konventio
nen ingår bestämmelser om i vilka stater eller 
domstolar en internationell tvist på privaträt
tens område kan tas upp. Den innehåller också 
bestämmelser om erkännande och verkställig
het i en konventionsstat av domar som i en 
annan konventionsstat meddelats i tvistemål. 

Bestämmelserna i konventionen motsvarar 

320379N 

bestämmelserna i Brysselkonventionen om 
domstols behörighet och om verkställighet av 
domar på privaträttens område. Brysselkon
ventionen ingicks den 27 september 1968 mel
lan de stater som hör till Europeiska gemen
skaperna. 

För Finlands del träder konventionen i kraft 
den första dagen i den tredje kalendermånaden 
efter det att ratifikationsinstumentet har 
deponerats. 

I propositionen ingår ett lagförslag om god
kännande av de bestämmelser i konventionen 
och protokollen som hör till området för 
lagstiftningen. Lagen avses träda i kraft vid 
samma tidpunkt som konventionen. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläget 

1.1. Lagstiftning och internationella överens
kommelser 

Vår lagstiftning innehåller ingen allmän regel 
om när en tvist med anknytning till en främ
mande stat kan tas upp till behandling i 
Finland (internationell behörighet). Frågan om 
vilken domstol som skall behandla ett mål, i 
det fall att handläggningen omfattas av finsk 
domstols behörighet, bestäms i regel enligt 
stadgandena i 10 kap. rättegångsbalken. Dessa 
stadganden om behörig domstol kan i vissa fall 
likväl ge vägledning vid bedömningen av möj
ligheterna att ta upp en internationell tvist till 
behandling i Finland. Vår lagstiftning innehål
ler inte heller allmänna stadganden om erkän
nande och verkställighet av utländska domar 
som gäller privaträttsliga anspråk. 

Erkännande i Finland av en utländsk dom 
betyder att en sådan dom gäller hos oss. Det 
betyder dels att en tvist som avgjorts genom 
utländsk dom inte får prövas på nytt i Finland 
och dels att en utländsk dom vid en eventuell 
senare rättegång i Finland skall läggas till 
grund för en dom i Finland. En dom som 
erkänns i Finland är i allmänhet också verk
ställbar hos oss. Detta betyder att domen får 
verkställas på samma sätt som en fmsk dom. I 
verkställighetsförfarandet iakttas den nationel
la lagstiftningen. 

I vår lagstiftning finns stadganden om såväl 
domstols internationella behörighet som om 
verkningarna av utländska domar i vissa fall. 
Dessa stadganden baserar sig i regel på inter
nationella överenskommelser. 

Mellan de nordiska länderna ingicks i Kö
penhamn den 11 oktober 1977 en konvention 
om erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område (F ördrS 56/77, nedan 
1977 års nordiska konvention). Den är en s.k. 
ramkonvention som endast hänvisar till enhet
liga nordiska lagar. Denna verkställighetskon
vention har sålunda inga detaljerade bestäm
melser om erkännande och verkställighet av 
domar som meddelats i andra nordiska länder, 
utan dessa bestämmelser ingår i ländernas 
nationella lagstiftning, för Finlands del i lagen 
den 21 juli 1977 om erkännande och verkstäl
lighet av nordiska domar angående privaträtts-

liga anspråk (588/77, nedan nordiska doms/a
gen). 

A v de nordiska länderna har Island inte satt 
i kraft 1977 års nordiska konvention (se F 
938/77). I relationerna mellan Island och de 
andra nordiska länderna tillämpas en tidigare i 
Köpenhamn den 16 mars 1932 ingången kon
vention om erkännande och verkställighet av 
domar (FördrS 9/33, nedan 1932 års nordiska 
konvention). 

De nämnda nordiska konventionerna regle
rar endast erkännande och verkställighet i de 
nordiska länderna av domar som meddelats i 
ett annat nordiskt land. Enligt huvudregeln 
skall en dom som meddelats i ett nordiskt land 
erkännas och verkställas i ett annat nordiskt 
land oberoende av den grund på vilken dom
stolen i ursprungsstaten har varit behörig. Om 
domstolens behörighet endast grundat sig på 
att svaranden har egendom i den stat där 
domen meddelats, eller på att stämningen 
delgivits svaranden då han tillfälligt uppehöll 
sig i den stat där domen meddelades, kan 
domen på vissa villkor vägras erkännande och 
verkställighet i ett annat nordiskt land. 

Vissa internationella konventioner på särskil
da områden, vilka Finland har tillträtt, inne
håller bestämmelser om domstols behörighet. 
En sådan konvention är t.ex. den i Warszawa 
den 12 oktober 1929 ingångna konventionen 
rörande fastställande av vissa gemensamma 
bestämmelser i fråga om internationell luftbe
fordran (FördrS 26/37). Vissa överenskommel
ser kan dessutom också innehålla bestämmelser 
om verkställighet av utländsk dom. Sådana 
konventioner är t.ex. konventionen om frakt
avtal vid internationell godsbefordran på väg 
(CMR), som ingicks i Geneve den 19 maj 1956 
(FördrS 50/73), konventionen om skadestånds
ansv.:·r på atomenergins område, som ingicks i 
Paris den 29 juli 1969 (FördrS 20/72), interna
tionella konventionen om civilrättslig ansvarig
het för skada orsakad av förorening genom 
olja, ingången i Bryssel den 20 november 1989, 
och den i Bryssel den 18 december 1971 
ingångna internationella konventionen om 
upprättandet av en internationell fond för 
ersättning av skada orsakad av förorening 
genom olja (FördrS 80/80) samt konventionen 
om internationell järnvägstrafik (COTIF), som 
ingicks i Bern den 9 maj 1980 (FördrS 5/85). 

Finland har också tillträtt vissa konventioner 
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om erkännande och verkställighet av utländska 
domar. Också dessa konventioner gäller endast 
bestämda privaträttsliga mål. Sådana överens
kommelser är t.ex. konventionen om erkänn
ande och verkställighet av beslut om under
hållsbidrag till barn, som ingicks i Haag den 15 
april 1958 (FördrS 42/67) och konventionen 
om erkännande och verkställighet av avgöran
den angående underhållsbidrag, ingången i 
Haag den 2 oktober 1973 (FördrS 35/83). 

Dessutom finns en överenskommelse mellan 
Finland och Österrike om erkännande och 
verkställighet av domar på privaträttens områ
de, som ingicks den 17 november 1986 (FördrS 
17/88). Den är, på samma sätt som 1977 års 
nordiska konvention, en allmän överenskom
melse om erkännande och verkställighet av 
domar på privaträttens område. Överenskom
melsen reglerar alltså inte domstolarnas behö
righet. Ett villkor för erkännande är dock att 
den domstol som meddelat domen skall ha 
varit behörig enligt någon av de grunder som 
anges i överenskommelsen. 

I regel ingår bestämmelser om erkännande 
av domar på familjerättens område också i 
vissa bilaterala överenskommelser om rätts
hjälp. En sådan överenskommelse är t.ex. 
överenskommelsen mellan Finland och Sovjet
unionen om rättsskydd och rättshjälp i mål och 
ärenden av civil- och familjerättslig natur samt 
i brottmål, vilken ingicks i Helsingfors den 11 
augusti 1978 (FördrS 48/80). Bestämmelserna i 
denna överenskommelse gäller emellertid inte 
sådana mål som avses i föreliggande konven
tion om domstols behörighet och om verkstäl
lighet av domar på privaträttens område, som 
ingicks i Lugano den 16 september 1988 (nedan 
Luganokonventionen ). 

1.2. Konventionens betydelse 

Då internationella överenskommelser inte 
finns, bestäms en domstols internationella be
hörighet i en stat av den nationella lagstiftning
en i den staten. De grunder enligt vilka en 
domstol anses ha behörighet i ett mål av 
internationell natur kan variera och vara olika 
i olika stater. I vissa stater kan t.ex. en sådan 
tvist tas upp till behandling som endast har 
indirekt anknytning till staten i fråga. T .ex. hos 
oss kan med stöd av 10 kap. l§ l mom. 
rättegångsbalken bl.a. en betalningstvist tas 
upp enbart på den grunden att svaranden har 

egendom i landet. Enligt artikel 14 i franska 
civillagen kan en fransk domstol i vissa fall ta 
upp ett mål på den grunden att käranden är 
fransk medborgare. Det bör anses oriktigt att 
en svarande kan bli tvungen att gå i svaromål 
inför domstol i en stat som målet endast har 
svag anknytning till. Likaså bör det anses 
oriktigt att samma mål kan bli föremål för 
behandling i flera olika stater. Gällande inter
nationella avtalsarrangemang är inte tillräck
liga i fråga om domstols behörighet. Överens
kommelser på särskilda områden, vilka inne
håller bestämmelser om domstols behörighet, 
har fåtts till stånd endast på vissa områden. 

I olika stater varierar inställningen till erkän
nande och verkställighet av utländska domar. I 
vissa stater, t.ex. de nordiska länderna och 
Österrike, finns inga generella regler överhu
vudtaget om erkännandet. Härav följer att i 
dessa stater är det i regel så att utländska 
domar på privaträttens område, till skillnad 
från skiljedomar, varken erkänns eller verk
ställs. I vissa stater medger den nationella 
lagstiftningen erkännande av utländska domar 
under vissa förutsättningar. Sådana stater är 
t.ex. Belgien, Frankrike, Italien, Förbundsre
publiken Tyskland och Schweiz. Vissa av dessa 
stater, t.ex. Förbundsrepubliken Tyskland, för
utsätter dock att en tysk dom som meddelats 
under samma omständigheter skall erkännas i 
den stat som är ursprungsstat för domen för 
vilken erkännande i Tyskland begärs (ömsesi
dighetsprincipen). Vissa stater som inte följer 
nämnda ömsesidighetsprincip, t.ex. Frankrike, 
kan förutsätta att den utländska domstolen 
tillämpat en lag som enligt den förstnämnda 
partens lagstiftning på den internationella pri
vaträttens område (lagvalsregler) hade varit 
tillämplig i målet. I praktiken har det dock 
visat sig att det också i sådana stater, där en i 
utlandet meddelad dom får erkännas och verk
ställas utan förpliktande fördrag, är besvärligt 
och tidsödande att verkställa utländska domar 
om ett reglerande fördrag saknas. 

I synnerhet då de ekonomiska förbindelserna 
mellan länderna ökar uppstår ett behov av ett 
enhetligt, generellt regelverk som på ett så 
heltäckande sätt som möjligt reglerar såväl 
domstols behörighet som erkännande och verk
ställighet på privaträttens område. Det är 
viktigt att bestämmelserna är så enhetliga som 
möjligt på ett så omfattande område som 
möjligt. Detta underlättar tillämpningen och 
gör det lättare att förutsäga avgörandena. 
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Luganokonventionen, som denna proposi
tion gäller, baserar sig på konventionen med 
samma namn (i det följande Brysselkonventio
nen), som ingicks i Bryssel den 27 september 
1968 mellan medlemsstaterna i Europeiska 
gemenskaperna (i det följande EG). Bestämmel
serna i de två konventionerna är så gott som 
likalydande. 

2. Den föreslagna reformen 

2.1. Brysselkonventionen som modell för 
Luganokonventionen 

2.1.1. Brysselkonventionens uppkomst och dess 
olika skeden 

Enligt artikel 220 i det i Rom den 25 mars 
1957 undertecknade fördraget, som ligger till 
grund för den Europeiska ekonomiska gemen
skapen, det s.k. Romfördraget, skall medlems
staterna vid behov förhandla med varandra 
bl.a. i syfte att till förmån för sina medborgare 
säkerställa att formaliteterna för ömsesidigt 
erkännande och verkställighet av rättsliga av
göranden och skiljedomar förenklas. För att 
uppnå detta mål och som ett resultat av 
förhandlingar på 1960-talet ingicks Brysselkon
ventionen mellan de sex ursprungliga EG
staterna, dvs. Nederländerna, Belgien, Italien, 
Luxemburg, Frankrike och Förbundsrepubli
ken Tyskland. 

Syftet med Brysselkonventionen är att den 
för sin del skall eliminera hindren för en 
ekonomisk integration, som vid sidan av fri 
rörlighet för varor, personer, tjänster och ka
pital också förutsätter en förenkling av verk
ställigheten av domar. 

Brysselkonventionen och dess protokoll, t.ex. 
protokollet den 3 juni 1971 om en enhetlig 
tolkning av konventionen (i det följande 1971 
års protokoll) har ändrats i samband med att de 
stater som senare blivit medlemmar i EG har 
tillträtt konventionen. De nya EG-staterna har 
tillträtt konventionen genom särskilda tillträdes
konventioner, vilka har ratificerats av samtliga 
medlemsstater. Den första tillträdeskonventio
nen är undertecknad i Luxemburg den 9 
oktober 1978 mellan Irland, Danmark och 
Storbritannien och Nordirland samt de övriga 
medlemsstaterna (i det följande 1978 års tillträ
deskonvention). Därefter har en särskild tillträ
deskonvention undertecknats i Luxemburg den 

25 oktober 1982 mellan Grekland och de 
övriga medlemsstaterna (i det följande 1982 års 
tillträdeskonvention) samt i San Sebastian den 
26 maj 1989 mellan Spanien och Portugal och 
de övriga medlemsstaterna (nedan 1989 års 
tillträdeskonvention). 1978 års tillträdeskonven
tion och 1989 års tillträdeskonvention innebar 
ändringar bl.a. i konventionens bestämmelser 
om behörighet och i 1971 års protokoll. 1982 
års tillträdeskonvention innebar däremot en
dast tekniska ändringar i konventionen och i 
1971 års protokoll. 

I sin ursprungliga lydelse trädde Brysselkon
ventionen i kraft mellan de sex ursprungliga 
EG-staterna den l februari 1973. 1971 års 
protokoll trädde i kraft mellan dessa stater den 
l september 1975. 1978 års tillträdeskonvention 
trädde i kraft mellan de sex ursprungliga 
medlemsstaterna och Danmark den l novem
ber 1986, mellan dessa stater och Storbritanni
en och Nordirland den l januari 1987 och 
mellan samtliga dessa stater och Irland den l 
juni 1988. 1982 års tillträdeskonvention trädde 
i kraft mellan Grekland och de ovan avsedda 
EG-staterna, med undantag av Storbritannien 
och Nordirland, den l april 1989. Med avse
ende på Storbritannien och Nordirland trädde 
denna tillträdeskonvention i kraft den l okto
ber 1989. 1989 års tillträdeskonvention trädde i 
kraft den l februari 1991 mellan Nederländer
na, Spanien och Frankrike. Portugal har tills 
vidare inte ratificerat Brysselkonventionen. 
Med avseende på de övriga EG-staterna är 
Brysselkonventionen alltså i kraft för närvaran
de, sådan den lyder ändrad genom 1982 års 
tillträdeskonven tian. 

Brysselkonventionen, sådan den lyder änd
rad genom 1989 års tillträdeskonvention, står i 
fråga om sitt sakinnehåll närmare Luganokon
ventionen. I detaljmotiveringen jämförs därför 
Loganakonventionen med Brysselkonventionen 
i den form Brysselkonventionen fått genom 
1989 års tillträdeskonvention. 

2.2. Konventionen i huvuddrag 

2.2.1. Allmänt 

Loganakonventionen innehåller bestämmel
ser såväl om domstolars behörighet som om 
erkännande och verkställighet av domar, på 
samma sätt som Brysselkonventionen. I kon
ventionen ingår detaljerade bestämmelser om 
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domstolarnas behörighet och dessutom vissa 
bestämmelser för att skydda en utebliven sva
rande. Därför har det varit möjligt att i 
konventionen inta enklare bestämmelser om 
domars verkställighet än i överenskommelser 
som inte reglerar domstolars behörighet. Möj
ligheterna att vägra erkännande och verkställ
ighet av domar är följaktligen begränsade. A v 
detta följer att verkställigheten är lättare än 
vad som är fallet i fråga om sådana interna
tionella överenskommelser, som inte reglerar 
domstolars behörighet, men som dock förut
sätter att erkännande och verkställighet skall 
grunda sig på det faktum att domstolen har 
varit behörig enligt överenskommelsens be
stämmelser. 

Konventionen tillämpas på privaträttens om
råde (artikel 1). Detta betyder att offentligrätts
liga frågor, som t.ex. tvister om skatter, tullar 
och offentliga avgifter, inte omfattas av kon
ventionen. Dessutom tillämpas den inte på 
förvaltningsrättsliga frågor och inte heller på 
brottmål. 

I regel tillämpas konventionen endast på 
rättsliga avgöranden. Vilken domstol som be
handlar eller har behandlat ett mål saknar 
betydelse. Konventionen tillämpas sålunda på 
avgöranden som meddelats av brottmålsdom
stol, specialdomstol eller förvaltningsdomstol 
till de delar avgörandet gäller en privaträttslig 
fråga. 

Vissa rättsområden har uttryckligen undan
tagits från konventionens tillämpningsområde 
(artikel l stycke 2). Dessa är vissa frågor som 
gäller person- och familjerättslig ställning, ma
kars förmögenhetsförhållanden samt arv och 
testamente. Konventionen tillämpas inte heller 
på konkurs, ackord och liknande förhållanden 
och inte heller på skiljeförfarande. Frågor som 
gäller social trygghet har också undantagits 
konventionens tillämpningsområde. 

Konventionens bestämmelser om domstols 
behörighet tillämpas inte heller på mål som inte 
har någon anknytning till en främmande stat. 
Detta innebär att frågan om behörigheten att 
handlägga en tvist avgörs av finsk domstol med 
tillämpning av finsk nationell lag, om båda 
parterna har haft sitt hemvist i Finland, såväl 
då avtalet ingicks som då talan väcktes, och 
målet inte har annan anknytning till en främ
mande stat. Detta gäller även i sådana fall att 
parterna hade kommit överens om en domstol 
i någon annan stat (i det följande prorogations
avtal) 

Konventionen tillämpas alltså parallellt med 

den nationella lagstiftningen. I regel skall t.ex. 
konventionsbestämmelserna om behörighet inte 
tillämpas, om svaranden inte har sitt hemvist i 
en konventionsstat. Härvid tillämpas statens 
nationella stadganden om behörig domstol. 

Konventionen ersätter vissa andra interna
tionella överenskommelser som gäller domstols 
behörighet och verkställigheten på privaträt
tens område (artikel 55). I fråga om konven
tioner som reglerar domstols behörighet eller 
erkännandet och verkställigheten av domar på 
särskilda områden (artikel 57) utgör Lugano
konventionen däremot endast ett komplement. 
Uttrycket konventioner på särskilda områden 
avser också EG:s rättsakter (Protokoll Nr 3). 
Konventioner som med avseende på Finland 
ersätts med stöd av artikel 55 är 1932 års 
nordiska konvention, 1977 års nordiska verk
ställighetskonvention och 1986 års överens
kommelse mellan Finland och Österrike om 
erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område. Dessa överenskommelser 
skall dock fortsättningsvis tillämpas på de 
områden som inte regleras i Luganokonventio
nen. 

2.2.2. Bestämmelser om behörighet 

I avdelningen om domstols behörighet fast
ställs vilken konventionsstats domstolar som är 
behöriga att behandla de mål som avses i 
konventionen. I vissa fall bestäms dessutom 
direkt vilken orts domstol som är behörig att ta 
upp ett mål till behandling. 

Avsikten med bestämmelserna om behörig
het är bl.a. att skydda en svarande som har sitt 
hemvist i en annan konventionsstaL Därför har 
grunderna för domstols behörighet uppräknats 
uttömmande i konventionen (artikel 3 stycke 
l). Detta betyder att en domstol inte är behörig 
på några andra grunder än de som anges i 
konventionen. I konventionen finns dessutom 
ett uttryckligt förbud mot tillämpning av t.ex. 
sådana nationella behörighetsregler som ger 
domstolarna i den staten behörighet, oberoen
de av om målet har någon som helst anknyt
ning till den staten eller ej eller oberoende av 
hurudan en eventuell anknytning är (i det 
följande exarbitanta behörighetsgrunder). Dyli
ka behörighetsgrunder kan vara t.ex. käran
dens hemvist och i fordringsmål att svaranden 
har egendom på viss ort. 

I konventionen ges däremot inget skydd åt 
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en svarande som har sitt hemvist utanför 
konventionsstaterna. I fråga om en sådan 
svarande tillämpas i regel behörighetsgrunder
na enligt den nationella lagstiftningen i staten i 
fråga. Likaså har tillämpning av exorbitanta 
behörighetsgrunder uttryckligen möjliggjorts 
(artikel 4). 

Vid tillämpningen av konventionen är par
ternas medborgarskap utan betydelse. Det av
görande är hemvistet, i vissa fall vistelseorten. 
I konventionen föreskrivs det t.o.m. uttryckli
gen att lagstiftningen i konventionsstaterna inte 
får ställa personer i olika ställning på grund av 
medborgarskap (artikel 4 stycke 2). Enligt 
huvudregeln skall talan väckas vid domstolen i 
den stat där svaranden har sitt hemvist (artikel 
2). I konventionen ingår dock en mängd 
särskilda bestämmelser, vilka som alternativ 
anger att svaranden i vissa fall kan instämmas 
inför domstol i en annan stat. Om tvisten t.ex. 
gäller ett avtal, kan talan väckas vid domstol i 
den stat där den förpliktelsen som talan avser 
har uppfyllts eller skall uppfyllas (artikel 5 
punkt 1). Dessutom kan talan om underhålls
bidrag väckas vid domstol i den stat där den 
underhållsberättigade har sitt hemvist eller sin 
vanliga vistelseort (artikel 5 punkt 4). 

I konventionens bestämmelser om behörig
het ingår dessutom särskilda bestämmelser om 
försäkrings- och konsumenttvister (bestämmel
serna i avsnitten 3 och 4). Avsikten med dem är 
att skydda den avtalspart som i regel är den 
svagare parten i ett avtalsförhållande. Detta 
betyder att konsumenten och försäkringsgiva
rens motpart givits en vidsträckt rätt att väcka 
talan vid domstol i sin egen hemstat 

I konventionen finns endast några särskilda 
bestämmelser om domstols behörighet i sjörätts
liga frågor. Detta beror på att den i Bryssel den 
10 maj 1952 ingångna konventionen om kvar
stad och liknande säkerhetsåtgärder på havs
gående fartyg (den s.k. arrestkonventionen) 
innehåller mycket omfattande regler om dom
stols behörighet. Största delen av de stater som 
är parter i Luganokonventionen har också 
tillträtt arrestkonventionen. Avsikten är att de 
stater, som ännu inte har ratificerat eller 
anslutit sig till arrestkonventionen, skall tillträ
da den inom en viss tid. Med avseende på dessa 
stater har i artikel 54 a i konventionen intagits 
särskilda bestämmelser om domstols behörig
het i sjörättsliga tvister. Dessa bestämmelser, 
som motsvarar bestämmelserna om domstols 
behörighet i arrestkonventionen, får dock av 

respektive stat tillämpas endast under tre år 
räknat från det att Luganokonventionen trädde 
i kraft för den statens del. Avsikten är nämli
gen att alla berörda stater skall tillträda arrest
konventionen inom denna tidsperiod. 

I fråga om vissa sakgrupper är behörighets
reglerna i konventionen exklusiva och tvingan
de. Detta betyder att domstolarna i en bestämd 
stat har uteslutande behörighet, och att parter
na inte kan ingå bindande avtal om behörig 
domstol till förmån för domstolar i en annan 
stat. Dessa bestämmelser skall tillämpas även i 
det fall att ingendera parten i en tvist har 
hemvist i en konventionsstat. Exklusiva och 
tvingande bestämmelser är t.ex. bestämmelsen 
om behörighet för domstol i den stat där fast 
egendom är belägen (artikel 16). 

I konventionen godkänns prorogationsavtal i 
stor utsträckning. Ett prorogationsavtal skall 
sålunda i regel följas, om det åberopas. Ett 
villkor är dock att avtalet har ingåtts med 
iakttagande av konventionens formkrav. Kon
ventionen innehåller emellertid vissa bestäm
melser som inskränker möjligheterna att innan 
en tvist uppkommit ingå prorogationsavtal, 
som är bindande för den i avtalsförhållandet 
typiskt sett svagare parten. 

I avdelningen om domstols behörighet ingår 
dessutom bestämmelser om s.k. tyst proroga
tion (artikel 18), bestämmelser om skydd för 
svarande som uteblir (artikel 20) samt bestäm
melser om litispendens och mål som har sam
band med varandra (artiklarna 21 till 23). 

2.2.3. Bestämmelser om erkännande och 
verkställighet 

Till skillnad från bestämmelserna om behö
righet, vilka är synnerligen detaljerade, är 
regeln i fråga om erkännande och verkställighet 
helt enkelt den att en dom som meddelats i en 
konventionsstat skall erkännas och verkställas, 
oberoende av på vilken grund domstolen avsett 
sig vara behörig. En dom som meddelats i en 
konventionsstat (ursprungsstaten) erkänns och 
verkställs alltså i en annan konventionsstat 
(verkställighetsstaten) även t.ex. i det fall att 
svaranden inte har hemvist i någon konven
tionsstat Enligt huvudregeln kan domstolens 
behörighet inte prövas i verkställighetsskedet 

I konventionen regleras å ena sidan erkänn
andet och å andra sidan verkställigheten. Ett 
erkännande förutsätter i regel inte något beslut 
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eller förordnande av myndighet. Ett särskilt 
förfarande behövs endast i det fall erkännandet 
bestrids (artikel 26). Verkställighet av en dom 
som meddelats i en annan stat förutsätter 
emellertid alltid att verkställbarheten har be
kräftats genom ett särskilt förfarande ( verkstäl
lighetsförordnande). 

Erkännande kan vägras endast i vissa un
dantagsfall, t.ex. om erkännandet skulle strida 
mot grunderna för rättsordningen i den erkän
nande staten. 

En dom som erkänns kan även verkställas, 
om den är verkställbar i den stat där den 
meddelats (artikel 31). Enligt konventionen kan 
under samma förutsättningar som domar också 
verkställas förlikningar inför domstol och offi
ciella handlingar (actes authentiques) (artiklar
na 50 och 51). Ansökan om verkställighetsför
ordnande skall göras hos den myndighet som 
särskilt anges i konventionen, i Finland hos 
överexekutor (artikel 32). 

Det förfarande som skall iakttas vid ansökan 
om verkställighetsförordnande är mycket en
kelt och snabbt. Frågan skall avgöras utan att 
motparten bereds tillfälle att yttra sig (artikel 
34). Motparten har dock rätt att inom en viss 
tid söka ändring i ett beslut genom vilket 
ansökan godkänts (artikel 36). Andring söks 
hos en judiciell myndighet som omnämns sär
skilt i konventionen, i Finland hos hovrätten. 
Då ändringsansökan handläggs skall mot
parten dåremot höras (artikel 37). 

2.3. Anslutning till konventionen 

Vid beredningen av Luganokonventionen ef
tersträvade man att åstadkomma en konven
tion som kunde få en så bred tillämpning som 
möjligt. Luganokonventionen är i första hand 
avsedd att vara en konvention för staterna i 
Europeiska frihandelssammanslutningen ( i det 
följande EFTA) och staterna i EG. En stat som 
senare blir medlem i EFTA eller EG får också 
ansluta sig till konventionen. 

På vissa villkor kan också andra stater än 
EFTA- och EG-staterna bli parter i konventio
nen. Härvid förutsätts det att staten kallas att 
ansluta sig till konventionen, vilket för sin del 
bl.a. förutsätter att en konventionsstat gör en 
sådan framställning och att denna framställ
ning enhälligt godkänns av signatårstatema 
och av de EFTA- och EG-stater som tillträtt 
konventionen. 

Om en stat som inte är medlem i EG eller 

EFTA eller en stat som blivit medlem i EG 
eller EFTA efter den 16 september 1988, dvs. 
efter det att konventionen öppnades för under
tecknande, tillträder konventionen, träder kon
ventionen i kraft för en sådan stats del endast 
med avseende på de konventionsstater som 
inom föreskriven tid inte har motsatt sig 
anslutningen. 

2.4. Konventionens ikraftträdande 

Det har ansetts viktigt att Luganokonventio
nen träder i kraft så snart som möjligt. Därför 
har man stannat för ett arrangemang som 
avviker från det normala för multilaterala 
överenskommelser. Ikraftträdandet av Lugano
konventionen förutsätter ratificering av endast 
en EFTA-stat och en EG-stat. Sedan Schweitz 
som första och tillsvidare enda Efta-stat ratifi
cerat konventionen, trädde den internationellt i 
kraft den l januari 1992. 

Till skillnad från Brysselkonventionen, som 
är avsedd att vara i kraft en obestämd tid, 
gäller Luganokonventionen för en inledande 
period av fem år, varefter den anses förlängd 
med ett år i sänder. En konventionsstat kan 
när som helst efter den inledande perioden av 
fem år säga upp konventionen. 

2.5. Konventionens territoriella tillämpnings
område 

Luganokonventionen innehåller inte bestäm
melser om de territoriella tillämpningsområde
na i förhållandena mellan konventionsstaterna. 
Då konventionen utarbetades tillämpades Brys
selkonventionen i regel endast på konventions
staternas europeiska territorier. Tillämpningen 
var delvis begränsad t.o.m. i Europa. Då 
Luganokonventionen förhandlades fram ansågs 
det emellertid viktigt, med beaktande av den 
snabba utvecklingen av trafikförbindelser och 
övriga kommunikationer, att konventionens 
regionala tillämpning skulle bli så omfattande 
som möjligt. Konventionens syfte fylls t.ex. inte 
om en dom som meddelats i en konventionsstat 
inte kan verkställas i ett icke-europeiskt terri
torium i en annan konventionsstat 

Vid diplomatkonferensen för Luganokon
ventionen kom man överens om att konventio
nen är i kraft på konventionsstaternas samtliga 
europeiska territorier, med två undantag. För 
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Danmarks del betyder självstyret på Färöarna 
och Grönland att internationella överenskom
melser som Danmark ingått inte automatiskt är 
i kraft på dessa territorier. Det är möjligt för 
Danmark att senare meddela om konventio
nens giltighet på territorierna i fråga. Storbri
tannien och Nordirland har likaså territorier i 
Europa på vilka konventionen inte automatiskt 
är i kraft. Dylika territorier är Kanalöarna, 
Gibraltar och de brittiska zonerna på Cypern. 
Storbritannien och Nordirland har möjlighet 
att senare meddela om ikraftträdandet på dessa 
områden. 

Vissa konventionsstater har territorier som 
ligger utanför Europa. För Frankrikes del 
gäller konventionen på samtliga dess territori
er. Dessa är Frankrikes transoceanska depar
tement (Guadeloupe, Franska Guyana, Marti
nique och Reunion), Frankrikes transoceanska 
territorier (Frankrikes sydliga och antarktiska 
områden, Franska Polynesien och Nya Cale
donien) och de territoriala sammanslutningar
na (Mayotte och Saint-Pierre-et-Miquelon). Be
träffande Nederländerna är frågan om kon
ventionens giltighet ännu öppen vad avser 
Nederländska Västindien och Aruba. Neder
länderna kan senare meddela om konventio
nens giltighet på dessa territorier. 

Även Portugal och Storbritannien och Nord
irland har utomeuropeiska territorier beträff
ande vilka frågan om konventionens giltighet 
tills vidare är öppen. Regeln är att konventio
nen inte gäller i dessa territorier utan särskilt 
meddelande. I samband med förhandlingarna 
för Luganokonventionen har Storbritannien 
och Nordirland meddelat att konventionen 
eventuellt sätts i kraft utanför Europa i Ang
uilla, Bermudaöarna, Jungfruöarna, Montser
rat, Turks och Caicosöarna samt Hongkong. 
Frågan om att sätta i kraft konventionen i 
Macao och Tirnor Lest är öppen. 

I konventionen finns inte heller någon be
stämmelse om konventionens giltighet på terri
torier som lösgör sig från en konventionsstat 
och uppnår självständighet. Härvid iakttas den 
i fråga om internationella överenskommelser 
vedertagna principen som fastställer att varje 
konventionsstat fritt får besluta om den önskar 
vara bunden av konventioner med avseende på 
en stat som uppnått självständighet. En stat 
som uppnått självständighet får för sin del fritt 
besluta om den är bunden av konventionen. En 
sådan stat har också möjlighet att tillträda 
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konventionen på det sätt som fastställs i artikel 
62 för stater som inte hör till EG eller EFTA. 

2.6. Säkerställandet av en enhetlig tolkning 

För att konventionens syfte skall fyllas är det 
viktigt att försöka säkerställa en så enhetlig 
tolkning som möjligt. Detta är särskilt viktigt 
redan med tanke på att Luganokonventionen 
baserar sig på Brysselkonventionen. Det har 
redan tidigare nämnts att till Brysselkonventio
nen har fogats 1971 års protokoll, som avser 
att säkerställa en så enhetlig tolkning som 
möjligt av Brysselkonventionen. Också till Lu
ganokonventionen hör ett protokoll som avser 
en enhetlig tolkning av konventionen (Proto
koll Nr 2). Systemen i dessa två protokoll 
avviker dock från varandra. 

Brysselkonventionen 

Brysselkonventionen har ingåtts mellan med
lemsstaterna i EG i deras egenskap av själv
ständiga stater. Därför har konventionsstaterna 
särskilt kommit överens om Europeiska gemen
skapernas domstols (i det följande EG-domsto
len) behörighet att tolka konventionen. Det 
system som antagits i 1971 års protokoll om 
EG-domstolens tolkningsbehörighet liknar den 
behörighet domstolen har enligt artikel 177 i 
Romfördraget om Europeiska ekonomiska ge
menskapen. Dessa två system avviker dock 
från varandra i viss mån. 

Enligt 1971 års protokoll, som senast ändra
des genom 1989 års tillträdeskonvention, har 
EG-domstolen behörighet att tolka konventio
nen. 

EG-domstolen är alltså högsta instans för 
tolkningen av konventionen. Nationella dom
stolar i EG-staterna kan under pågående rät
tegång inhämta besked om tolkningen av EG
domstolen. Dessutom kan tolkningsbesked in
begäras av EG-domstolen i sådana fall då det 
ser ut som om tillämpningen vid en nationell 
domstol skulle stå i strid mot de tolkningsav
göranden som meddelats av EG-domstolen 
eller av vissa domstolar i andra EG-länder. 
EG-domstolen meddelar sina egentliga tolk
ningsavgöranden i form av domar (arret). 

På begäran av handläggande domstol avger 
EG-domstolen besked t.ex. om betydelsen av 
en bestämd punkt i konventionen, dvs. besked 
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om hur den skall tolkas. EG-domstolen tar inte 
ställning till den nationella domstolens avgö
rande i målet, utan den får själv fatta sitt 
beslut. Denna domstol är emellertid skyldig att 
följa den tolkning som EG-domstolen angett. 

Rätten att inbegära tolkningsavgöranden är 
dock begränsad. T .ex. kan parterna i en tvist 
inte göra detta. När det är fråga om att ge 
tolkningsavgörande i ett mål som är före vid en 
nationell domstol, kan besked inbegäras endast 
av den handläggande domstolen. Dock kan 
t.ex. sådana domstolar som behandlar ett mål i 
första instans inte inbegära tolkningsavgöran
den. Då det är fråga om tolkningen av kon
ventionen i andra fall än i mål som är 
anhängiga vid nationella domstolar, är det 
endast vissa myndigheter som har rätt att 
inbegära tolkningsavgörande. 

EG-domstolen har tolkat Brysselkonventio
nen i ca 60 fall. I flera domar framhålls kon
ventionens syften som viktiga för tolkningen. 

Luganokonventionen 

Det har inte ansetts möjligt att i Lugano
konventionen ta i bruk ett system som skulle ge 
EG-domstolen en liknande tolkningsbehörighet 
som enligt Brysselkonventionen. Från EFTA
ländernas sida har det inte kunnat accepteras 
att EG-domstolen skulle få behörighet att som 
sista instans tolka Luganokonventionen på ett 
för konventionsstaterna bindande sätt. A andra 
sidan har det inte heller ansetts ändamålsenligt 
att inrätta en ny särskild domstol endast för 
detta ändamål. 

Systemet för säkerställande av en enhetlig 
tolkning av konventionen, som ingår i Proto
koll Nr 2, grundar sig därför på principen om 
informationsutbyte och samråd i stället för på 
det system som antagits i 1971 års protokoll till 
Brysselkonventionen. Protokoll Nr 2 utgör en 
integrerad del av Luganokonventionen och till 
det har fogats två förklaringar. 

Enligt artikel l i protokollet skall konven
tionsstaternas domstolar, när bestämmelserna i 
Luganokonventionen tillämpas och tolkas, ta 
tillbörlig hänsyn till de principer som har 
fastställts i relevanta avgöranden från övriga 
konventionsstaters domstolar i fråga om be
stämmelserna i konventionen. Eftersom Luga
nokonventionen baserar sig på Brysselkonven-

tionen är detta inte tillräckligt. Hänsyn bör 
också tas till tillämpningspraxis i fråga om 
Brysselkonventionen. 

Arbetet på Luganokonventionen utgick från 
att de bestämmelser i Luganokonventionen 
som till sitt innehåll överensstämmer med 
motsvarande bestämmelser i Brysselkonventi
nen skall tolkas i enlighet med EG-domstolens 
tolkningsavgöranden från tiden före öppnandet 
av Luganokonventionen för undertecknande. 
Detta konstateras uttryckligen i preambeln. 
Å ven om EG-domstolens senare tolkningsav
göranden inte uttryckligen getts denna särställ
ning, bör dock hänsyn tas också till dem. I 
förklaringen av EFTA-staternas regeringar an
ses det nämligen vara lämpligt att domstolarna 
i EFTA-staterna tar hänsyn till EG-domstolens 
tolkningsavgöranden samt till avgöranden som 
meddelats av domstolarna i EG-staterna vid 
tillämpningen av sådana bestämmelser i Brys
selkonventionen som har återgivits i Lugano
konventionen. 

Beaktandet av de avgöranden som meddelats 
av EG-domstolen och domstolarna i konven
tionsstaterna förutsätter självfallet ett välord
nat system för utväxling av information. Enligt 
Luganokonventionens system översänder behö
riga nationella myndigheter domar av särskild 
betydelse, som meddelats av respektive stats 
domstolar, till en central myndighet, dvs. EG
domstolens registrator. Denne klassificerar do
marna och sänder information om väsentliga 
domar till samtliga behöriga nationella myn
digheter. Dessa informerar i sin tur de myn
digheter som skall tillämpa konventionen. I 
Finland är justitieministeriet den behöriga na
tionella myndigheten. Systemet kommenteras 
närmare i detaljmotiveringen under artikel 2 till 
protokollet. 

Det har ansetts att informationsutväxlingen 
inte är nog för att säkerställa en enhetlig 
tolkning av konventionen. Det har ansetts 
nödvändigt att i detta syfte dessutom tillsätta 
en ständig kommitte. Bestämmelser om kom
mitten ingår i protokollets artiklar 3 och 4. De 
kommenteras närmare i detaljmotiveringen. 

De domar som fram till den 31 december 
1990 meddelats i fråga om tolkningen av 
Brysselkonventionen och som kan ha betydelse 
för tillämpningen av Luganokonventionen 
kommenteras i korthet i detaljmotiveringen 
under respektive artikel. Dessutom medföljer 
som bilaga en förteckning över de avgöranden 
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som EG-domstolen meddelat före nämnda 
tidpunkt om tillämpningen av Brysselkonven
tionen (bilaga J). 

2. 7. Konventionens förhållande till Bryssel
konventionen 

Eftersom EG-staterna kan vara parter i såväl 
Brysselkonventionen som Luganokonventio
nen, har särskilda bestämmelser intagits i Lu
ganokonventionen, vilka reglerar konventio
nens förhållande till Brysselkonventionen. Des
sa bestämmelser finns i konventionens artikel 
54 b. 

A v stycke l i artikeln framgår huvudregeln 
enligt vilken Luganokonventionen inte påver
kar tillämpningen av Brysselkonventionen, som 
gäller mellan EG-länderna. 

Detta innebär bl.a. att om talan har väckts i 
en EG-stat mot en person med hemvist i en 
annan EG-stat, skall Brysselkonventionen 
tillämpas. Bryssselkonventionen tillämpas lika
så i fråga om verkställighet i en EG-stat av en 
dom som meddelats i en annan EG-stat. 
Dessutom tillämpas Brysselkonventionen i det 
fall att talan väcks vid en domstol i en EG-stat 
mot en person som har sitt hemvist i en stat 
som inte är part vare sig i Brysselkonventionen 
eller Luganokonventionen. 

Stycke 2 i artikeln innehåller bestämmelser 
om Luganokonventionens tillämpning i stater 
som har tillträtt Brysselkonventionen. Enligt 
detta stycke skall Luganokonventionen tilläm
pas i EG-staterna för det första i fråga om 
fastställande av domstols behörighet då svar
anden har hemvist i en konventionsstat som 
inte är en EG-stat. För det andra skall Luga
nokonventioen tillämpas i de fall behörigheten 
enligt artikel 16 eller 17 ankommer på domstol 
i en konventionsstat som inte är en EG-stat. 
Dessa bestämmelser ingår i styckets punkt a. 

Om t.ex. talan väcks vid en tysk domstol 
mot en person som har sitt hemvist i Finland, 
skall domstolen följa bestämmelserna i Luga
nokonventionen. Luganokonventionen skall 
också följas t.ex. i det fall att en svensk 
domstol är exklusivt behörig med stöd av 
artikel 16 i Luganokonventionen eller den är 
behörig med stöd av prorogationsavtal enligt 
artikel 17. I dylika fall får t. ex. en fransk 
domstol inte handlägga målet med stöd av 
Brysselkonventionen. 

Enligt punkt b skall en domstol i en EG-stat 

tillämpa bestämmelserna i Luganokonventio
nen för att klarlägga om den kan fortsätta 
behandlingen av ett mål som samtidigt är 
anhängigt i en annan domstol i en konven
tionsstat som inte är en EG-stat (artikel 21) 
och för att klarlägga när mål har sådant 
samband med varandra att behandlingen av 
det mål som väckts senare kan vila eller avvisas 
(artikel 22). 

Luganokonventionen skall dessutom tilläm
pas vid erkännande och verkställighet av en 
dom som meddelats i en konventionsstat som 
inte är en EG-stat. Luganokonventionen skall 
också tillämpas på erkännande och verkställig
het i konventionsstater som inte är EG-stater 
av domar som meddelatsiEG-stater (punkt c). 

Enligt stycke 3 i artikeln har en konven
tionsstat som inte är en EG-stat rätt att vägra 
erkännande och verkställighet av en dom som 
meddelats i en EG-stat, om domstolen har 
grundat sin behörighet på sådana behörighets
regler som inte är förenliga med Luganokon
ventionen, och om den person mot vilken 
erkännande och verkställighet begärs har hem
vist i någon stat som tillträtt Luganokonven
tionen men inte är en EG-stat. 

De situationer som avses i denna bestämmel
se torde vara sällsynta i praktiken redan av den 
anledningen att de två konventionernas behö
righetsregler är ensartade i stor utsträckning. 
Bestämmelsen har dock ansetts nödvändig med 
tanke på situationer där en domstol i en 
EG-stat grundat sin behörighet på regler som 
strider mot Luganokonventionen. En sådan 
dom skall dock erkännas och verkställighet 
skall förordnas, om detta är möjligt på någon 
annan grund. 

2.8. Protokoll Nr 3 om tillämpningen av 
artikel 57 

Sådana rättsakter från EG som innehåller 
bestämmelser om domstols behörighet eller om 
erkännande eller verkställighet av domar jäm
ställs i protokollet med konventioner på sär
skilda områden. Enligt artikel 57 i konventio
nen tillämpas sådana konventioner oberoende 
av Luganokonventionen. 

EG-lagstiftningen kan ändras och utvecklas 
oberoende av Luganokonventionens existens. I 
princip är det möjligt att i regler för särskilda 
områden införa sådana bestämmelser om dom
stols behörighet och om erkännande och verk-
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ställighet av domar som avviker från bestäm
melserna i Luganokonventionen. I syfte att 
säkerställa att interna EG-regler inte åsidosät
ter bestämmelserna i Luganokonventionen har 
en bestämmelse intagits i protokollet, enligt 
vilken en konventionsstat kan begära en änd
ring av konventionen om den upptäcker en 
regelkonflikt. 

3. Beredningsskeden 

År 1973, i samband med förhandlingarna om 
Irlands, Danmarks och Storbritannien och 
Nordirlands anslutning till Brysselkonventio
nen anmälde Sveriges regering sitt intresse för 
avtalsarrangemang på privaträttens område, 
vilka skulle underlätta erkännandet och verk
ställigheten av domar mellan EG-länderna och 
Sverige och eventuellt också med avseende på 
andra stater. År 1981 tog också Schweiz 
kontakt med EG-kommissionen och hörde sig 
för om möjligheterna för avtalsarrangemang 
mellan EG:s medlemsstater och Schweiz på 
basis av Brysselkonventionen. 

På uppdrag av EG-rådet kartlade en särskild 
arbetsgrupp år 1985 möjligheterna att inleda 
förhandlingar med medlemsstaterna i EFTA i 
syfte att utsträcka Brysselkonventionens til
lämpningsområde. Efter samtal med EFTA
länderna meddelade Norge, Sverige, Finland 
och Schweiz, samt senare också Island, att 
länderna är villiga till förhandlingar om upp
rättande av en parallellkonvention till Bryssel
konventionen. En särskild expertarbetsgrupp 
tillsattes, som bestod av företrädare för såväl 
EG-staterna som EFTA-staterna. Arbetsgrup
pen sammanträdde första gången den 8-9 
oktober 1985. Efter två års arbete kunde 
arbetsgruppen lägga fram ett utkast t:ll en 
parallellkonvention till Brysselkonventionen. 

Detta konventionsutkast sändes för utlåtan
de till handels- och industriministeriet, konsu
mentombudsmannen, Finlands utrikeshandels
förbund, Finlands advokatförbund, Central
handelskammaren, Finska försäkringsbolagens 
centralförbund och Industrins centralförbund. 
Samtliga remissinstanser var i princip positiva 
till en anslutning till den planerade konventio
nen. 

Konventionen upprättades i Lugano vid dip-

lomatkonferensen den 12-16 september 1988, 
på basis av konventionsutkastet och andra 
handlingar som tillställts konferensen. Samtliga 
EG- och EFTA-stater var företrädda vid kon
ferensen. Vissa ändringar gjordes i arbetsgrup
pens utkast, varefter samtliga staters företräda
re bekräftade det slutliga innehållet i konven
tionen och dess protokoll. Konventionen öpp
nades för undertecknande den 16 september 
1988. Finland undertecknade konventionen den 
30 november 1988. 

Den 30 maj 1989 tillsatte justilieministeriet 
en arbetsgrupp som fick i uppdrag att bereda 
ett förslag till lagstiftning för ikraftsättandel i 
Finland av Luganokonventionen. Förslaget ut
arbetades som en regeringsproposition. Arbets
gruppen slutförde sitt arbete den 23 maj 1991. 

4. Propositionens verkningar i fråga 
om ekonomi och organisation 

De förslag som ingår i propositionen har 
inga sådana organisatoriska verkningar som 
måste beaktas i en regeringsproposition. Om 
föreliggande proposition godkänns, medför 
detta tilläggsutgifter för staten till följd av att 
verkställighet kan begäras i Finland av en dom 
som meddelats i en annan konventionsstaL 
Konventionens system för informationsutbyte, 
som säkerställer beaktandet av domar som 
meddelats av EG-domstolen och av domstolar 
i andra konventionsstater, medför också vissa 
kostnader. Domar som med tillämpning av 
Luganokonventionen meddelats av finska dom
stolar skall t.ex. översättas till ett officiellt 
EG-språk innan de tillställs den centrala myn
digheten, dvs. EG-domstolens registrator. På 
motsvarande sätt skall de utländska domar 
som inkommer från den centrala myndigheten 
översättas till de inhemska språken. Dessa 
kostnader är svåra att uppskatta. 

Kostnader kommer däremot att inbesparas 
till följd av att en dom som meddelats i 
utlandet snabbt och enkelt kan verkställas hos 
oss. Verkställigheten förutsätter inte längre en 
ny rättegång i Finland. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Konventionen 

AVDELNING I 

TILLÄMPNINGSOMRÅD E 

Artikel l. Denna artikel har samma innehåll 
som artikel l i Brysselkonventionen. 

Stycke l i artikeln innehåller en bestämmelse 
om konventionens tillämpningsområde i sak. 
Enligt stycket är konventionen tillämplig på 
privaträttens område. Begreppet specificeras 
inte närmare. Eftersom gränsen mellan privat
rättens område och den offentliga rättens om
råde inte är lika i alla konventionsstater, har 
för tydlighetens skull vissa slags frågor uttryck
ligen lämnats utanför konventionens tillämp
ningsområde. Konventionen tillämpas sålunda 
inte på skatte- och tullfrågor och inte heller på 
förvaltningsrättsliga frågor. 

Med avseende på tillämpningen av konven
tionen är det frågans art som avgör, inte vilken 
domstolen den behandlas vid. Konventionen 
tillämpas t.ex. på ett privaträttsligt mål som 
behandlas vid en förvaltningsdomstol eller en 
brottmålsdomstoL Konventionen omfattar 
också privaträttsliga anspråk i samband med 
brottmål. Det ovan nämnda medför naturligt
vis också att t.ex. ett förvaltningsärende som 
behandlas vid allmän domstol inte kan höra till 
konventionens tillämpningsområde. Med avse
ende på tillämpningsområdet är det egalt om 
saken handläggs i domstolen t.ex. som tviste
mål eller som ansökningsärende. 

EG-domstolen har i flera domar angående 
tolkningen av Brysselkonventionen (t.ex. dom 
den 14 oktober 1976 i mål 29/76, L. T. U./Euro
control och dom den 16 december 1980 i mål 
814/79, nederländska staten!Riiffer) konstaterat 
att privaträttsligt mål är ett begrepp som skall 
tolkas autonomt. Detta innebär att frågan om 
ett mål skall betraktas som privaträttsligt eller 
ej inte avgörs enligt en konventionsstats natio
nella lagstiftning. Tolkningen kan ta hänsyn till 
de allmänna principer som kan härledas ur den 
helhet som bildas av de olika staters rättsord
ningar. Autonom tolkning har ansetts viktig 
med tanke på en enhetlig tillämpning av 
konventionen. 

Offentlig rätt, inbegripet straffrätt, hör inte 
till konventionens tillämpningsområde. EG
domstolen har i två domar ansett att Bryssel-

konventionen inte skall tillämpas på tvister 
mellan offentligt samfund och företag eller 
privatperson eller på dom som meddelats i 
sådan sak, när det skall anses att det offentliga 
samfundet har utövat offentlig makt. Det 
första målet (dom den 14 oktober 1976 i mål 
29/76, L. T. U./Eurocontrol) gällde verkställighet 
av en dom som meddelats i fråga om uppbörd 
av den internationella flygledarorganisationens 
avgifter för utnyttjande av instrument och 
tjänster. I motiveringen till domen fåste man 
uppmärksamhet bl.a. vid att det var obligato
riskt att använda flygledarorganisationens (Eu
rocontrol) instrument och tjänster och att 
organisationen unilateralt hade fastställt av
giftsgrunderna och avgiftsbeloppen liksom ock
så sättet för betalandet av dem. Det andra 
målet (dom den16 december 1980 i mål 814/79, 
nederländska staten/Riiffer) gällde ersättningsta
lan som väckts av upprätthållaren av allmänna 
vattenleder (staten) mot den person som enligt 
lag var ersättningsskyldig. Man hade yrkat 
ersättning för de kostnader som föranletts av 
att ett vrak undanskaffats från allmän vatten
led. Staten hade ombesörjt detta arbete därtill 
förpliktigad av ett internationellt fördrag. 
Tolkningen påverkades inte av att målet hade 
behandlats vid civilmålsdomstoL 

Arbetsrättsliga mål hör i allmänhet till pri
vaträttens område och följaktligen omfattas de 
av konventionen. I fråga om anställningsavtal 
framgår konventionens tillämplighet av artikel 
5 punkt l och dessutom av EG-domstolens 
praxis i fråga om Brysselkonventionen, bl.a. 
dom den 13 november 1979 i mål 25/79, 
Sanicentral/Collin. 

I stycke 2 i denna artikel anförs undantagen 
från huvudreglen om konventionens tillämp
ningsområde. Förteckningen är uttömmande. 

Konventionen tillämpas inte på frågor som 
nämns i punkt l och gäller fysiska personers 
rätts1iga ställning, rättskapacitet eller rätts
handlingsförmåga och inte heller på makars 
förmögenhetsförhållanden, arv och testamente. 
Orsaken till detta är att de nationella lagarna i 
olika stater, liksom reglerna om domstols 
behörighet och lagvalsreglerna avviker väsent
ligt från varandra i fråga om sådana mål och 
ärenden. 

Begreppet makars förmögenhetsförhållanden 
har inte samma innebörd i samtliga konven
tionsstater. Vissa stater har alternativa system 
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för makars förmögenhetsförhållanden, medan 
andra stater helt saknar egentliga system. EG
domstolen har ansett (dom den27mars 1979 i 
mål 143178, de Cavel/de Cavel), att vid tolk
ningen av Brysselkonventionens tillämplighet 
skall uttrycket makars förmögenhetsförhållan
den för det första omfatta frågor som enligt 
nationell rätt uttryckligen hänför sig till makars 
förmögenhetsförhållanden, och dessutom också 
samtliga förmögenhetsförhållanden som direkt 
hänger samman med äktenskapet eller dess 
upplösning. 

Trots att konventionen inte tillämpas på 
frågor som gäller arv och testamente, gäller den 
dock för rättegångar om gåvor. Konventionen 
omfattar sålunda talan som väcks om ogiltighet 
och återkallande av gåva. Om talan gäller 
verkningarna vid givarens död och gåvan så
lunda hör till arvsrättens område, tillämpas 
konventionen emellertid inte. Som exempel kan 
nämnas anspråk som gäller minskning av 
arvslott på grund av gåva som kan betraktas 
som förskott på arv eller yrkanden om återbä
rande av för mycket erhållen egendom. 

Också frågor som gäller en trust omfattas av 
konventionens tillämpningsområde. Undantag 
utgör ärenden som anknyter till sådana områ
den som arvs- eller konkursfrågor, som kon
ventionen inte tillämpas på. "Trust" behandlas 
närmare i samband med artikel 5. 

Trots att huvudregeln är att konventionen 
inte tillämpas på familjerättsliga frågor, hör 
dock mål om underhållsbidrag till konventio
nens tillämpningsområde. Dessa mål nämns 
uttryckligen i artikel 5 punkt 2. Huruvida 
underhållet betalas i rater eller som en engångs
summa saknar betydelse. Det är inte heller 
nödvändigt att betalningen skall kallas under
hållsbidrag. Enligt EG-domstolen (dom den 6 
mars 1980 i mål 120179, de Cavellde Cavel) 
omfattas mål om underhållsbidrag av Bryssel
konventionen, oberoende av om de gäller 
personers rättsliga ställning och om rätten och 
skyldigheten till underhållsbidrag härrör från 
förhållanden mellan makar eller föräldrar och 
barn. 

Enligt punkt 2 i detta stycke tillämpas kon
ventionen inte på konkurs, ackord och liknan
de förhållanden. Detta beror på att man som 
bäst håller på med beredningen av en konkurs
konvention inom EG. EG-domstolen har fun
nit (dom den 22 februari 1979 i mål 133178, 
Gourdain!Nadler) att en dom, som med stöd av 
en i Frankrike den 13 juli 1967 given lag ålade 

den faktiska direktören för en juridisk person 
som gått i konkurs att betala ett visst belopp 
till konkursboet, är en dom som meddelats i 
mål om konkurs och liknande förhållanden. 

I punkt 3 i detta stycke har ett omnämnande 
av social trygghet intagits. Detta till följd av att 
den sociala tryggheten i vissa stater inte ut
tryckligen hör till den offentliga rättens områ
de. Förhållanden som direkt anknyter till social 
trygghet omfattas alltså inte av konventionens 
tillämpningsområde. Konventionen kan sålun
da inte tillämpas när det är fråga om ett socialt 
trygghetsförhållande mellan den som lämnar 
social trygghet och den som tar emot social 
trygghet. Däremot tillämpas konventionen t.ex. 
när behörig myndighet åberopar regressrätt 
mot tredje part som åsamkat skada. I dylika 
fall anses det att myndigheten agerar inom 
ramen för allmänna civilrättsliga normer. 

Enligt punkt 4 i detta stycke tillämpas kon
ventionen inte heller på skiljeförfarande. skil
jeförfarandet har kunnat undantas från till
lämpningsområdet bl.a. av den anledningen att 
samtliga konventionsstater utom Island och 
Portugal har tillträtt den i New Y ork den l O 
juni 1958 ingångna konventionen om erkän
nande och verkställighet av utländska skiljedo
mar. Luganokonventionen bör således inte 
tillämpas t.ex. i mål som gäller skiljeavtals 
giltighet eller ogiltigförklarande eller hävande 
av skiljedom. 

Även om konventionen inte tillämpas på mål 
och ärenden som nämns i stycke 2, innebär 
detta inte att konventionen inte tillämpas om 
sådana frågor kommer upp som prejudiciella 
frågor i mål som konventionen skall tillämpas 
på. De undantag som nämns i stycke 2 undan
tas således från konventionens tillämpningsom
råde endast om de utgör det egentliga föremå
let för tvisten eller domen. 

Huvudsakens beskaffenhet avgör om kon
ventionen skall tillämpas på interimistiska åt
gärder och avgöranden som meddelats i fråga 
om dem. EG-domstolen har funnit (dom den 
27 mars 1979 i mål 143178, de Cavel!de Cavel) 
att t.ex. ett beslut om säkerhetsåtgärd, som 
berättigade till kvarstad av makes egendom 
under skilsmässorättegången, inte omfattades 
av Brysselkonventionen, då denna säkerhetsåt
gärd var intimt knuten till parternas person
rättsliga ställning eller sådana förmögenhets
förhållanden som direkt sammanhängde med 
äktenskapet eller dess upplösning. EG-domsto
lens dom den 31 mars 1982 i mål 25/81 
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C. H. W/G.J.H. visar att inte heller ansökan om 
interimistiskt förordnande om återlämnande av 
dokument bedömts höra till Brysselkonventio
nens tillämpningsområde, då avsikten var att 
förhindra att dokumentet användes som bevis i 
ett tvistemål som inte omfattades av konven
tionen. Tvisten gällde makes förfarande vid 
skötseln av hustruns egendom då detta hade 
nära anknytning till förmögenhetsförhållanden 
som hängde samman med äktenskapet. 

Oberoende av om huvudsaken hör till kon
ventionens tillämpningsområde eller ej, tilläm
pas den på accessoriska yrkanden som gäller 
ett ärende som hör till konventionens tillämp
ningsområde. Denna princip framgår också av 
EG-domstolens dom den 6 mars 1980 i mål 
120/79, de Cavellde Cavel. I denna dom ansågs 
det att Brysselkonventionen är tillämplig på 
interimistiskt förordnande som meddelats 
under rättegången och enligt vilket den ena 
maken ålades att betala månatligt underhåll till 
den andra maken. I samma mål ansågs det 
också att konventionen är tillämplig på månat
lig gottgörelse som med stöd av franska civil
lagen artikel 270 och följande artiklar fastställs 
i samband med en skilsmässodom. I detta fall 
ansågs gottgörelsen motsvara underhåll. 

AVDELNING II 

DOMSTOLS BEHÖRIGHET 

Avsnitt l. Allmänna bestämmelser 

Artikel 2. Denna artikel motsvarar artikel 2 
i Brysselkonventionen. 

Artikeln anger huvudregeln för fastställande 
av domstols internationella behörighet. Enligt 
artikeln väcks talan vid domstol i den stat där 
svaranden har hemvist (domicile). I artikeln 
bestäms således endast om konventionsstater
nas domstolars internationella behörighet, men 
behörig domstol i en konventionsstat anges 
inte. Behörig domstol i en stat bestäms av 
denna stats interna lagstiftning. 

En stats interna lagstiftning bestämmer såle
des såväl domstols sakliga som territoriella 
behörighet. I stycke 2 i artikeln föreskrivs dock 
i fråga om den interna lagstiftningen en sådan 
begränsning att på en kärande eller en svaran
de, som har hemvist i en konventionsstat men 

inte är medborgare i denna stat, skall tillämpas 
samma behörighetsregler som på medborgare 
som är bosatta i staten i fråga. 

Konventionen innehåller inte någon bestäm
melse om var en person eller en juridisk person 
skall anses ha sitt hemvist. Enligt artiklarna 52 
och 53 i konventionen avgörs frågan med stöd 
av statens interna lagstiftning. Enligt den först
nämnda artikeln skall domstolen tillämpa sin 
egen lag för att avgöra om parten har hemvist 
i staten i fråga. Om parten inte har hemvist i 
staten, skall domstolen vid prövning av frågan 
om parten har hemvist i en annan konven
tionsstat, tillämpa den statens lag. Enligt arti
kel 53 i konventionen avgörs frågan om bolags 
och juridisk persons hemvist genom tillämpan
de av de internationellt privaträttsliga regler 
som gäller för domstolen. På motsvarande sätt 
tillämpar domstolen sin egen internationella 
privaträtt i de fall då den skall avgöra om en 
trust har säte i den konventionsstaten. 

I Finlands internationella privaträtt har be
greppet hemvist i allmänhet karaktäriserats så 
att två krav gäller för hemvist. För det första 
förutsetts faktiskt boende (corpus) i en stat för 
att hemvist skall erhållas i denna stat. En 
intention att stadigvarande bosätta sig i staten 
räcker alltså inte. För det andra förutsätts att 
personen i fråga har för avsikt (animus) att 
fortsätta att bo i staten i fråga, antingen 
permanent eller åtminstone tills vidare, under 
en på förhand icke bestämd tid, alltså inte 
endast för en viss tid eller tillfälligt. 

Hemvistbedömningen är inte problematisk i 
de fall då personen i fråga har bott på samma 
ställe i en och samma stat i hela sitt liv. 
Svårigheter med tolkningen kan däremot upp
komma då personen flyttar och har sin vanliga 
vistelseort i en annan stat. Det avgörande blir 
härvid om man kan anse att personen har för 
avsikt att varaktigt eller åtminstone tills vidare 
stanna i staten som han har flyttattilL År detta 
falkt, skall det anses att personen har sitt 
hem.,ist i denna nya stat där han har sin 
vanliga vistelseort. Om det däremot inte kan 
anses att sådan avsikt föreligger, är hemvist
landet fortfarande den stat som personen tidi
gare bodde i, oberoende av att han de facto 
inte längre bor i denna stat. 

I dessa fall kan frågan om hemvist inte 
avgöras på basis av entydiga yttre fakta, 
eftersom det avgörande är om boendet i den 
nya staten är avsett att bli permanent eller att 
fortsätta tills vidare, eller om det skall anses att 
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personen i fråga har för avsikt att återvända till 
den stat som han hade sitt hemvist i innan han 
flyttade. 

Ofta är det inte möjligt att fastställa före
komsten av dylika avsikter på basis av vad 
personen i fråga uttryckligen gett utryck för, 
utan frågan måste i varje enskilt fall bedömas 
utgående från de omständigheter som gäller i 
samband med flyttningen. I allmänhet utgår 
man från att om en person flyttar till ett annat 
land för att arbeta en på förhand fastställd tid 
hos ett affärsföretag i denna stat, t.ex. tre år, 
ändras hans hemvist inte till följd av flyttning
en. Likaså kan man generellt inte utgå från att 
ett byte av hemvist har ägt rum i sådana fall då 
flyttning till en annan stat sker endast i syfte 
att bedriva studier i denna stat. Inte heller kan 
personer som är anställda inom utrikesförvalt
ningen i allmänhet anses ha sitt hemvist i den 
stat som de bor i då de arbetar i stationering
slandet 

Enligt Finlands internationella privaträtt be
stäms en persons hemvist inte av dennes 
familjeförhållanden. Makas och minderåriga 
barns hemvist skall alltså bedömas individuellt 
för var och en. Detta betyder dock att det ofta 
kan bli problem, i synnerhet i fråga om 
minderåriga barn. 

Uttrycket hemvist (domicile) avviker väsent
ligt från uttrycket vanlig vistelseort (residence 
habituelle), som enbart avser plats som i yttre 
mening faktiskt kan observeras. Uttrycket van
lig vistelseort behandlas närmare nedan under 
motiveringen till artikel 5 punkt 2. 

Artikel 3. Denna artikel har samma innehåll 
som Brysselkonventionen, med undantaget att 
Luganokonventionen i artikel 3 stycke 2 förut
om EG-staternas interna regler också omnäm
ner EFTA-staternas interna bestämmelser. 

I artikeln bestäms att talan får väckas vid 
domstol i en annan konventionsstat än den 
som svaranden har hemvist i endast i de fall 
som fastställs i avsnitten 2-6 i avdelning II 
i konventionen. Av artikeln framgår konventio
nens strävan att förhindra att svaranden ställs 
inför domstol i en stat som han inte har 
hemvist i, fastän tvisten endast har ringa 
anknytning eller saknar anknytning till staten i 
fråga (dvs. s.k. exorbitant behörighetsregel). 

I stycke 2 anförs exempel på behörighetsreg
ler i konventionsstaterna, vilka innehåller dyli
ka exorbitanta behörighetsregler. Dessa kan 
alltså inte tillämpas då svaranden har hemvist i 
en annan konventionsstaL I många av dessa 

fall grundar sig behörigheten på att svaranden 
har förmögenhet i staten i fråga eller på en 
parts medborgarskap. I Finland gäller detta i 
10 kap. l § rättegångsbalken föreskrivna fo
rum, vilka baserar sig på det ställe där svar
anden påträffas (delgivningsdomstol), där han 
senast var boende och där han har egendom 
iförmögenhetsdomstol). 

Förteckningen betyder alltså inte att behö
righetsregler i en stats nationella lagstiftning 
kan åberopas mot en svarande som har sitt
hemvist i en annan stat om dessa strider mot 
behörighetsreglerna i konventionen. Som exem
pel på dylika behörighetsregler kan nämnas 
behörighetsregler som utgår från platsen där ett 
avtal är upprättat eller från platsen där lös 
egendom finns. 

Ä ven om förteckningen således inte är 
uttömmande, har den dock autonom betydelse 
med avseende på tillämpningen av artikel 59. 
Med stöd av denna artikel kan en konven
tionsstat i en överenskommelse med en tredje 
stat om erkännande och verkställighet av do
mar förplikta sig att inte erkänna eller verk
ställa beslut av domstol i en annan konven
tionsstat, om domstolens behörighet endast har 
grundat sig på behörighetsreglerna i artikel 3 
stycke 2 och svaranden har hemvist eller vanlig 
vistelseort i denna tredje stat. Om en sådan 
överenskommelse inte finns, erkänns och verk
ställs domar som meddelats av domstolar i 
konventionsstaterna i de andra konventionssta
terna i enlighet med konventionen också i de 
fall att domstolens behörighet har grundat sig 
på en dylik exorbitant behörighetsregeL 

Artikel 4. Artikeln har ett innehåll som 
motsvarar artikel 4 i Brysselkonventionen. 

Artikeln är tillämplig på samtliga fall där 
svaranden inte har sitt hemvist i någon kon
ventionsstat. I dessa fall bestäms en domstols 
behörighet i enlighet med den aktuella konven
tionsstatens egen lag, med de undantag som 
följer av artiklarna 16 och 17. Härvid skyddar 
konventionen inte svaranden mot s.k. exorbi
tanta behörighetsregler ens i det fall att svar
anden är medborgare i endera konventionssta
ten. Enligt stycke 2 i artikeln är det uttryckli
gen möjligt att åberopa bestämmelserna i arti
kel 3 stycke 2 mot sådana svarande som avses 
i artikeln. Enda förutsättningen är att svaran
den har hemvist i konventionsstaten i fråga. 
Däremot saknar svarandens medborgarskap 
betydelse. 

Denna bestämmelse behövs för att trygga det 
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erkännande och den verkställighet av domar 
som regleras i konventionen. T.ex. känner 
lagstiftningen i Nederländerna inte begreppet 
förmögenhetsdomstoL Om bestämmelsen inte 
fanns i konventionen, kunde detta t.ex. leda till 
att en i Finland bosatt kärande skulle bli 
tvungen att väcka talan mot en finsk medbor
gare, som från Finland flyttat till ett annat land 
än ett konventionsland och som har egendom i 
Nederländerna, vid domstol i en icke-konven
tionsstat, fastän denna domstols dom inte 
kunde verkställas i Nederländerna. Käranden i 
exemplet kan emellertid väcka talan i Finland 
vid domstolen på den ort där svaranden senast 
var boende i Finland (10 kap. l § tredje 
meningen i rättegångsbalken). En dom som 
meddelats i Finland kan verkställas i Neder
länderna med stöd av konventionen. 

Avsnitt 2. Särskilda behörighetsregler 

Artikel 5. Punkt l i artikeln avviker i fråga 
om en detalj från punkt l i artikel 5 i 
Brysselkonventionen. I övrigt motsvarar arti
keln artikel 5 i Brysselkonventionen. 

Enligt artikeln kan talan väckas genetmot en 
svarande som har hemvist i en konventionsstat 
vid domstol i en annan konventionsstat i de fall 
som särskilt räknas upp i artikeln. Till skillnad 
från vad som är fallet i t.ex. artikel 2, utpekas 
inte endast den stat vars domstolar är behöriga, 
utan det sägs också vid vilken domstol målet 
skall behandlas. Detta gäller dock inte punkt 6 
i artikeln. 

Bestämmelserna i artikeln, liksom också be
stämmelsen i artikel 6 som kommenteras ned
an, är således tvingande för svaranden i det 
hänseendet att han inte kan vägra svara vid 
domstol som är behörig enligt artikeln. För 
käranden är de domstolar som föreskrivs i 
artikeln däremot alternativa: för käranden åter
står möjligheten att väcka talan enligt artikel 2 
vid domstol i den stat som svaranden har 
hemvist i. Det bör observeras att tillämpning 
av artikel 5 kan komma i fråga endast i det 
fallet att i den artikeln nämnda domstolen är 
belägen på en annan plats än i den stat som 
svaranden . har hemvist i. Om svaranden har 
hemvist i samma stat, är endast bestämmelsen 
i artikel 2 tillämplig, enligt vilken behörig 
domstol bestäms uteslutande av denna stats 
nationella lagstiftning. Detta kan vara av prak
tisk betydelse i sådana fall då en stats natio-
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nella lagstiftning inte känner särskilt forum 
enligt konventionen. 

Enligt punkt l i artikeln är behörig domstol, 
om talan avser avtal, domstolen i den ort där 
den förpliktelse som talan avser har uppfyllts 
eller skall uppfyllas (uppfyllelseforum, forum 
solutionis). I tvister som gäller anställningsavtal 
är dock i första hand domstolen i den ort där 
arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete behö
rig. Detta är således fallet oberoende av den ort 
där den i talan avsedda förpliktelsen skall 
uppfyllas. Om en arbetstagare inte vanligtvis 
utför sitt arbete i en och samma stat, kan målet 
dock anhängiggöras också vid domstolen i den 
ort där det affärsställe genom vilket arbetsta
garen anställdes är beläget. Affärsställe kan 
förutom huvudkontor också betyda t.ex. den 
plats där en filial eller representation är belä
gen. 

Bestämmelsen om anställningsavtal kan an
ses stå i samklang med artikel 6 stycke 2 i den 
mellan EG-länderna gällande Romkonventio
nen den 19 juni 1980 om tillämplig lag på 
avtalsrättsliga förpliktelser och med 51 a§ i vår 
egen lag om arbetsavtal. Under arbetet med 
Luganokonventionen ansågs det nödvändigt 
att ta in en särskild bestämmelse om anställ
ningsavtal, eftersom denna enskilda fråga hade 
lämnats öppen i belysningen av Brysselkonven
tionens text. Före 1989 års tillträdeskonvention 
fanns inga som helst regler om domstols 
behörighet i arbetsrättsliga frågor i Brysselkon
ventionen. Därför hade ovisshet uppkommit 
om anspråk som utgör grund för talan skall 
anses vara det avgörande också i fråga om 
anställningsavtaL 

EG-domstolen hade visserligen tidigare fun
nit, (dom den 26 maj 1982 i mål 133/81, 
Ivenel/Schwab), i en tvist mellan en arbetsgivare 
och en arbetstagare om ett agenturavtal, där 
talan grundat sig på flera olika förpliktelser, att 
uppfyllelseorten var den plats där arbetet ut
fördes. Behörig domstol fastställdes således 
enligt detta. EG-domstolens dom innehöll där
emot inget ställningstagande i fråga om var ett 
mål skall prövas i det fall att arbetstagaren inte 
stadigvarande arbetar i en och samma stat. 

Efter det att Luganokonventionen öppnades 
för undertecknande, har artikel 5 punkt l i 
Brysselkonventionen getts en formulering som 
så gott som helt överensstämmer med Lugano
konventionen. Den enda skillnaden numera är 
att enligt Brysselkonventionen är det endast 
arbetstagaren som har rätt att väcka talan vid 
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domstol i den ort där det affärsställe genom 
vilket arbetstagaren anställdes är beläget. En
ligt Luganokonventionen liar också arbetsgiva
ren denna rätt. 

EG-domstolen har tolkat artikel 5 punkt l i 
Brysselkonventionen som följer: 

Enligt dom den 22 mars 1983 i mål 34/82, 
Peters!ZN A V, skall uttrycket talan avser avtal 
tolkas autonomt. Intern lagstiftning i någon 
stat kan inte bestämma tolkningen, utan man 
bör utgå från konventionens syfte. I ett mål 
kan talan sålunda avse avtal enligt konventio
nen, fastän detta inte vore fallet med stöd av 
tillämplig lag eller lagen i rättegångsstaten. 

Enligt samma dom är förpliktelser om betal
ning av ett belopp, vilka grundar sig på ett 
förhållande mellan en förening och dess med
lemmar till följd av medlemskapet, mål där 
talan avser avtal. Om dessa förpliktelser följer 
direkt av medlemskapet eller av en eller flera 
beslut av föreningens organ saknar betydelse. 

Enligt dom den 8 mars 1988 i mål 9/87, 
Arcado!Haviland, är en tvist som gäller lagstri
digt hävande av självständig handelsrepresen
tants representationsavtal och betalning av 
provision på basis av detta avtal en tvist där 
talan avser avtal. 

Enligt dom den 4 mars 1982 i mål 38/81, 
Effer/Kantner, kan käranden väcka talan vid 
domstolen i avtalets uppfyllelseort, oberoende 
av att avtalets existens är föremål för tvist 
mellan parterna. 

Enligt dom den 6 oktober 1976 i mål 14/76, 
de Bloos!Bouyer, avser förpliktelse den förplik
telse som utgör grund för talan. Då det är 
fråga om ett avtal om ensamförsäljning och 
den som fått rättigheterna till ensamförsäljning 
i sin talan påstår att den som lämnat rättighe
terna brutit mot avtalet och kräver att avtalet 
hävs samt ersättning, utgörs förpliktelsen av 
huvudmannens förpliktelse till följd av avtalet, 
vilken enligt käranden inte uppfyllts och som 
käranden åberopar som stöd för sitt ersättning
sanspråk eller hävningsyrkande. 

Enligt samma dom i målet om representa
tionsavtal skall nationell domstol dock i fråga 
om ersättningen (indemnites compensatoires) 
pröva om denna enligt på avtalet tillämplig lag 
är en autonom avtalsrättslig förpliktelse eller 
en förpliktelse som träder i stället för den 
avtalsförpliktelse som inte uppfyllts. Detta be
tyder att om det är fråga om en autonom 
avtalsrättslig förpliktelse skall dess uppfyllelse
ort prövas särskilt. 

Enligt dom den 15 januari 1987 i mål 266/85, 
Shenavai!Kreischer, är förpliktelsen i en talan, 
som en arkitekt som utarbetat en husbygg
nadsplan väckt i syfte att indriva sitt arvode, 
den avtalsrättsliga förpliktelse som de facto 
utgör grund för talan. Förpliktelsen utgörs 
således av penningskulden. I domskälen kon
stateras ytterligare att då talan gäller flera 
förpliktelser som grundar sig på ett och samma 
avtal, gör den domstol där talan väcktes en 
bedömning av sin behörighet på basis av den 
förpliktelse som skall anses som huvudsaklig 
förpliktelse. 

I fråga om anställningsavtal har EG-domsto
len antagit en praxis som avviker från det 
tidigare sagda. Enligt dom den 15 februari 1989 
i mål 32/88, Six Constructions!Humbert, skall i 
talan som avser anställningsavtal som förplik
telse betraktas den förpliktelse som är karak
täristisk för dylika avtal, dvs. i synnerhet 
utförandet av det avtalade arbetet. 

Enligt dom den 26 maj 1982 i mål 133/81, 
lvenel!Schwab, skall, i det fall talan grundar sig 
på flera olika förpliktelser enligt ett och samma 
representationsavtal, som i avtalet avsedd för
pliktelse anses den förpliktelse som är karak
täristisk för avtalet. Också detta mål gällde ett 
anställningsavtaL Fallet gällde en tvist mellan 
arbetsgivaren och en arbetstagare i anledning 
av ett representationsavtaL Domen har kom
menterats tidigare under denna artikel. 

Enligt dom den 6 oktober 1976 i mål 12/76, 
Tessili!Dunlop, bestäms en förpliktelses uppfyl
lelsort enligt lagen i den stat vars lag enligt 
lagvalsreglerna för domstolen i rättegångssta
ten skall tillämpas på förpliktelsen. 

Domstolen skall således med stöd av de 
internationella privaträttsliga reglerna i sin 
egen stat undersöka enligt vilken lag förplik
telsen skall bedömas och därefter fastställa 
förpliktelsens uppfyllelseort med tillämpning av 
denna lag. Enligt t.ex. lagen i Förbundsrepub
liken Tyskland skall penninggäld betalas hos 
gäldenären (Holschuld), medan Finlands lag 
stadgar att sådan gäld skall betalas hos borge
nären (Bringschuld). Domstolens behörighet 
kan sålunda vara beroende av vilken stats lag 
som skall tillämpas. Detta kan förtydligas 
genom ett exempel: Talan på grund av för
sträckning har väckts vid finsk domstol mot en 
gäldenär med hemvist i Tyskland och betalning 
av skulden yrkas. Enligt avtal som parterna 
ingått skall tysk lag tillämpas i detta fall. Då 
denna lag stadgar att uppfyllelseorten för 
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gäldenärens förpliktelse är hos gäldenären, 
lämnar den finska domstolen på grund av 
obehörighet målet utan prövning, om inte 
domstolen är behörig enligt någon annan kon
ventionsbestämmelse. Det bör observeras att 
nämnda regel om bestämmande av en förplik
telses uppfyllelseort i allmänhet blir tillämplig 
endast i sådana fall då parterna inte särskilt 
har kommit överens om uppfyllelseorten. 

Av dom den 17 januari 1980 i mål 56/79, 
Zelger!Salinitri, framgår det att, om parterna 
har kommit överens om uppfyllelseort för en 
avtalsförpliktelse genom ett avtalsvillkor som 
gäller enligt tillämplig intern lag, kan domsto
len i denna ort pröva tvister som anknyter till 
den aktuella förpliktelsen. Detta är fallet obe
roende av om parterna med iakttagande av 
formkraven i artikel 17 har kommit överens om 
att domstolen i denna ort är behörig eller ej. 
Domstolen i den uppfyllelseort som utsetts är 
således behörig att pröva talan som avser en 
prestation, utan att parterna uttryckligen har 
avtalat om domstolens behörighet. 

Av dom den 15 februari 1989 i mål 32/88, 
Six Constructions!Humbert, framgår det att, om 
talan avser anställningsavtal och om arbetsta
garens förpliktelse som avser utförande av det 
avtalade arbetet har uppfyllts eller skall upp
fyllas utanför konventionsstaterna, kan inte 
punkt l i artikel 5 tillämpas. I dylika fall 
bestäms domstols behörighet enligt den ort där 
svaranden har hemvist i enlighet med artikel 2 
i konventionen. Det bör observeras att denna 
dom meddelats innan en särskild bestämmelse 
intogs i punkt l i artikel 5 i Brysselkonventio
nen om tvister till följd av anställningsavtaL 
Därför är det i någon mån oklart vilken 
betydelse detta avgörande skall tillmätas vid 
tillämpningen av Luganokonventionen. 

Punkt 2 i artikeln innehåller en bestämmelse 
om behörig domstol i mål om underhållsbi
drag. Behörig domstol är för det första dom
stolen i den ort där den underhållsberättigade 
har sin hemvist eller vanliga vistelseort. 

I fråga om mål om t.ex. äktenskapsskillnad, 
faderskap eller omvårdnad om barn är det ofta 
ändamålsenligt om frågan om underhållsbidrag 
kan behandlas i samband med huvudsaken, 
även om denna inte omfattas av konventionens 
tillämpningsområde. Därför bestäms det i arti
keln att i de fall då underhållsbidragsyrkandet 
anknyter till ett mål om en persons rättsliga 
ställning kan yrkandet prövas i den domstol 
som enligt sin egen lag är behörig i denna 

fråga. Undantag utgör endast de situationer 
där domstolens behörighet endast grundar sig 
på den ena partens medborgarskap. Enligt 
detta kan en domstol i Frankrike pröva frågor 
om underhållsbidrag i samband med ett äkten
skapsskillnadsmål mellan t.ex. i Finland bosat
ta franska medborgare, om medborgarskap 
utgör behörighetsgrund enligt fransk lag. Enligt 
punkt 2 i artikeln är domstolen däremot inte 
behörig att pröva frågor om underhållsbidrag i 
det fall att endast den ena av de tidigare 
nämnda, utanför Frankrike bosatta makarna 
är fransk medborgare och detta är det enda 
som den franska domstolen kan grunda sin 
behörighet på. 

Denna bestämmelse är tillämplig också i det 
fall då ändring av ett tidigare underhållsbi
dragsbeslut yrkas t.ex. till följd av att den 
underhållsskyldiges förhållanden har ändrats. 
Bedömningen av hemvist eller vanlig vistelseort 
sker enligt den tidpunkt då ändring av beslutet 
yrkas. 

Till skillnad från begreppet hemvist, som 
beskrivits i korthet under artikel 2, har uttryc
ket vanlig vistelseort i internationell privaträtt i 
allmänhet beskrivits så att en person anses ha 
sin vanliga vistelseort i den stat eller ort som 
han bor i och där han de facto har sin 
väsentliga livsmiljö. Den vanliga vistelseorten 
bestäms således på basis av faktiska yttre 
omständigheter. Endast tillfällig vistelse i en 
viss stat eller ort, t.ex. i samband med semester, 
ett enskilt arbetsuppdrag eller studier, är emel
lertid inte grund nog for vanlig vistelseort. 

Det är oklart om underhållsbidragsforum 
kan komma i fråga t.ex. då underhållsskyldig
heten endast grundar sig på avtal och denna 
skyldighet inte skulle föreligga annars, eller om 
den föreligger i anledning av brott. 

Punkt 3 i artikeln innehåller en bestämmelse 
om behörig domstol i det fall skadestånd inte 
grundar sig på avtalsförhållanden. Behörig är 
domstolen i den ort där skadan inträffade. 

Enligt EG-domstolen (dom den 27 september 
1988 i mål 189/87, Kalfelis/Schröder) är uttryc
ket "utanför avtalsförhållanden" ( matiere de lic
tuel/e ou quasi-delictuelle) ett autonomt be
grepp som omfattar samtliga anspråk angående 
skadeståndsansvar hos svaranden, vilka inte 
kan hänföras till konventionen i den mening 
som avses i artikel 5 punkt l. En domstol som 
är behörig att pröva ett mål om skadestånd 
utanför avtalsförhållanden är dock inte behörig 
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att pröva någon annan till samma anspråk 
anslutande talan, om inte också denna talan 
gäller skadestånd utanför avtalsförhållande. 

Uttrycket "ort där skadan inträffade" defi
nieras inte i konventionen. I EG-domstolens 
dom den 30 november 1976 i mål 21176, Bier & 
Reinwater!Mines de Potasse d'Alsace) har dom
stolen funnit att i det fall skadan orsakats på 
annan ort än den där skadan uppstod skall 
båda orterna betraktas som ort där skadan 
inträffade vid tillämpningen av artikel 5 punkt 
3 i Brysselkonventionen. A v detta följer att 
käranden enligt eget val kan väcka talan mot 
svaranden inför domstol i någondera orten. 

EG-domstolen har sedermera i sin dom den 
11 januari 1990 i mål C-220/88, Dumez Fran
ce!Tracoba preciserat kärandes rätt att väcka 
talan vid domstol i den ort där skadan upp
stod, beträffande situationer där kärandens 
skada är indirekt. Enligt domstolen kan en 
kärande, som påstår sig ha lidit skada till följd 
av att andra personer drabbats av direkt skada, 
inte väcka talan mot den som orsakat skadan 
vid domstol i den ort där han själv konstaterat 
att hans egendom orsakats skada. 

Enligt punkt 4 i artikeln kan talan om enskilt 
anspråk i anledning av brott prövas vid den 
domstol där brottmålet är anhängigt, om den
na domstol enligt sin lag är behörig att pröva 
sådana anspråk. T.ex. i Finland kan talan om 
enskilt anspråk i anledning av brott prövas i 
samband med brottmålet. 

Enligt punkt 5 i artikeln är domstolen i den 
ort där en filial, agentur eller liknande är 
belägen behörig i mål som hänför sig till 
verksamheten vid denna filial, agentur osv. 

Enligt EG-domstolen (dom den 22 november 
1978 i mål 33178, Somafer!Ferngas) skall mot
svarande uttryck i Brysselkonventionen tolkas 
autonomt. 

Existensen av filial, agentur eller liknande 
förutsätter att denna utgör ett centrum för 
affärsverksamhet som utåt uppträder som en 
permanent förlängning (extension) av moder
bolaget. Filialen, agenturen osv. skall ha en 
ledning och materiella förutsättningar att för
handla med tredje part i affärer så att dessa 
känner till att ett eventuellt juridiskt förhållan
de uppkommer med bolaget i utlandet, även 
om ett avtal ingås på filialens el. dyl. affärs
ställe. 

Frågor som hänför sig till verksamheten är 
för det första tvister som gäller obligatoriska 
eller utomobligatoriska rättigheter och förplik-

telser enligt avtalet, vilka anknyter till den 
egentliga administrationen av filial, agentur 
eller liknande. Som exempel anges tvister om 
hyresavtal och tvister som anknyter till anställ
ningar som görs vid filialen, agenturen osv. För 
det andra är frågor som hänför sig till verk
samheten sådana tvister i samband med för
pliktelser som affärsstället har förbundit sig till 
i bolagets namn och som skall uppfyllas i den 
stat som filialen, agenturen osv. är belägen i. 
Frågor som hänför sig till verksamheten är 
dessutom tvister som gäller förpliktelser utan
för avtalsförhållanden, vilka hänför sig till 
filialens, agenturens osv. verksamhet i bolagets 
namn på den ort där filialen, agenturen osv. är 
belägen. 

EG-domstolen har i sin dom den 6 oktober 
1976 i mål 14176, de Bloos!Boyer, funnit att en 
förvärvare av rättigheter till ensamförsäljning, 
som inte står under tillsyn och kontroll av den 
som lämnat rättigheterna, inte kan betraktas 
som ledare av filial, agentur eller likande till 
denne i den mening som avses i artikel 5 punkt 
5 i Brysselkonventionen. 

EG-domstolen har i sin dom den 18 mars 
1981 i mål 139/80, Bianekaert & Willems/Trost, 
funnit att en självständig handelsagent inte kan 
betraktas som filial då han är fri att ordna sin 
verksamhet och besluta om sin tidsanvändning, 
då det företag han representerar inte kan 
förbjuda honom att samtidigt representera flera 
konkurrerande företag, och då han begränsar 
sig till att förmedla beställningar till företag 
utan att delta i avtalandet om villkor eller 
uppfyllandet av villkor som gäller dessa. 

EG-domstolen har i sin dom den 9 december 
1987 i mål 218/86, Schotte!Rotschild, funnit att 
punkt 5 i artikel 5 i Brysselkonventionen äger 
tillämpning också i det fall en i en konven
tionsstat upprättad juridisk person inte har 
filial, agentur eller likande i en annan konven
tionsstat, utan dess verksamhet bedrivs enligt 
lag i denna stat av ett självständigt företag med 
samma namn och samma affårsledning, som 
förhandlar och bedriver affärsverksamhet i den 
förstnämnda juridiska personens namn, och 
som alltså skall anses utgöra en förlängning 
(extension) till denna juridiska person. 

Enligt punkt 6 i artikeln kan talan väckas 
mot instiftare av trust, trustee, eller insatt 
förmånstagare till en trust, som är upprättad 
antingen genom lag eller genom en skriftlig 
handling eller muntligen och skriftligen bekräf-
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tad, vid domstolarna i den konventionsstat där 
trusten har sitt säte. 

Begreppet trust är ursprungligen ett begrepp 
som endast förekommit i anglosaxiska stater 
(Common Law-begrepp). Utmärkande för be
greppet är att någon eller några, trustees, 
upprätthåller rättigheter av något slag till 
förmån för någon eller några förmånstagare 
eller för något bestämt ändamål. En trust kan 
för det första uppkomma på frivillig väg genom 
en instiftare av trust (frivillig trust). Ett annat 
alternativ är att lagen uttryckligen förutsätter 
existensen av trust. F ör det tredje är det möjligt 
att man sluter sig till existensen av en trust på 
grund av vissa omständigheter (implicit trust). 

Bestämmelsen gäller endast truster som upp
rättats direkt med stöd av lag eller som grundar 
sig på någon rättshandling. Dessutom gäller 
den endast sådana frågor som regleras av 
rättsregler som uttryckligen gäller truster, dvs. 
tvister där svaranden uttryckligen uppträder i 
sin egenskap av instiftare av trust, trustee eller 
insatt förmånstagare till en trust. Bestämmelsen 
gäller däremot inte i fråga om tvister mellan en 
trustee och tredje man där trusteen uppträder 
som innehavare av vissa rättigheter. 

Enligt denna punkt är det således domsto
larna i trustens hemstat som är behöriga. Då en 
domstol skall avgöra om en trust har sitt säte 
i den stat där målet är anhängigt, skall dom
stolen tillämpa sina egna lagvalsregler (artikel 
53 punkt 2). Frågan om vilken domstol som är 
behörig bestäms av den aktuella statens interna 
lagstiftning. 

Punkt 7 i artikeln innehåller bestämmelser 
om domstols behörighet i vissa sjörättsfrågor. 
Bestämmelserna har intagits i Brysselkonven
tionen och Luganokonventionen för att kom
plettera bestämmelserna om domstols behörig
het i arrestkonventionen, som ingicks i Bryssel 
den 10 maj 1952. Enligt denna punkt i kon
ventionen kan talan väckas, i fråga om tvist om 
bärgarlön för bärgning av skeppslast eller 
frakt, vid den domstol där lasten eller frakten 
har blivit föremål för kvarstad eller liknande 
säkerhetsåtgärd för att säkerställa betalning av 
bärgarlön (punkt a). Talan kan också väckas 
vid den domstol där lasten eller frakten kunde 
ha blivit föremål för sådan säkerhetsåtgärd, om 
inte borgen eller annan säkerhet hade ställts 
(punkt b). En förutsättning för att bestämmel
serna i punkt 7 skall äga tillåmning är dock att 
talan grundar sig på den omständigheten att 

svaranden har rätt till lasten eller frakten eller 
hade denna rätt vid den tidpunkt då bärgning
en skedde. 

Artikel 6. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 6 i Brysselkonventionen. 

I artikeln uppräknas, liksom i artikel 5, 
situationer i vilka en svarande är skyldig att 
infinna sig i en annan konventionsstat än den 
som han har hemvist i. I artikeln, med undan
tag av punkt 4, anvisas direkt behörig domstol. 
Till skillnad från behörighetsreglerna i artikel 5 
beror behörighetsgrunderna i denna artikel inte 
på det faktum att ett mål har anknytning till en 
viss ort, utan strävan har varit att göra det 
möjligt att vid samma domstol behandla käro
mål som har samband med varandra. 

Om ett mål gäller flera svarande, som har 
hemvist i en konventionsstat, kan talan enligt 
punkt l väckas vid domstol i den ort där någon 
av svarandena har hemvist. 

För att bestämmelsen i artikelns punkt l 
skall vara tillämplig på talan som väckts av en 
kärande mot flera svarande krävs att det 
föreligger ett sådant samband mellan de olika 
kraven som gör det lämpligt att handlägga dem 
i ett sammanhang för att undvika sinsemellan 
oförenliga domar. Detta framgår av EG-dom
stolens tolkning av Brysselkonventionen i dom 
den 27 september 1988 i mål 189/87, Kalfelis! 
Schröder. I domskälen konstateras att konven
tionsbestämmelsen i fråga innebär ett undantag 
från huvudregeln i artikel 2. Tillämpningen får 
inte leda till att huvudregeln förlorar sin 
betydelse. Bestämmelsen skall således inte tol
kas så att den gör det möjligt att väcka talan 
mot en svarande vid domstol i en ort där en 
annan svarande har hemvist endast i avsikt att 
instämma den förstnämnda svaranden till dom
stol i en annan stat än den i vilken han har sitt 
hemvist. 

Utan denna begränsning kunde en kärande 
väcka talan mot en svarande, som är bosatt i 
e'l annan konventionsstat, i t.ex. den stat där 
ki'randen har hemvist genom att instämma 
svaranden till en domstol i den stat i vilken 
någon annan, på föregivna grunder instämd 
svarande har hemvist. Utan nämnda begräns
ning kunde käranden också på samma föregiv
na grunder välja någon annan domstol i en stat 
där den tillämpliga lagen är fördelaktigare för 
honom. 

Punkt 2 i artikeln innehåller en bestämmelse 
om behörig domstol i mål som gäller återgångs
krav eller annat liknande. Enligt bestämmel-
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sen kan sådan talan väckas vid den domstol 
där det ursprungliga käromålet är anhängigt. 
Undantag utgör de situationer där det ur
sprungliga käromålet har väckts endast för att 
svaranden i ett mål om återgångskrav skulle 
instämmas till en annan domstol än den som 
annars hade varit behörig att pröva talan mot 
honom. 

Artikel V i Protokoll Nr l innehåller en 
särskild bestämmelse beträffande Förbundsre
publiken Tyskland, Spanien, Österrike och 
Schweiz, i vilka en part inte har möjligheter att 
anföra återgångskrav eller likande i samband 
med det ursprungliga käromålet. Denna be
stämmelse kommenteras under artikeln i fråga. 

Riksdagen har den 15 februari 1991 antagit 
lagen om ändring av rättegångsbalken (1057/ 
91), som ansluter sig till reformeringen av 
rättegångsförfarandet för tvistemål vid allmän
na underrätter. Efter det att lagen har trätt i 
kraft är det möjligt att i Finland behandla i 
konventionen avsett återgångskrav i samband 
med det ursprungliga käromålet. En proposi
tion om ikraftträdande av lagen har avgetts till 
riksdagen (reg.prop. 130/1992 rd.). 

Enligt EG-domstolens tolkning av artikel 6 
punkt 2 i Brysselkonventionen (dom den 15 
maj 1990 i mål C-365/88, Kongress Agentur 
Hagen!Zeehage) gäller i situationer där en 
svarande med hemvist i en konventionsstat 
enligt artikel 5 punkt l instämts till domstol i 
en annan konventionsstat, att denna domstol 
med stöd av artikel 6 punkt 2 är behörig att 
även pröva återgångskrav mot någon som har 
hemvist i en annan konventionsstat än den där 
det ursprungliga käromålet är anhängigt. 

I domen konstateras att den aktuella punk
ten i konventionen inte ålägger domstolen att 
samtycka till framställningen om att uppta 
återgångskravet till prövning. Domstolen 
tillämpar sina interna regler för rättegångsför
farandet då den prövar om samtycke skall 
lämnas till framställningen eller ej. Tillämp
ningen av nationell lag får emellertid inte 
hindra att konventionens syfte genomförs. I 
synnerhet är det förbjudet att förkasta en 
framställning på den grund att den som svarar 
för ett tillgodohavande har hemvist eller vanlig 
vistelseort i en annan konventionsstat än den i 
vilken det ursprungliga käromålet är anhäng
iggjort vid domstol. I motiveringen till domen 
konstateras att beträffande återgångskrav fast
ställer artikel 6 punkt 2 i konventionen endast 
behörig domstol, däremot inte egentliga villkor 

för godkännande av en framställning om pröv
ning av återgångskrav. 

Enligt punkt 3 i artikeln kan ett genkäromål 
prövas vid den domstol där huvudkäromålet är 
anhängigt, om käromålen grundar sig på sam
ma avtal eller omständigheter. Det skall alltså 
fmnas ett tydligt saksamband mellan käromå
len. Villkoren för att käromål och genkäromål 
skall kunna förenas är följaktligen striktare än 
enligt t.ex. finsk rätt, där det förutsätts antin
gen att yrkandena grundar sig på samma 
rättsförhållande eller att de krävda prestation
erna är till sin natur likadana och sålunda 
kvittningsgilla. 

I punkt 4 i artikeln bestäms att en sådan 
talan som avser avtal, vilken får förenas med 
talan mot samma svarande om sakrätt till fast 
egendom, får väckas vid domstol i den kon
ventionsstat som fastigheten är belägen i. Detta 
kan belysas med följande exempel: Ågaren till 
en i Finland belägen fastighet har sitt hemvist 
i Frankrike. Fastigheten har intecknats som 
säkerhet för lån och lånet har inte betalats på 
förfallodagen. I detta fall har domstolen i den 
stat där fastigheten är belägen, dvs. Finland, 
med stöd av artikel 16 punkt l i konventionen 
exklusiv behörighet att pröva talan som avser 
att få ut betalning ur fastigheten för en fordran 
som denna utgör säkerhet för. Enligt bestäm
melsen i punkt 4 kan käranden dessutom i 
samma sammanhang i Finland väcka talan som 
avser svarandens personliga ansvar för gälden. 
För att denna konventionsbestämmelse skall 
vara tillämplig krävs det dock att talan i dessa 
fall skall kunna förenas enligt domstolslandets 
lag, så som fallet är enligt finsk lag. 

Artikel 6 a. Artikeln motsvarar artikel 6 a i 
Brysselkonventionen. Denna bestämmelse har 
intagits i konventionen av den anledningen att 
varken den i Bryssel den 10 oktober 1957 
ingångna konventionen om begränsning av 
redares ansvar eller den i London den 19 
november 1976 ingångna konventionen om 
begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar 
(FördrS 82/86) innehåller bestämmelser om 
domstols behörighet. 

Enligt bestämmelsen är en konventionsstats 
domstol, som enligt konventionen är behörig 
att pröva ett mål om ansvar till följd av ett 
fartygs användning eller drift, eller en annan 
domstol, som enligt lagen i denna stat är 
behörig i stället för den förstnämnda domsto
len, också behörig att pröva mål om begräns
ning av sådant ansvar. Med detta avses endast 
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talan som den som ansvarar för ett fartygs 
användning eller drift väcker mot sin borgenär 
eller sina borgenärer för att fastställa ansvars
begränsningen redan innan talan har väckts 
mot honom. 

En redare kan sålunda förutom vid de 
domstolar som med stöd av artiklarna 2--6 i 
konventionen står till buds, även väcka talan 
vid någon av de domstolar som han själv enligt 
konventionen vore skyldig att svara inför om 
en ansvarstalan i saken väcktes. Om den 
domstol som här avses inte är behörig enligt 
ifrågavarande nationella lag, kan redaren väcka 
talan vid sådan domstol i denna stat som är 
behörig i stället för den förstnämnda domsto
len. Han kan såledesväcka talan också i den 
stat som han själv har hemvist i. 

A v snitt 3. Behörighetsregler rör försäkrings
tvister 

Artikel 7. Artikeln motsvarar artikel 7 
Brysselkonventionen. 

I artikeln ingår en allmän bestämmelse om 
vad som skall gälla i fråga om domstols 
behörighet i försäkringstvister. Där framgår att 
behörighetsreglerna i avsnitt 3 bildar ett själv
ständigt, av artiklarna 2-6 i konventionen 
oberoende system som visserligen i hög grad 
samstämmer med dessa. Artiklar utanför av
snittet som skall tillämpas enligt en uttrycklig 
bestämmelse är artikel 4 och artikel 5 punkt 5. 

Syftet med avsnittets särskilda regler är att 
skydda den som i allmänhet är svagare part i 
ett avtalsfårhållande. Kärandeparten medges 
mycket stora valmöjligheter i fråga om domstol 
i de fall den svarande är försäkringsgivaren. I 
de fall där talan väcks mot en försäkringsta
gare, den försäkrade eller en förmånstagare är 
däremot möjligheterna att välja domstol märk
bart begränsade. Bestämmelserna i avsnittet 
gäller inte återförsäkring, eftersom det anses att 
en sådan försäkringstagare inte har behov av 
särskilt skydd. 

Artikel 8. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 8 i Brysselkonventionen. 

Artikeln innehåller allmänna behörighetsreg
ler i de fall att svaranden är en försäkringsgi
vare. Enligt stycke l punkt l i artikeln är 
domstolarna i den stat där försäkringsgivaren 
har hemvist behöriga. Den behöriga domstolen 
bestäms enligt den interna lagstiftningen i 
denna stat. Enligt punkt 2 i detta stycke är 

dessutom domstol i en annan konventionsstat 
där försäkringstagaren har hemvist behörig. 
Med hemvist avses försäkringstagarens hemvist 
vid den tidpunkt då talan väcks. Enligt punkt 3 
i detta stycke är, i fråga om mål om samfår
säkring, också domstol i en konventionsstat 
där talan har väckts mot huvudförsäkringsgi
varen behörig. Avsikten med denna bestämmel
se är att hindra en situation där huvudförsä
kringsgivaren måste svara vid domstol i en stat 
där en annan samförsäkringsgivare har hem
vist. 

Stycke 2 i artikeln innehåller en bestämmelse 
för situationer där försäkringsgivaren inte har 
hemvist i en konventionsstat Om försäkrings
givaren däremot har filial, agentur eller liknan
de i en konventionsstat, anses han ha hemvist 
i denna stat när det gäller tvister som hänför 
sig till verksamheten vid filialen osv. Detta 
innebär bl.a. att behörighet i tvister, som 
hänför sig till verksamheten, har domstol i den 
konventionsstat där försäkringsgivarens affärs
ställe finns, enligt stycke l punkt l i artikeln. 
Bestämmelsen har ansetts nödvändig av den 
anledningen att försäkringsbolag utanför kon
ventionsstaterna måste ställa viss säkerhet för 
sin verksamhet i främmande stat, och därför 
kan de jämställas med inhemska försäkrings
bolag. 

Artikel 9. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 9 i Brysselkonventionen. 

I artikeln ingår en bestämmelse enligt vilken 
en försäkringsgivare som har hemvist i en 
konventionsstat är skyldig att i vissa mål svara 
i en annan konventionsstat I mål som gäller 
ansvarsförsäkring eller försäkring av fast egen
dom kan talan mot försäkringsgivaren enligt 
bestämmelsen väckas vid domstol i den ort där 
skadan inträffade i stället för vid domstol som 
bestäms enligt artikel 8. Detta är också möjligt 
i de fall då en och samma händelse har skadat 
både lös och fast egendom som omfattas av 
s~mma försäkringsavtaL I artikeln anvisas så
leL~~s behörig domstol direkt. 

I motiveringen tiii artikel 5 punkt 3 har det 
redan omnämnts att EG-domstolen i fråga om 
tolkningen av motsvarande bestämmelse i Brys
selkonventionen funnit, i dom i målet Bier & 
Reinwater!Mines de Potasse d'Alsace, att med 
ställe där skadan inträffade avses såväl orten 
där skadan orsakades som orten där den 
uppstod. I domen togs inte ställning till hur 
artikel 9 skall tolkas. 

Artikel lO. Artikeln har samma innehåll som 
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artikel l O i Brysselkonventionen. 
Artikeln gäller ansvarsförsäkring. Också i 

denna artikel bestäms om försäkringsgivares, 
som har hemvist i en konventionsstat, skyldig
het att svara i en annan konventionstat. Den 
försäkrade kan, med stöd av stycke l i artikeln, 
i mål där den skadelidande väckt talan om 
skadestånd mot honom väcka talan om an
svarsförsäkring mot försäkringsgivaren. En för
utsättning är dock att lagen i domstolsstaten 
tillåter detta. Bestämmelsen har avsevärd bety
delse i synnerhet i trafikskadernåL Gällande 
lagstiftning i Finland känner inte till möjlighe
ten att förena dylika mål. Riksdagen har 
emellertid den 15 februari 1991 antagit lagen 
om ändring av rättegångsbalken (1052/91), som 
ansluter sig till reformeringen av rättegångsför
farandet för tvistemål vid allmänna underrät
ter. Då lagen trätt i kraft kan dylika mål 
förenas. En proposition om ikraftträdande av 
lagen har avgetts till riksdagen (reg.prop. 
13011992 rd.). 

Enligt stycke 2 i artikeln kan den skadeli
dande väcka talan direkt mot försäkringsgiva
ren i de domstolar som med stöd av artiklarna 
7-9 står till buds för försäkringstagaren. En 
förutsättning är att sådan direkt talan tillåts 
enligt den på tvisten tillämpliga lagen. 

I stycke 3 i artikeln ingår en bestämmelse om 
möjligheterna för en försäkringsgivare att i 
egenskap av svarande väcka talan vid samma 
domstol mot försäkringstagaren eller den för
säkrade. När den skadelidande har väckt talan 
direkt mot försäkringsgivaren, kan denne i sin 
tur, i samma sak, kräva att försäkringstagaren 
eller den försäkrade ställs till ansvar. Också 
härvid förutsätts det att detta är tillåtet enligt 
lagen i rättegångsstaten. Möjligheten till för
ening av mål har ansetts nödvändig för att 
undvika att olika domstolar meddelar motstri
diga beslut i en och samma sak. 

Artikel 11. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 11 i Brysselkonventionen. 

Artikeln gäller talan som en försäkringsgiva
re har väckt mot en försäkringstagare, den 
försäkrade eller en förmånstagare. Artikeln 
tillämpas inte i det fall att svaranden inte har 
hemvist i någon konventionsstaL I dylika fall 
är bestämmelserna i artikel 4 tillämpliga. 

Enligt bestämmelsen i stycke l i artikeln är 
endast domstolarna i den stat där svaranden 
hade hemvist då målet anhängiggjordes behö
riga. Behörig domstol bestäms enligt den inter
na lagstiftningen i staten i fråga. Ett undantag 

från denna regel utgör situationer som avses i 
artikel 10 stycke 3. Det är möjligt att den 
försäkrade eller försäkringstagaren i en dylik 
situation måste inställa sig som svarande vid 
domstol i den stat där försäkringsgivaren har 
hemvist eller där skadan inträffade. 

Ett annat undatag från reglen utgörs av 
bestämmelsen i stycke 2 i artikeln. Den mot
svarar bestämmelsen i punkt 3 i artikel 6, och 
enligt den kan genkäromål väckas vid den 
domstol där huvudkäromålet är anhängigt. Om 
alltså talan mot försäkringsgivaren har väckts 
vid domstol i en annan stat än den där den 
försäkrade har hemvist, kan försäkringsgiva
rens genkäromål prövas i denna domstol. 

Artikel 12. Artikeln motsvarar till sitt inne
håll artikel 12 i Brysselkonventionen. 

Artikeln innehåller bestämmelser om parter
nas rätt att med hjälp av prorogationsavtal 
avvika från behörighetsreglerna för försäkrings
tvister i detta avsnitt. Syftet med bestämmel
serna är att dels hindra ogrundade begräns
ningar av de valmöjligheter som försäkringsta
garen medges i konventionen och dels hindra 
försäkringstagaren från att förbehålla sig rätten 
att väcka talan vid en sådan domstol som inte 
är behörig enligt artikel 11. Dessutom har 
avsikten varit att trygga en omfattande avtals
frihet i sådana situationer där försäkringstaga
ren inte har hemvist i någon konventionsstaL 
En omfattande avtalsfrihet har också eftersträ
vats i situationer där försäkringstagaren inte 
anses vara i behov av särskilt skydd. situatio
ner som gäller försäkring av dessa s.k. stora 
risker kommenteras under artikel 12 a. För 
tillämpningen av bestämmelserna är det likgil
tigt om försäkringsgivaren är kärande eller 
svarande. 

De avtal som omnämns i artikeln skall 
uppfylla formkraven i artikel 17. 

A v punkt l i artikeln framgår indirekt 
huvudregeln att prorogationsavtal som ingåtts 
före en tvists uppkomst är utan verkan. Detta 
beror på att då t.ex. ett försäkringsavtal ingås 
har försäkringstagaren i allmänhet en svagare 
ställning än försäkringsgivaren. Han har därvid 
inte möjlighet att påverka t.ex. bestämmelsen 
om behörig domstol i de allmänna försäkrings
villkoren, utan han måste antingen godta för
säkringsavtalet med samtliga försäkringsvillkor 
eller helt låta bli att ingå avtalet. Efter upp
komsten av en tvist är försäkringstagaren i 
detta hänseende i allmänhet inte längre i en 
svagare ställning gentemot försäkringsgivaren, 



1992 rd- RP 177 25 

varför ett avtal som då ingåtts mellan partema 
skall anses bindande. 

Det finns emellertid flera undantag från 
huvudregeln. I punkt 2 godkänns sålunda avtal 
som ökar försäkringstagarens, den försäkrades 
eller förmånstagarens valmöjligheter att väcka 
talan. I punkt 3 beaktas försäkringsgivarens 
intresse. Om såväl han som försäkringstagaren 
har hemvist eller vanlig vistelseort i samma 
stat, anses det vara motiverat att de, på villkor 
som närmare framgår av bestämmelsen, skall 
kunna avtala att domstolarna i denna stat är 
behöriga också i ett sådant fall att skadan 
skulle inträffa utomlands. Ett prorogationsav
tal begränsar självfallet inte möjligheterna för 
någon annan skadelidande än den som är part 
i avtalet att använda sin rätt till direkt talan. 

Enligt punkt 4 i artikeln är det i fråga om 
försäkringstagare som inte har hemvist i någon 
konventionsstat möjligt att avtala om behörig
het för en domstol i vilken konventionsstat som 
helst. Är det fråga om obligatorisk försäkring 
eller försäkring som avser fast egendom i en 
konventionsstat är det emellertid inte tillåtet att 
ingå prorogationsavtal före tvistens uppkomst. 
Om t.ex. en person med hemvist i Canada har 
tecknat en jaktförsäkring i ett finländskt för
säkringsbolag för att jaga i Frankrike, där 
jaktförsäkring är obligatorisk, kan ett proroga
tionsavtal om behörighet för finsk domstol, 
vilket ingåtts innan tvisten uppkom, inte hindra 
honom från att mot försäkringsgivaren som 
tecknat ansvarsförsäkring väcka talan vid dom
stol i den ort i Frankrike där skadan inträffade. 
Enligt punkt 5 i artikeln är prorogationsavtal 
också möjliga i det fall det är fråga om för
säkring av risker som omnämns i artikel 12 a. 

Artike/12 a. Artikeln motsvarar artikel 12 a 
i Brysselkonventionen. 

Av motiveringen till föregående artikel fram
går att det har ansetts ändamålsenligt att tillåta 
att prorogationsavtal ingås innan uppkomsten 
av en tvist, i sådana fall där det kan bedömas 
att försäkringstagaren inte har något särskilt 
skyddsbehov. I stället för att i konventionen 
precisera sådana försäkringstagare, t.ex. med 
hjälp av företagets kapital eller omsättning, 
eller bestämma att prorogationsavtal får ingås 
utan begränsningar i fråga om t.ex. industri
försäkringar eller kommersiella försäkringar, 
har man i artikeln stannat för att räkna upp de 
risker i fråga om vilka skyddsbehov normalt 
inte föreligger. 

4 320379N 

Avsnitt 4. Behörighetsregler för konsument
tvister 

Artikel 13. Artikeln motsvarar artikel 13 
Brysselkonventionen. 

A v artikeln framgår att bestämmelserna om 
domstols behörighet i avsnitt 4 bildar en 
autonom regelgrupp på samma sätt som avsnitt 
3. Också detta avsnitt avser att skydda den 
svagare parten. Enligt en uttrycklig bestämmel
se är det endast artikel 4 och artikel 5 punkt 5 
av artiklarna utanför detta avsnitt som äger 
tillämpning. 

I stycke l i artikeln fastställs betydelsen av 
uttrycket konsument. En person betraktas som 
konsument då han ingått ett avtal för ändamål 
som kan anses ligga utanför hans affärsverk
samhet eller yrkesmässiga verksamhet. En lika
dan definition ingår i EG-konventionen om 
tillämplig lag på avtalsrättsliga förpliktelser, 
som antogs i Rom den 19 juni 1980. Det bör 
noteras att enligt 4 § konsumentskyddslagen 
(38/78) anses det i Finland att en konsument är 
en person, som anskaffar konsumtionsnyttighe
ter huvudsakligen för sitt personliga bruk eller 
för att användas i hans privata hushåll. I 
justitieministeriet bereds emellertid en ändring 
av konsumentskyddslagen bl.a. så att i denna 
lag betraktas som konsument en fysisk person 
som skaffar en konsumtionsnyttighet huvud
sakligen för annat ändamål än affärsverksam
het som han bedriver. 

I detta stycke fastställs dessutom vilka avtal 
som skall betraktas som avtal som har ingåtts 
av en konsument i den mening som konven
tionen avser. I gällande formulering gäller 
bestämmelsen för det första sådana köp av 
varor där betalning skall erläggas i särskilda 
poster (punkt 1). Dessutom gäller bestämmelsen 
kredit för finansiering av köp av varor (punkt 
2) samt, då särskilt angivna villkor uppfylls, 
avtal om tillhandahållande av varor eller tjäns
ter (punkt 3). 

Stycke 2 i artikeln innehåller en likadan 
definition som stycke 2 i artikel 8 beträffande 
försäkrings tvister. 

Stycke 3 i artikeln innehåller ett undantag i 
fråga om avsnittets tillämpningsområde. Enligt 
detta tillämpas avsnittets bestämmelser inte på 
transportavtaL Internationella transporter re
gleras av flera internationella överenskommel
ser och då Bryssel- ochLuganokonventionerna 
gjordes upp har man försökt att inte kompli
cera förhållandet mellan dessa ytterligare. I 
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fråga om ett transportavtal där en konsument 
är part tillämpas dock t.ex. artikel 5 punkt l i 
konventionen. 

Bestämmelserna i avsnitt 4 i konventionen 
tillämpas inte på försäkringsavtal, beträffande 
vilka bestämmelserna ingår i avsnitt 3. På 
försäkringstvister tillämpas således bestämmel
serna i avsnitt 3, oberoende av om en konsu
ment är part i dem eller ej. 

Artikel14. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 14 i Brysselkonventionen. 

Enligt stycke l i artikeln kan en konsument 
väcka talan mot den andra avtalsparten anting
en vid domstolarna i den konventionsstat där 
denne har hemvist eller vid domstolarna i den 
konventionsstat där han själv har hemvist. 
T.ex. kan en konsument som har hemvist i 
Finland väcka talan mot en näringsidkare i 
Belgien vid domstol i Finland. Enligt 8 kap. l § 
gällande konsumentskyddslag är behörig dom
stol i Finland allmän underrätt på den ort, 
inom vars domkrets konsumenten har i lagen 
om befolkningsböcker avsedd hemort. I situa
tioner där en person de facto har hemvist i 
Finland men inte i lagen om befolkningsböcker 
avsedd hemort, kan frågan om domstols behö
righet medföra problem. I justitieministeriet 
bereds emellertid en ändring av konsument
skyddslagen bl.a. så att konsumenten skall 
kunna väcka talan i allmän underrätt inom 
vars domkrets han är har vanlig vistelseort. 

A v stycke 2 i artikeln framgår att talan mot 
en konsument kan väckas endast vid domsto
larna i den konventionsstat där konsumenten 
har hemvist. Behörig domstol bestäms också i 
detta fall av den interna lagstiftningen i denna 
stat. 

Stycke 3 i artikeln motsvarar artikel 6 punkt 
3 och artikel Il punkt 2. Enligt detta stycke 
kan genkäromål väckas vid den domstol där 
huvudkäromålet är anhängigt. 

Artikel 15. Artikeln motsvarar artikel 15 i 
Brysselkonventionen. 

Enligt bestämmelsen är det möjligt att ingå 
prorogationsavtal efter det att en tvist har 
uppkommit. Före tvistens uppkomst kan avtal 
om domstols behörighet träffas endast i det fall 
att avtalet ger konsumenten större möjligheter 
att välja behörig domstol. Dessutom kan parter 
som vid avtalets ingående hade hemvist eller 
sin vanliga vistelseort i samma konventionsstat 
ingå avtal som ger domstolarna i denna stat 
behörighet. Detta förutsätter dock att ett så
dant avtal är möjligt enligt den statens lag. 

Syftet med sistnämnda bestämmelse är att ge 
konsumentens motpart en möjlighet att försöka 
skapa ett skydd för den händelse att konsu
menten flyttar ut ur landet. 

Också i dessa fall skall prorogationsavtalen 
uppfylla de formkrav som uppställs i artikel 17. 

Avsnitt 5. Exklusiv behörighet 

Artikel 16. Punkt l a i artikeln motsvarar 
punkt l a i artikel 16 i Brysselkonventionen. 
Punkt l b i artikeln avviker från motsvarande 
punkt i Brysselkonventionen. Övriga punkter i 
artikeln har samma innehåll som motsvarande 
punkter i Brysselkonventionen. 

Artikeln innehåller bestämmelser om dom
stols exklusiva behörighet.De är absoluta, ef
tersom det inte är möjligt att avvika från dem 
genom prorogationsavtal (artikel 17 punkt 3) 
och inte heller så att svaranden går i svaromål 
beträffande huvudkäromålet utan att bestrida 
behörigheten (artikel 18). Att bestämmelserna 
är absoluta framgår ytterligare av artikel 19, 
enligt vilken en domstol självmant skall förkla
ra sig obehörig om den inte är rätt forum. Att 
bestämmelserna är absoluta innebär också att 
en dom inte erkänns i övriga konventionsstater 
om bestämmelserna i detta avsnitt lämnats 
obeaktade (artikel 28). 

I de fall som räknas upp i artikeln är 
domstols behörighet oberoende av parternas 
hemvist. Ett undantag från denna huvudregel 
är punkt l b där svarandens hemvist i en 
konventionsstat uttryckligen fastställs som en 
behörighetsgrund. I övrigt gäller bestämmelser
na således även i sådana fall där käranden eller 
svaranden eller bägge har hemvist utanför 
konventionsstaterna. Däremot skall den behö
righetsgrund som fastställs i artikeln alltid 
föreligga i en konventionsstat Bestämmelserna 
i artikeln gäller sålunda inte t.ex. sakrätt i 
sådan fast egendom som är belägen i icke
konventionsstater. 

Enligt punkt l a i artikeln är, om talan avser 
sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till 
fast egendom, domstolarna i den stat på vars 
territorium egendomen är belägen behöriga. 

Bestämmelsen är i linje med den interna 
lagstiftningen i flera länder och även med 
bestämmelserna i många internationella över
enskommelser. För en dylik bestämmelse talar 
bl.a. ändamålsenlighetssynpunkter, eftersom 
behandlingen av en fastighetstvist ofta innebär 
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syneförrättningar och undersökningar på plat
sen. Registrering av rättigheter i samband med 
fast egendom sker dessutom i det land där 
fastigheten är belägen. Ytterligare är tillämplig 
lag i regel lagen i den stat där fastigheten är 
belägen. Den domstol som prövar tvisten kan 
sålunda i allmänhet tillämpa lagstiftningen i sin 
egen stat. 

I punkten anges inte behörig domstol. Den 
bestäms enligt den interna lagstiftningen i den 
stat som fastigheten är belägen i. 

I konventionen definieras inte begreppet 
sakrätt och i konventionen anges inte heller 
enligt vilken lag sakrätten skall bedömas. Ut
märkande för sakrätt i fast egendom är dock i 
allmänhet att den har verkan gentemot samt
liga parter, medan en personlig rätt gäller 
endast mot gäldenären. 

Med nyttjanderätt till fastighet avses såväl 
lega för bostads- och affärsändamål som lega 
av jord för lantbruksändamåL 

EG-domstolen har i fyra mål tolkat den 
dågällande l punkten i artikel 16 i Brysselkon
ventionen, vilken motsvarar l a punkten i 
Luganokonventionen. 

Enligt dom den 14 december 1977 i mål 
73/77, Sandersivan der Putte skall denna punkt 
inte ges ett vidare tillämpningsområde än vad 
ändamålet kräver. Talan som avser nyttjande 
till fast egendom betyder sålunda inte ett avtal 
som anknyter till bedrivande av rörelse på 
fastighet som legogivaren har arrenderat av 
tredje man. För tillämpligheten av konventio
nens artikel 16 saknar det betydelse att tvist 
föreligger om avtalets existens. I det aktuella 
fallet var föremålet för legan en rörelse, en 
blomsteraflår. 

Enligt dom den 15 januari 1985 i mål 241183, 
Rösler!Rottwinkel är punkten tillämplig på 
samtliga avtal om nyttjanderätt till fastighet, 
även avtal om korttidsuthyrning och uthyrning 
av semesterhus. Samtliga tvister som gäller 
skyldigheter till följd av legogivarens eller 
legotagarens legoförhållande är mål som punk
ten är tillämplig på, detta gäller i synnerhet 
t.ex. tvister som gäller existensen av legoavtal 
eller tolkningen av dess villkor, legoförhållan
dets längd, upplåtelse av föremålet för legan i 
legogivarens besittning, avhjälpande av skador 
förorsakade av legotagaren eller uppbörd av 
lega eller därmed jämställbara avgifter som 
skall betalas av legotagaren, t.ex. vatten-, gas
och elavgifter. Å andra sidan gäller artikeln 
inte tvister angående indirekt nyttjande av 

uthyrd fastighet, t.ex. tvister som gäller en 
förstörd semester eller resekostnader. 

Av dom den 6 juli 1988 i mål 158/87, 
Scherrens/Maenhout framgår att om tvisten 
gäller befintligheten av ett sådant avtal som 
gäller nyttjanderätt till en fastighet som är 
belägen i två olika stater har domstolarna i 
vardera staten exklusiv behörighet beträffande 
den del av den fasta egendomen som är belägen 
i respektive stat. 

Enligt dom den 10 januari 1990 i mål 
C-115/88, Reichert/Dresdner Bank, kan punkten 
inte tillämpas på talan som väckts av fordrings
ägaren och i vilken han yrkar att gäldenärens 
överlåtelse av sakrätt i fastighet skall förklaras 
utan verkan mot fordringsägaren med motive
ring att gäldenären vidtagit denna rättshand
ling i syfte att kränka fordringsägarens rättig
heter. 

Punkt J b i artikeln innehåller ett undantag 
från huvudregeln i punkt l enligt vilken talan 
som avser nyttjanderätt till fast egendom skall 
väckas vid domstolarna i den stat där egendo
men är belägen. Bestämmelsen har utformats 
uttryckligen med tanke på tvister som gäller 
hyresavtal för korttidsuthyrning av semesterbo
städer. Enligt denna punkt har också domsto
larna i den ort där svaranden har hemvist 
behörighet, om talan avser avtal om nyttjan
derätt till fast egendom för tillfälligt privat 
bruk under en tid av hogst sex på varandra 
följande månader. En förutsättning är dock att 
nyttjanderättsinnehavaren är en fysisk person 
och att ingendera parten har hemvist i den stat 
där fastigheten är belägen. 

Då dessa villkor är uppfyllda kan alltså talan 
väckas vid domstolarna i den stat där svaran
den har hemvist. T.ex. kan en person som har 
hemvist i Finland väcka talan om utfående av 
obetald hyra för sin semesterbostad i Spanien, 
om svaranden har hemvist här. 

I Protokoll Nr l till konventionen har 
intagits en bestämmelse som gäller denna 
punkt (artikel l b). Den har utformats till följd 
av att det under beredningen verkade som om 
vissa stater inte hade kunnat godkänna bestäm
melsen i punkt l b i artikel 16 i konventionen. 
I protokollets artikel l b tillåts sålunda reser
vationer till denna del. En stat som utnyttjat 
reservationrätten kan under vissa förutsättning
ar vägra erkänna och verkställa dom som 
meddelats i en annan stat och som gäller 
egendom som är belägen i den förstnämnda 
staten. 
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Punkt l b i artikel 16 i Brysselkonventionen 
har numera samma innehåll som motsvarande 
punkt i Luganokonventionen, förutom att 
Brysselkonventionen kräver att såväl fastighets
ägaren som hyresgästen skall vara fysiska 
personer, och dessutom skall de ha hemvist i en 
och samma konventionsstaL Enligt Brysselkon
ventionen är det inte möjligt att göra en 
reservation. 

Punkt 2 i artikeln reglerar behörigheten i 
fråga om talan som avser giltighet, ogiltighet 
eller upplösning av bolag eller andra juridiska 
personer eller beslut av deras organ. Behörighet 
har den konventionsstat på vars territorium 
den juridiska perosnen har sitt säte. 

På grund av att denna punkt i konventionen 
gäller juridiska personers interna verksamhet 
och t.ex. registrering sker i den stat där en 
juridisk person har sitt säte, har denna stat 
utsetts att vara exklusivt behörig. Tillämpning
en av denna bestämmelse leder dessutom ofta 
till den stat i vilken svaranden har hemvist. 

Eftersom konkurs och därmed jämförbart 
förfarande inte omfattas av konventionens till
lämpningsområde, avser uttrycket "om talan 
avser upplösning av bolag" inte upplösning i 
samband med konkurs. 

Vid prövning av frågan om platsen för en 
juridisk persons säte skall domstolen tillämpa 
sina egna regler på den internationella privat
rättens område. Detta framgår av stycke l i 
artikel 53. En juridisk person kan ha två 
hemvist, ett de jure (enligt reglerna) och ett de 
facto. Om dessa finns i olika konventionsstater, 
uppstår konkurrens mellan de två staterna om 
exklusiv behörighet. 

Punkt 3 i artikeln gäller giltigheten av in
skrivningar i offentliga register. Behörighetsre
geln har ansetts motiverad eftersom inskriv
ningar i offentliga register, t.ex. handelsregis
tret, anknyter till myndighetsverksamheL Tra
ditionellt hör behandlingen av dylika ärenden 
till respektive stats domstols behörighet. 

Punkt 4 i artikeln gäller sådan rätt som 
förutsätts för deposition eller registrering av 
patent, varumärken, mönster och liknande 
rättigheter. Om talan avser registrering eller 
giltighet av sådan rättighet, är enligt denna 
punkt den stat behörig i vilken deposition eller 
registrering har begärts eller har ägt rum eller 
- på grund av bestämmelserna i en interna
tionell konvention - anses ha ägt rum. 

Punkten gäller, på samma sätt som punkt 3, 
talan som avser inskrivningar i offentliga regis-

ter, men dessutom giltigheten av de rättigheter 
som avses i denna punkt. Det är i båda fallen 
fråga om verksamhet som utövas av myndig
heter, och denna bestämmelse avser endast 
sådana frågor. I övrigt bestäms behörigheten i 
fråga om patent, mönster och liknande rättig
heter med stöd av de allmänna reglerna i 
konventionen. Detta gäller t.ex. i fråga om 
intrång i ett patent. 

Uttrycket "registrering som på grund av 
bestämmelserna i en internationell konvention 
anses ha ägt rum" i slutet av denna punkt 
hänvisar till ett system där deposition eller 
registrering vid en internationell organisation 
har samma rättsverkan i konventionsstaterna 
som om åtgärden hade vidtagits i dessa. Ett 
dylikt system ingår i Madridöverenskommelsen 
den 14 april 1891 om internationell registrering 
av varumärken jämte senare gjorda ändringar, 
i Haagöverenskommelsen den 6 november 1925 
angående internationell deponering av mönster 
jämte senare gjorda ändringar samt i den s.k. 
europeiska patentkonventionen som ingicks i 
Miinchen den 5 oktober 1973. I fråga om en 
tvist om t.ex. registrering av mönster, som på 
ansökan av tyska myndigheter gjorts vid den 
internationella byrån i Bern, är domstolarna i 
Frankrike exklusivt behöriga, om frågan gäller 
huruvida det skall anses att mönstret depone
rats i Frankrike eller ej. Finland har inte 
anslutit sig till nämnda konventioner. 

I artikel V d i Protokoll Nr l till konven
tionen har intagits en separat bestämmelse i 
syfte att säkerställa att denna punkt i konven
tionen inte tolkas oriktigt i fråga om nämnda 
Miinchenkonvention av den 5 oktober 1973. 

Punkt 4 i artikel 16 i konventionen gäller 
således endast nationella patent, varumärken 
eller annan rättighet. Den gäller sålunda inte 
t.ex. gemenskapspatent enligt EG:s patent
konvention, som undertecknades i Luxemburg 
den 15 december 1975 och som gäller europe
iska patent för den gemensamma marknaden. 
Enligt denna konvention, som ändrats genom 
en överenskommelse undertecknad den 15 de
cember 1989 som visserligen ännu inte har trätt 
i kraft, meddelas gemenskapspatent beträffan
de samtliga EG-stater genom samma, enhetliga 
förfarande i enlighet med EG-rätt, och patentet 
är i kraft samt upphör att vara i kraft på 
samma sätt för samtliga EG-staters del. I vissa 
fall är nationella patent dock möjliga under en 
övergångstid. Av artikel V d i Protokoll Nr l 
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till Luganokonventionen framgår att denna 
punkt i konventionen inte gäller gemenskaps
patent. 

Enligt EG-domstolens tolkning av punkt 4 i 
artikel 16 i Brysselkonventionen (dom den 15 
november 1983 i mål 288/82, Duijnstee!Goder
bauer) skall talan som avser registrering eller 
giltighet av patent betraktas som ett autonomt 
begrepp som skall ges en enhetlig tolkning i 
samtliga konventionsstater. Det avser inte en 
tvist som kan uppstå mellan arbetsgivare och 
arbetstagare då patent sökts eller meddelats för 
arbetstagarens uppfinning och tvisten gäller 
vardera partens rättighet till patent till följd av 
arbetsavtal. 

Bestämmelsen i punkt 5 i denna artikel är ett 
uttryck för en princip, som ingår i flera staters 
lagstiftning. Enligt denna princip hör verksam
heten i verkställande myndigheter till området 
för verkställighetsstatens interna lagstiftning 
och det är att endast domstolarna i denna stat 
som är behöriga att pröva talan som avser 
verkställighet av domar. 

Med detta avses mål som gäller bestridande 
av eller protest mot verkställighet. Beträffande 
begäran om säkerhetsåtgärder och andra inte
rimistiska åtgärder skall den särskilda bestäm
melsen i artikel 24 tillämpas. 

Enligt EG-domstolen (dom den 4 juli 1985 i 
mål 220/84, AS-Autoteile/Mahle) omfattas de 
ansökningar som lämnats med stöd av 767 § i 
den tyska civilprocesslagen och som avsåg 
bestridande av verkställighet av tillämpnings
området för motsvarande punkt i Brysselkon
ventionen. Bestämmelsen i denna punkt gör det 
emellertid inte möjligt att i en ansökan hos 
verkställighetsstatens domstol, då ansökan av
ser bestridande av verkställighet, framställa 
anspråk om kvittning av den aktuella fordran 
med en fordran som nämnda konventionsstats 
domstolar inte skulle vara behöriga att pröva 
om sådan talan skulle väckas. 

Avsnitt 6. Avtal om domstols behörighet 

Artikel 17. Beträffande styckena l-4 har 
artikeln samma innehåll som motsvarande ar
tikel i Brysselkonventionen. Stycke 5 i artikeln 
avviker i en detalj från stycke 5 i Brysselkon
ventionen. 

Artikeln gäller prorogationsavtal. Den inne
håller regler för parternas rätt att ingå proro
gationsavtal i sådana fall då åtminstone den 

ena parten har hemvist i en konventionsstat 
och behörighet ges till någon eller några 
domstolar i en konventionsstat. I dylika fall 
kan, oberoende av eventuella begränsningar i 
den statens interna lagstiftning, ett bindande 
prorogationsavtal ingås beträffande frågor som 
regleras i konventionen, om konventionen inte 
uttryckligen förbjuder detta. För dylika fall 
innehåller artikeln också uttömmande regler 
om de formkrav som gäller för ett proroga
tionsavtal. Intern lagstiftning tillämpas som 
komplettering endast vid bedömningen av vissa 
materiella förutsättningar som gäller ett avtals 
giltighet, dvs. förutsättningar som inte ankny
ter till avtalets form. Dylika är t.ex. frågorna 
om giltig rättshandlingsvilja och kompetens att 
ingå bindande avtal. 

A v konventionens syfte följer att dess regler 
om domsrätt tillämpas endast då det är fråga 
om ett rättsförhållande av internationell natur. 
I detta sammanhang bör uppmärksamhet fäs
tas vid att ett rättsförhållande kan ha interna
tionell karaktär också i sådana fall då parterna 
har hemvist i samma stat. Om rättsförhållandet 
inte är av internationell natur regleras avtalets 
giltighet och verkan av domstolslandets interna 
lagstiftning. 

Artikeln innehåller ingen precisering av den 
tidpunkt som skall gälla vid fastställandet av en 
parts hemvist. Det torde kunna anses klart att 
bestämmelserna i första delen av stycke l i 
artikeln är tillämpliga i det fall att endast en av 
parterna hade sitt hemvist i en konventionsstat 
vid den tidpunkt då avtalet ingicks och i det 
fall att endast en av parterna hade sitt hemvist 
i en konventionsstat då målet anhängiggjordes. 
Problematiska är däremot de fall där ingendera 
parten hade hemvist i en konventionsstat vid 
den tidpunkt då avtalet ingicks eller talan 
väcktes. 

Skall ett prorogationsavtal vara giltigt enligt 
konventionen, skall det för det första gälla en 
bestämd, redan uppkommen tvist eller eventu
ella framtida tvister i anledning av ett bestämt 
rättsförhållande. De formkrav som uppställs 
för att ett prorogationsavtal skall ha giltighet 
regleras dessutom uttömmande i punkterna a-c 
i artikeln. A v dessa formföreskrifter framgår 
att man strävat efter att säkerställa att proro
gationsavtalet motsvarar parternas faktiska vil
ja, varvid hänsyn samtidigt fåsts vid praxis i 
internationell handel. I Protokoll Nr l har 
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särskilda krav ställts på prorogationsavtals 
giltighet för det fall att en part har hemvist i 
Luxemburg. 

EG-domstolen har tolkat artikel 17 i Brys
selkonventionen i flera fall: 

Enligt dom den 13 november 1979 i mål 
25179, Sanicentral/Collin, åsidosätter bestäm
melserna i konventionen en stats nationella 
föreskrifter om förfarandet i frågor som regle
ras i konventionen. Artikeln är tillämplig också 
på prorogationsavtal som har ingåtts innan 
konventionen trädde i kraft, om rättegången 
har anhängiggjorts efter ikraftträdandet. Pro
ragatiansklausuler i anställningsavtal skall en
ligt konventionen vara giltiga också i sådana 
fall att klausulen skulle sakna giltighet enligt 
den nationella lagstiftningen vid tidpunkten för 
upprättandet av avtalet. Denna dom har med
delats innan stycke 5 om anställningsavtal 
fogades till artikeln. Domen visar dock på 
principen att bindande prorogationssavtal kan 
ingås oberoende av begränsningarna i den 
nationella lagstiftningen. 

Enligt dom den 24 juni 1981 i mål 150/80, 
Elefanten Schuh/Jacqmain, kan en konventions
stats lagstiftning inte utgöra hinder för ett 
prorogationsavtals giltighet endast på den 
grund att språket i avtalet inte är det som 
lagstiftningen i fråga föreskriver. 

Av dom den 9 november 1978 i mål 23178, 
Meeth/Glacetal, framgår att ett avtal, som gör 
gällande att talan endast kan väckas i svaran
dens hemviststat i det fall käranden och sva
randen har hemvist i olika stater, är ett sådant 
prorogationsavtal som avses i artikel 17. Enligt 
samma dom utgör stycke l i artikel 17 inget 
hinder för att en domstol, som med stöd av ett 
ovan avsett avtal är behörig och vid vilken ett 
tvistemål har anhängiggjorts, upptar till pröv
ning också ett sådant kvittningsyrkande som 
anknyter till samma omtvistade rättsförhållan
de. 

Enligt dom den 17 januari 1980 i mål 56179, 
Zelger/Salinitri, är ett avtal, i vilket parterna 
bestämt uppfyllelseorten för en avtalsförpliktel
se, inte ett prorogationsavtal enligt artikel 17 
och dess giltighet är inte beroende av att 
formkraven i artikel 17 iakttagits. Om ett 
sådant avtal är bindande enligt tillämplig na
tionell lag, är domstolen i den ort som utpekas 
i avtalet behörig med stöd av punkt l i artikel 
5 i konventionen. 

Enligt dom den 7 mars 1985 i mål 48/84, 
Spitzley/Sommer, utgör ett prorogationsavtal 

ett hinder för handläggning vid annan domstol 
endast i det fall att detta särskilt åberopas. Om 
svaranden går i svaromål vid en annan dom
stol, åsidosätts den i prorogationsavtalet utsed
da domstolen. Detta fall kommenteras närmare 
under artikel 18. 

Av dom den 14 juni 1983 i mål 201/82, 
Ger/ing/Tesoro de/lo Stato, framgår det att i det 
fall då ett försäkringsavtal, som försäkringsgi
varen och försäkringstagaren ingått till förmån 
för tredje part, innehåller en prorogationsklau
sul för eventuella rättegångar som anhängig
görs av tredje man, kan denne tredje man 
åberopa denna klausul även om han inte har 
undertecknat den. En förutsättning är dock att 
klausulen upprättats mellan försäkringsgivaren 
och försäkringstagaren med iakttagande av 
formkraven i artikel 17 och att försäkringsgi
varen tydligt har uttryckt sitt godkännande av 
den. 

Domen i målet Russ/Goeminne Hout är en 
annan dom som gäller ett prorogationsavtals 
verkan på tredje part. Detta avgörande av 
EG-domstolen kommenteras senare i texten i 
samband med formkraven i artikel 17. 

Beträffande formkraven är det skäl att kon
statera att det enligt den ursprungliga artikel 17 
i Brysselkonventionen förutsattes att proraga
tiansavtal ingåtts skriftligt eller, i fråga om 
muntligt avtal, att detta var skriftligen bekräf
tat. Dessa formkrav har sedermera mildrats. 
Genom 1978 års tillträdeskonvention har den
na punkt i konventionen ändrats bl.a. så att 
den också omfattar en bestämmelse som är av 
samma slag som den bestämmelse som ingår i 
punkt c i denna artikel i Luganokonventionen. 
Efter undertecknandet av Luganokonventionen 
har stycke l i artikel 17 i Brysselkonventionen 
ändrats genom 1989 års tillträdeskonvention. 
Till den har utöver ändringarna fogats det som 
ingår i punkt b i Luganokonventionen. Som 
tidigare nämndes, är således stycke l i artikel 
17 av samma innehåll i Brysselkonventionen 
och Luganokonventionen. 

EG-domstolen har tolkat formkraven i den 
ursprungliga artikel 17 i Brysselkonventionen 
som följer: 

Enligt dom den 14 december 1976 i mål 
24176, Colzani/R OW A, uppfylls, i sådana fall 
där prorogationsklausulen ingår i de allmänna 
avtalsvillkoren som används av den ena parten 
och är tryckta på huvudavtalets frånsida, kra
vet på skriftlig form för prorogationsavtalet 
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endast om det avtal som undertecknats av 
bägge parterna upptar en uttrycklig hänvisning 
till de allmänna avtalsvillkoren. 

A v samma dom framgår det att, i det fall 
avtalet har ingåtts med hänvisning till tidigare 
offerter, vilka för sin del har gjorts med 
hänvisning till de av den ena parten använda 
allmänna avtalsvillkoren innehållande en pro
rogationsklausul, uppfylls kravet i artikel 17 
om skriftlig form endast om det är fråga om en 
uttrycklig hänvisning och denna således kan 
granskas av den andra parten genom iaktta
gande av normal noggrannhet. 

Av dom den 14 december 1976 i mål 25/76, 
Segoura!Bonakdarian, framgår att, i det fall ett 
avtal ingåtts muntligt, uppfylls formkravet i 
artikel 17, enligt vilket ett prorogationsavtal 
skall uppgöras skriftligt eller bekräftas skriftli
gen, endast om köparen skriftligen har bekräf
tat säljarens skriftliga bekräftelse, till vilken de 
allmänna försäljningsvillkoren har fogats. 

Enligt samma dom skall det faktum att 
köparen inte har motsatt sig säljarens ensidiga 
bekräftelse inte innebära ett godkännande av 
prorogationsklausulen, om inte muntliga avtal 
är regelmässig praxis i en fortlöpande affärs
förbindelse mellan parterna och avtalet inte 
grundar sig på allmänna, av den ena parten 
använda avtalsvillkor, som innehåller proroga
tionsklausulen. 

Enligt dom den 19 juni 1984 i mål 71/83, 
Russ!Goeminne Hout, uppfylls formkravet i 
artikel 17 av en prorogationsklausul som ingår 
i de villkor som finns tryckta på ett konosse
ment 

- om någondera parten skriftligen har be
kräftat villkoren i vilka prorogationsklausulen 
ingår, eller 

- om överenskommelse tidigare muntligt 
har träffats om prorogationsklausulen, varvid 
det skall anses att bortfraktarens underteck
nande av konossementet betyder bekräftelse av 
muntligt avtal, eller 

- om konossementet utgör en del av en 
kontinuerlig affärsförbindelse mellan parterna 
och denna förbindelse regleras av de allmänna 
avtalsvillkor som innehåller en prorogations
klausul. 

Enligt samma dom uppfylls kraven i artikel 
17 i fråga om förbindelse mellan bortfraktaren 
och tredje part som är innehavare av konosse
ment, om prorogationsklausulen har godkänts 
och gäller mellan bortfraktaren och befrakta
ren och tredje part enligt tillämplig nationell 

lag erhåller befraktarens rättigheter och skyl
digheter då han övertar konosssementet. 

Enligt dom den 11 juli 1985 i mål 221/84, 
Berghoefer/ASA, skall det anses att artikelns 
formkrav uppfyllts när det har utretts att 
muntlig överenskommelse uttryckligen har 
gjorts om behörigheten och att den ena parten 
har mottagit en skriftlig bekräftelse av den 
andra parten utan att ha framställt protest. 

Av dom den 11 november 1986 i mål 313/85, 
Iveco Fiat/Van Hool, framgår att om ett skrift
ligt avtal innehållande en prorogationsklausul 
och en bestämmelse om att avtalet endast 
skriftligen kan förnyas, löper ut, men dock 
fortsätter att utgöra grunden för avtalsförhål
landet mellan parterna, uppfyller proroga
tionsklausulen under vissa förutsättningar de 
krav som fastställs i artikel 17. En förutsätt
ning är att parterna enligt tillämplig lag på ett 
bindande sätt kan förnya det ursprungliga 
avtalet på annat sätt än skriftligen. Om detta 
inte är fallet, krävs det att någondera parten 
skriftligen har bekräftat antingen proroga
tionsklausulen eller de avtalsklausuler som för
nyats genom tyst överenskommelse och i vilka 
prorogationsklausulen ingår, och att den part 
som mottagit bekräftelsen för kännedom inte 
har framställt protest. 

I enlighet med det som framgår av det redan 
anförda skall verkningarna av ett prorogations
avtal alltså inte bedömas enligt konventionen i 
de fall där ingendera parten har hemvist i en 
konventionsstat, eller i de fall behörigheten har 
givits domstol i en icke-konventionsstat genom 
avtal. I dessa fall avgörs målet av den domstol 
där ärendet har anhängiggjorts, och härvid 
tillämpas den lag som är tillämplig enligt 
lagvalsreglerna i den nationella lagstiftningen. 

I sista delen i stycke l i artikeln ingår en 
bestämmelse för sådana situationer där ingen
dera parten har hemvist i en konventionsstat 
Trots att giltigheten av ett prorogationsavtal 
härvid inte skall bedömas enligt konventionen, 
har det ansetts viktigt att behörighet för en 
konventionsstatsdomstol, som eventuellt utpe
kas i avtalet, erkänns i andra konventionssta
ter. Därför bestäms det att den eller de utvalda 
domstolarna i en konventionsstat skall ha rätt 
att i första hand avgöra frågan om behörighet. 
Som ovan har sagts, skall denna domstol 
avgöra frågan med tillämpning av sin egen 
lagstiftning, inbegripet stadgandena på den 
internationella rättens område. Domstolarna i 
de andra konventionsstaterna får inte ta upp 
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målet till prövning, om inte den eller de 
förstnämnda domstolama har konstaterat att 
de saknar behörighet. Denna skyldighet att inte 
ta upp ett mål till prövning gäller emellertid 
endast situationer där ett prorogationsavtal 
uppfyller de formkrav som fastställs i artikel 
17. 

Stycke 2 i artikeln innehåller en särskild 
bestämmelse med avseende på truster. Enligt 
denna bestämmelse kan bindande avtal om 
rättegångsforum i mål som avser trust ingå i 
det dokument som avser bildande av trust. 

Stycke 3 i artikeln innehåller en bestämmelse 
som begränsar ett prorogationsavtals verkan. 
Enligt bestämmelsen kan avvikelser inte göras i 
fråga om artiklarna 12, 15 och 16. 

Stycke 4 i artikeln innehåller en bestämmelse 
med tanke på situatoner där ett prorogations
avtal ingåtts enbart till förmån för den ena 
parten. I dylika fall kan denna part väcka talan 
också vid annan domstol som är behörig enligt 
konventionen. Enligt EG-domstolen (dom den 
24 juni 1986 i mål 22/85, Anterist/Credit Lyon
nais) skall ett prorogationsavtal inte anses vara 
ingånget enbart till förmån för den ena parten, 
om ingenting annat utretts än att partema 
kommit överens om att domstolen eller dom
stolama i den konventionsstat där parten i 
fråga har hemvist är behöriga. I motiveringen 
till domen har uppmärksamhet fästs vid utre
daodet av partemas gemensamma vilja. Det 
skall komma fram klart och tydligt, antingen i 
själva avtalstexten eller av omständigheterna 
vid avtalets ingående, att parternas vilja är att 
den ena parten skall ges förmån i fråga om 
rättegångsforum. 

Enligt stycke 5 kan giltiga prorogationsavtal 
i fråga om anställningsavtal ingås endast efter 
tvistens uppkomst. Bestämmelsen intogs i Lu
ganokonventionen som en ny bestämmelse. Det 
särskilda stycke 5, som sedermera intagits i 
artikel 17 i Bryssselkonventionen och som 
begränsar prorogationsavtals verkan i fråga om 
anställningsavtal, har inte fullständigt samma 
innehåll. Enligt Brysselkonventionen är nämli
gen ett prorogationssavtal i dylika fall giltigt 
när det ingåtts efter tvistens uppkomst men 
också i det fall att arbetstagaren med stöd av 
avtalet väcker talan vid annan domstol än 
domstolen i den ort där svaranden har hemvist 
eller vid domstol som bestäms enligt artikel 5 
punkt l. 

Artikel 18. Artikeln motsvarar artikel 18 i 
Brysselkonventionen. 

Artikeln innehåller regler om s.k. tyst proro
gation. Bestämmelserna innebär att en domstol, 
som enligt konventionen annars inte skulle 
vara behörig att pröva en tvist, blir behörig om 
svaranden går i svaromål inför domstolen utan 
att göra invändningar om att domstolen är 
obehörig. Om t.ex. en svarande som är bosatt 
i en konventionsstat går i svaromål inför en 
domstol i en annan konventionsstat, vars be
hörighet enbart grundar sig på någon av de i 
konventionens artikel 3 stycke 2 uppräknade 
exorbitanta behörighetsreglerna, blir denna 
domstol trots allt behörig. 

Bestämmelsen i artikel 16 utgör dock ett 
undantag till tillämpligheten. Den exklusiva 
behörigheten enligt reglerna i artikel 16 kan 
inte åsidosättas genom denna artikel. 

EG-domstolen har i några mål tolkat artikel 
18 i Brysselkonventionen: 

Enligt dom den 24 juni 1981 i mål 150/80, 
Elefanten Schuh/Jacqmain, har en domstol be
hörighet med stöd av denna artikel till följd av 
att svaranden gått i svaromål, också i det fall 
att partema ingått ett prorogationsavtal enligt 
artikel 17 till förmån för annan domstol. 

Enligt dom den 7 mars 1985 i mål 48/84, 
Spitzley!Sommer, skall en domstol anses behö
rig med stöd av denna artikel också i sådana 
fall att käranden i huvudkäromålet går i 
svaromål beträffande kvittningsyrkande som 
väckts mot honom i den rättegången, då 
kvittningsyrkandet inte grundar sig på samma 
avtal eller grund som huvudkäromålet, och 
beträffande vilket giltigt prorogationsavtal en
ligt artikel 17 finns till förmån för annan 
domstol. 

Enligt den tidigare nämnda domen i målet 
Elefanten Schuh/Jacqmain tillämpas artikeln 
dock inte om svaranden gör invändningar om 
domstolens behörighet innan eller samtidigt 
som han går i svaromål beträffande huvudkä
romålet. Frågan om när det skall anses att 
svaranden gått i svaromål första gången be
stäms enligt den nationella lagstiftningen i 
domstolsstaten. EG-domstolen har stannat för 
likartade avgöranden i senare domar, dvs. dom 
den 22 oktober 1981 i mål 27/81, Rohr/Ossber
ger, dom den 31 mars 1982 i mål 25/81, 
C.H. W./G.J.H. och dom den 14 juli 1983 i mål 
201/83, Ger/ing/Tesoro del/o Stato. I dessa 
domar har EG-domstolen emellertid preciserat 
att svaromål som sker samtidigt med huvud
käromål skall komma i andra hand i fråga om 
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invändningar mot behörigheten, för att betyd
elsen av invändningar skall bevaras. 

Avsnitt 7. Prövning av behörighetsfrågan och 
av frågan om målet kan tas upp 

Artike/19. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 19 i Brysselkonventionen. 

Enligt artikeln skall domstolen å tjänstens 
vägnar beakta bestämmelserna i artikel 16 om 
exklusiv behörighet och pröva om den har 
behörighet i en tvist. När en domstol i en 
annan konventionsstat är exklusivt behörig 
enligt artikel 16, behövs inget slag av invänd
ning från svaranden om bristande behörighet, 
utan domstolen skall självmant konstatera den
na brist och avvisa målet. Frågan om behörig
het kan tas upp i vilket skede av rättegångs
förhandlingarna som helst, t.ex. i rättsmedels
instansen. Bestämmelsen är dock av samma 
slag som bestämmelsen i artikel 18, enligt 
vilken en svarande i sakgrupperna i fråga inte 
kan godkänna fel domstol som behörig. Be
stämmelsen kan även jämställas med reglerna 
om absolut forum i nationell lagstiftning. 

EnligtEG-domstolen (dom den 15 november 
1983 i mål 288/82, Duijnstee!Goderbauer) skall 
domstolen avvisa ett mål då den konstaterar 
att en domstol i en annan konventionsstat är 
exklusivt behörig med stöd av artikel 16. 
Domstolen skall tillämpa bestämmelsen i arti
kel 19 också i det fall då det är fråga om s.k. 
kassationsförfarande, även om de grunder som 
parterna anf6r enligt den statens nationella 
lagstiftning skulle begränsa domstolens möjlig
heter att pröva saken 

Artikel 20. Artikeln motsvarar artikel 20 i 
Brysselkonventionen. 

Artikeln gäller skydd för en svarande som 
uteblivit. Utevaro innebär i detta sammanhang 
att en svarande som kallats till domstolen 
uteblir från domstolens sammanträde, antingen 
personligen eller, om han inte har uppmanats 
att infinna sig personligen, inte heller är före
trädd av ombud. Utevaro kan ytterligare bety
da att en svarande som ombetts inlämna 
skriftligt svaromål inte har gjort detta. 

Bestämmelsen i stycke l i artikeln är ett 
uttryck för principen enligt vilken domstolen 
självmant skall pröva sin behörighet vid uteva
ro av en svarande som har sitt hemvist i en 
annan konventionsstat Om svaranden enligt 
bestämmelserna i konventionen har kallats 
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inför fel domstol, skall domstolen självmant 
avvisa målet. Huruvida domstolen har behörig
het enligt statens interna lagstiftning saknar 
betydelse härvid. 

Skyddet för en svarande som bor i en 
konventionsstat och som uteblivit från för
handlingarna förutsätter således att domstolen 
upptar ärendet till behandling endast i det fall 
dess behörighet har klarlagts. Om domstolen 
har anledning anta att den kanske inte är 
behörig i målet, är ett meddelande från käran
den om domstolens behörighet inte tillräckligt. 
En dylik situation kan uppstå t.ex. då käran
den påstår att svaranden har hemvist i den stat 
inför vars domstol han kallats, men det fram
går av stämningshandlingarna att de har del
givits svaranden i en annan stat. 

De åtgärder som domstolen vidtar för att 
uppfylla skyldigheten att klarlägga sin ställ
ning, bestäms enligt lagstiftningen i domstols
staten. I vissa konventionsstater ankommer det 
på käranden att inlämna den utredning som 
domstolen vill ha i målet. I andra stater kan 
domstolen själv utreda saken. 

Enligt stycke 2 i artikeln kan domstolen inte 
fortsätta behandlingen av ett mål innan det har 
klarlagts att den uteblivna svaranden har kal
lats på lämpligt sätt och i tillräckligt god tid. 
Domstolen skall således klarlägga att svaran
den har haft möjlighet att få del av stämnings
ansökan eller motsvarande handling i så god 
tid att han kunnat förbereda sitt svaromål eller 
att alla nödvändiga åtgärder för detta syfte har 
vidtagits. Domstolen skall vid behov låta hand
läggningen av målet vila till dess att detta har 
klarlagts. 

Ä ven om det inte sägs ut uttryckligen i 
bestämmelsen, gäller även detta endast sådana 
svaranden som har hemvist i en annan kon
ven tianssta t. 

Bi!Stämmelsen i stycket skall tillämpas endast 
betr~ffande de stater som inte har tillträtt den 
i Haag den 15 november 1965 ingångna kon
ventionen om delgivning i utlandet av hand
lingar i mål och ärenden av civil eller kommer
siell natur (FördrS 51/69). Meningen är att 
bestämmelsen skall vara i kraft endast tempo
rärt fram till dess att nämnda Haagkonvention 
träder i kraft i samtliga konventionsstater. 

Enligt stycke 3 i artikeln skall bestämmelser
na i artikel 15 i nämnda Haagkonvention följas 
mellan stater som har tillträtt konventionen i 
fråga. Om en svarande som stäms i utlandet 
uteblivit från domstolen, är domstolen enligt 
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nämnda artikel, innan målet behandlas, skyldig 
att klarlägga att stämningen delgivits på det 
sätt som är stadgat i delgivningsstatens lagstift
ning om delgivning av i denna stat upprättade 
handlingar till personer bosatta i den staten, 
eller att stämningen har lämnats till svaranden 
eller hans bostad på annat i konventionen 
godtagbart sätt. I vardera fallet förutsätts det 
ytterligare att det har varit möjligt för svaran
den att ingå i svaromål. 

Till skillnad från bestämmelsen i stycke 2 i 
artikel 20 i Luganokonventionen, som alltså 
gäller endast en sådan svarande som har sitt 
hemvist i en konventionsstat, skall bestämmel
serna i artikel 15 alltid tillämpas då delgivning
en sker i en annan stat som har tillträtt 
Haagkonventionen. 

Nämnda Haagkonvention är i kraft i så gott 
som samtliga EG- och EFTA-länder. Utanför 
konventionen står numera endast Irland, 
Island, Schweiz och Österrike. A v dessa har 
Irland och Schweiz undertecknat konvention
en. 

Avsnitt 8. Litispendens och mål som har 
samband med varandra 

Artikel 21. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 21 i Brysselkonventionen. 

Artikeln innehåller en bestämmelse om ver
kan av att ett käromål redan är anhängiggjort, 
litispendens. Om talan väcks vid domstolar i 
olika konventionsstater rörande samma sak 
och målen gäller samma parter, skall varje 
domstol utom den vid vilken talan först väckts, 
självmant avvisa målet. Om den domstol där 
talan väckts först tar upp målet till behandling, 
skall domstolarna i övriga konventionssstater 
självmant avvisa målet. Beslut om att avvisa ett 
mål skall sålunda fattas först efter det att det 
har framgått att domstolen där talan väckts 
först har funnit sig vara behörig. 

En förutsättning för att bestämmelsen skall 
tillämpas är att det i de mål som är anhängiga 
vid domstolar i olika konventionsstater är 
fråga om samma sak mellan samma parter. I de 
olika rättegångarna behöver parterna dock inte 
ha samma ställning, utan en part kan vara 
svarande i en domstol och kärande i en annan. 
Enligt EG-domstolen (dom den 8 december 
1987 i mål 144/86, Gubisch/Palumbo) föreligger 
litispendens enligt motsvarande artikel i Brys
selkonventionen om en part väcker talan om 

återkallande eller hävande av internationellt 
köpavtal, och den andra parten i ett annat mål 
i en annan konventionsstat begärt fullgörelse 
av samma avtal. I motiveringen till domen 
konstateras att begreppet litispendens skall 
tolkas autonomt. 

I konventionen fastställs inte tidpunkten för 
anhängiggörandet av ett mål. Enligt EG-dom
stolen (dom den 7 juni 1984 i mål 129/83, 
Zelger/Salinitn) skall artikel 21 i Brysselkon
ventionen tolkas så att domstolen där talan 
väckts först är den domstol där samtliga 
nödvändiga åtgärder för väckande av talan har 
slutförts först. Dessa nödvändiga åtgärder skall 
beträffande varje domstol bedömas enligt den
na domstolsstats nationella lagstiftning. 

En domstol där talan väckts senare, skall 
sålunda pröva anhängiggörandet i den första 
domstolen enligt lagstiftningen i denna stat om 
rättegångsförfarande. I en del stater blir ett mål 
anhängigt då stämningsansökan inlämnas till 
domstolens kansli, i andra stater räknas an
hängiggörandet från den tidpunkt då stämning
en delges svaranden. 

Artikel 22. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 22 i Brysselkonventionen. 

Artikeln innehåller bestämmelser om be
handlingen av käromål som har samband med 
varandra, dvs. konnexitet. Om käromål som 
har samband med varandra är anhängiga i 
olika konventionsstaters domstolar, kan den 
domstol där talan väckts senare, så länge 
behandlingen sker i första instans, under vissa 
förutsättningar vilandeförklara målet eller kon
statera att den inte är behörig och avvisa målet. 

Till skillnad från litispendens enligt artikel 21 
är bestämmelserna om vilandeförklaring i styc
ke l i artikel 22 fakultativa. Domstolen vid 
vilken talan väckts kan dock självmant förklara 
målet vilande. Avvisande av mål, vilket avses i 
stycke 2 i artikeln, förutsätter att någondera 
parten begär denna åtgärd. Också i detta fall är 
beslutet beroende av domstolens prövning. 

Endast i det fall att domstolen vid vilken 
talan väcktes först är behörig enligt sin lagstift
ning och det enligt denna lagstiftning är möjligt 
att förena mål, kan en domstol avvisa målet 
om detta begärs av en part. 

I stycke 3 i artikeln definieras vad som avses 
med att "mål har samband med varandra". I 
konventionen fastställs däremot inte på vilket 
sätt föreningen skall ske mellan mål som har 
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samband med varandra. Beträffande detta 
tillämpas den nationella lagstiftningen i respek
tive konventionsstat 

EnligtEG-domstolen (dom den 24 juni 1981 
i mål 150/80, Elefanten Schuh/Jacqmain) kan 
artikel 22 i Brysselkonventionen inte tolkas så 
att domstolen med stöd av den blir behörig, om 
den inte annars är behörig att pröva målet. 
Artikeln är tillämplig endast i de fall att talan 
väckts i olika konventionsstater. Käromål kan 
sålunda inte förenas vid en domstol, om de, 
betraktade var för sig, bör behandlas vid 
domstolar i olika konventionsstater. Detta gäl
ler även i det fall att den utsedda domstolen är 
behörig enligt nationell lagstiftning att pröva 
båda käromålen. 

Artikel 23. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 23 i Brysselkonventionen. 

Om flere domstolar har exklusiv behörighet, 
skall enligt artikeln alla andra domstolar utom 
den vid vilken talan väcktes först avvisa målet. 
Denna bestämmelse har utarbetats med tanke 
på att domstolarna i olika konventionsstater 
kan vara exklusivt behöriga i samma sak trots 
den detaljerade regleringen i artikel 16. Denna 
möjlighet föreligger t.ex. i det fall att en 
sammanslutning har faktiskt och registrerat 
säte i olika stater. 

A v snitt 9 .Interimistiska åtgärder, däribland 
säkerhetsåtgärder 

Artikel 24. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 24 i Brysselkonventionen. 

Enligt denna bestämmelse kan domstolarna i 
en konventionsstat meddela de interimistiska 
åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, som kan 
meddelas enligt deras nationella lagstiftning, 
även om domstolarna i denna stat inte är 
behöriga att pröva tvisten i sak. En domstols 
behörighet fastställs härvid enligt domstolssta
tens nationella lagstiftning. En förutsättning 
för bestämmelsens tillämplighet är att det mål 
som den interimistiska åtgärden gäller hör till 
konventionens tillämpningsområde. Detta 
framgår av EG-domstolens tolkningsavgörande 
i fråga om Brysselkonventionen i dom den 27 
mars 1979 i mål 143/78, de Cavel!de Cavel, och 
i dom den 31 mars 1982 i mål 25/81, 
C.H. W/G.J.H., vilka närmare har kommente
rats ovan i motiveringen till artikel l stycke 2. 

Artikeln är inte tillämplig t.ex. på yrkande 
som avser hävande av säkerhetsåtgärd och som 

grundar sig t.ex. på att tillgodohavande inte 
finns, eftersom ett avgörande i frågan förutsät
ter ett ställningstagande i sak. 

Även om konventionen uttryckligen berätti
gar domstolarna till att följa reglerna om 
interimistiska åtgärder i respektive domsstat, 
inskränks erkännandet och verkställigheten av 
dessa bestämmelser i andra konventionsstater 
av bestämmelserna i konventionens avdelning 
III. Detta framgår bl.a. av EG-domstolens dom 
den 21 maj 1980 om tolkningen av Brysselkon
ventionen, mål 125/79, Denilauler/Couchet, som 
kommenteras närmare i motiveringen till ar
tiklarna 25 och 27. 

AVDELNING III 

ERKÄNNANDE OCH VERK
sTÄLLIGHET 

Artikel 25. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 25 i Brysselkonventionen. 

Bestämmelserna i avdelning III i konventio
nen tillämpas på avgöranden av konventions
staternas domstolar, vilka avgöranden har 
meddelats efter det att konventionen trätt i 
kraft i frågor som faller under konventionens 
tillämpningssområde. Någon annan anknyt
ning till en konventionsstat än den att avgö
randet har meddelats av en domstol i konven
tionsstaten krävs således inte så länge avgöran
det gäller en fråga som omfattas av konventio
nens tillämpningsområde. I erkännande- och 
verkställighetsskedet fästs sålunda ingen upp
märksamhet vid om parterna möjligen har haft 
hemvist inom konventionsstaterna och inte 
heller vid deras nationalitet. 

Ömsesidigt erkännande och ömsesidig verk
ställighet av domarna garanteras för sin del 
ock~~å av de kraftigt avgränsade grunder som 
ger r."~tt att vägra erkännande och verkställighet 
av en dom som meddelats i en annan konven
tionsstat En uttömande uppräkning av dem 
finns i artiklarna 27 och 28 i avsnitt l. 
Dessutom har ett enkelt och snabbt förfarande 
för erhållande av verkställighetsförordnande 
fastställts, vilket är så gott som likadant i 
samtliga konventionsstater. 

Det avgörande som skall erkännas och verk
ställas skall vara meddelat av en judiciell 
myndighet. Med avgörande som meddelats av 
domstol eller domare jämställs domstolstjänste
mans beslut i fråga om rättegångskostnader. 
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Med detta avses t. ex. förfarandet i l 04 § i 
Förbundsrepubliken Tysklands civilprocesslag 
(Kostenfeststellungsbeschluss des Urkundsbeam
ten), där en domstolstjänsteman på basis av 
domstolens beslut i sak fastställer rättegång
skostnadernas storlek enligt tabell. 

Enligt artikelns formulering avses med dom 
varje avgörande som har meddelats av dom
stol, oberoende av rubriceringen. Med dom 
avses sålunda även interimistiska beslut och 
förordnanden. Skyddet av svarandens rättighe
ter förutsätter dock att tillämpningsområdet 
för avdelning III inte omfattar domar som 
meddelats vid sådant förfarande där svaranden 
inte alls varit kallad att närvara och som man 
har för avsikt att verkställa utan att domen 
delges svaranden. Detta framgår av EG-dom
stolens dom den 21 maj 1980 om tolkningen av 
Brysselkonventionen, mål 125/79, Denilauler/ 
Couchet. Detta betyder att beslut som i Finland 
meddelats av överexekutor utan att gäldenären 
hörts och genom vilket gäldenärens tillgångar 
har belagts med kvarstad inte erkänns i de 
andra konventionsstaterna enligt bestämmel
serna i denna avdelning. 

Det torde vara självklart att uttrycket avgö
rande som meddelats av domstol inte omfattar 
beslut genom vilka en dom som meddelats i en 
främmande stat erkänts eller förklarats verk
ställbar. 

Avsnitt l. Erkännande 

Artikel 26. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 26 i Brysselkonventionen. 

Stycke l i artikeln anger huvudregeln, enligt 
vilken en dom erkänns utan att någon myn
dighet i den stat där domen åberopas genom 
särskilt förfarande fastställer att domen skall 
erkännas. Detta betyder att en utländsk dom 
som erkänns med stöd av artikel 26 i princip 
skall ha samma verkningar i den stat där 
verkställighet söks som i den stat där domen 
meddelats. Detta framgår också av EG-dom
stolens dom den 4 februari 1988 i mål 145/86, 
Hoffman!Krieg. 

Enligt artikeln kommer ett särskilt erkännan
deförfarande i fråga endast om erkännandet 
bestrids. En domstol i en konventionsstat kan 
dessutom bli tvungen att avgöra frågan om 
erkännande i det fall denna kommer upp som 

en prejudiciell fråga i samband med ett mål 
som är anhängigt vid en annan domstol. 

I stycke 2 i artikeln bestäms, för det fall att 
erkännandet bestrids, att den part som gör 
gällande att domen skall erkännas kan, om 
frågan är föremål för tvist, begära att få 
erkännandet fastställt genom att anlita det 
förfarande som föreskrivs i avdelning III, 
avsnitt 2 och 3 i konventionen. Trots artikelns 
formulering kan erkännande alltid begäras då 
det kan anses att den sökande har goda 
grunder härför, dvs. även i det fall att erkän
nandet inte uttryckligen bestridits. De myndig
heter hos vilka erkännande begärs i dylika fall 
har räknats upp i artikel 32 stycke l och 
förfarandet är således detsamma som vid be
gäran om verkställighet. 

I stycke 3 i artikeln bestäms om förfarandet 
i sådana fall då en dom som medelats i en 
konventionsstat åberopas i ett mål som är 
anhängigt i en annan konventionsstaL Om 
avgörandet av detta mål är beroende av om 
den utländska domen skall erkännas, kan 
domstolen som en prejudiciell fråga ta upp 
frågan om erkännandet och avgöra saken. I de 
fall frågan om erkännande avgjorts som en 
prejudiciell fråga, saknar erkännandet betydel
se i andra mål än det ifrågavarande målet.Ock
så i detta fall skall den part som vid rättegång 
åberopar en utländsk dom ge in de handlingar 
som uppräknas i artikel 46. 

Artikel 27. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 27 i Brysselkonventionen. I den uppräk
nas de fall där en dom som meddelats i en 
annan konventionsstat inte erkänns. 

Enligt punkt l i artikeln erkänns en dom inte 
om detta skulle leda till ett resultat som strider 
mot grunderna för rättsordningen (ordre pub
lic). 

Bestämmelsen om ordre public skall ges en 
snäv tolkning. Erkännande av en dom kan t.ex. 
inte vägras på den grunden att saken har 
avgjorts med tillämpning av en annan stats 
lagstiftning än vad som hade tillämpats enligt 
lagvalsreglerna i den stat där domen görs 
gällande. A vvvikelse har dock gjorts från den
na princip i artikelns punkt 4, som kommen
teras nedan. Enbart det att målet avgjorts på 
ett annat sätt än vad som varit fallet om domen 
hade meddelats av domstol i den stat där 
domen görs gällande, räcker inte heller som 
grund för vägran. Erkännande kan vägras 
endast om erkännandet i ett enskilt fall skulle 
leda till ett slutresultat som är oförenligt med 
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grunderna för rättsordningen i den staten. I 
artikel 28 i konventionen finns en uttrycklig 
bestämmelse om att reglerna om en domstols 
behörighet inte hör till de grunder för rättsord
ningen som avses i denna punkt. 

Enligt punkt 2 i artikeln erkänns en dom inte 
om det är en tredskodom eller en annan dom 
som har meddelats mot en utebliven svarande 
och svaranden inte på rätt sätt har delgivits 
stämningsansökan eller motsvarande handling i 
tillräcklig tid för att kunna förbereda sitt 
svaromål. Också denna bestämmelse är ett 
uttryck för det skydd som konventionen ger en 
svarande som uteblir från rätten. 

I motiveringen till artikel 25 har konstaterats 
att EG-domstolen i målet Denilauler/Couchet 
har ansett att svarandens skydd förutsätter att 
alla sådana interimistiska åtgärder eller säker
hetsåtgärder av domstolen som meddelas utan 
att tillräcklig tid reserveras för svaranden att 
yttra sig och som kommer att verkställas utan 
delgivning, helt och hållet faller utanför til
lämpningsområdet för avdelning III i Bryssel
konventionen. 

I de fall en dom meddelats i svarandens 
utevaro, skall alltså verkställighetsstatens myn
digheter för det första klarlägga om stämnings
ansökan eller motsvarande handling har del
givits på rätt sätt, dvs. enligt tillämpliga regler 
i domstolsstaten. För det andra skall domsto
len klarlägga om den tid som givits svaranden 
för ordnandet av försvaret har varit tillräcklig. 
Domstolen eller en annan myndighet där verk
ställighet begärs, skall således i varje enskilt fall 
pröva om tid som en utebliven svarande haft 
till sitt förfogande för att förbereda sitt svaro
mål varit tillräcklig. Om denna tid inte har 
varit tillräcklig, skall domstolen inte erkänna 
domen. 

Uttrycket stämningsansökan eller motsva
rande handling avser samtliga sådana doku
ment i vilka svaranden underrättas om att 
käranden inlett en rättegång vid domstol eller 
ett annat förfarande, samt meddelar svaranden 
hur denne skall förfara för att gå i svaromål. 
Detta framgår av EG-domstolens dom den 16 
juni 1981 i mål 166/80, Klomps!Miche/, i vilket 
motsvarande punkt i Brysselkonventionen tol
kats i fråga om betalningsorderförfarande 
(Mahnverfahren) enligt tysk lag. Enligt domen 
betyder begreppet stämningsansökan eller mot
svarande handling (acte introductif d'instance) 
t.ex. betalningsuppmaning (Zahlungsbefehl) i 
dåvarande tysk lagstiftning, där delgivning 

av dylik betalningsuppmaning - då svaranden 
inte motsatt sig utfårdandet av betalningsorder 
- berättigade käranden att erhålla ett beslut 
som kan erkännas och verkställas enligt kon
ventionen. Däremot avser uttrycket stämnings
ansökan inte det senare beslutet, dvs. verkstäl
lighetsförordnandet ( Vollstreckungsbefeh/), som 
fattas efter delgivningen av betalningsuppma
ningen och som kan erkännas och verkställas 
enligt bestämmelserna i konventionen. 

Enligt domen skall den domstol där verkstäl
lighet begärs, i sin prövning av huruvida 
svaranden haft tid att ordna sitt försvar på det 
sätt som konventionen avser, fästa uppmärk
samhet endast vid den tid som stått till svaran
dens förfogande för att förhindra att det i hans 
utevaro meddelas ett avgörande som kan verk
ställas enligt konventionen. Med detta avses 
t.ex. den tid som i tysk lag fastställts för 
bestridande av betalningsuppmaning ( Wider
spruch). 

Enligt samma dom skall punkt 2 i artikeln 
också tillämpas då svaranden i en återvinnings
talan (Einspruch) yrkat att ett verkställighets
förordnande som meddelats i hans utevaro 
skall hävas, fastän domstolen i ursprungsstaten 
avvisat yrkandet på den grund att tiden för 
väckande av återvinningstalan löpt ut. 

I samma dom har EG-domstolen ytterligare 
konstaterat att punkt 2 i artikel 27 förutsätter 
att domstolen i verkställighetsstaten klarlägger 
huruvida delgivningen skett i tillräckligt god 
tid. Detta skall ske oberoende av att domstolen 
i ursprungsstaten i ett särskilt förfarande, där 
den som domen meddelats mot kunnat yttra 
sig, kanske ansett att delgivningen skett på rätt 
sätt. Enligt huvudregeln är det i fråga om detta 
tillräckligt med en utredning som fastställer att 
tiden, som börjar från delgivningen, har varit 
tillräckligt lång för svaranden för att ordna sitt 
försvar. Domstolen i verkställighetsstaten skall 
emellertid också fåsta uppmärksamhet vid om 
det i något enskilt fall till följd av exceptionella 
förhållanden inte kan anses att tiden för att 
förbereda sig börjar löpa från det att en på rätt 
sätt gjord delgivning verkställts. En dylik situa
tion kan eventuellt uppstå t.ex. då delgivningen 
verkställts på annat sätt än till svaranden 
personligen. 

Enligt EG-domstolens tolkning av Bryssel
konventionen (dom den 15 juni 1982 i mål 
228/81, Pendy P lastic Products!Pluspunkt) kan 
domstolen i den stat där verkställighet begärs 
med stöd av artikel 27 punkt 2 vägra erkänna 
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beslutet och vägra förordna om verkställighet, 
även om domstolen i ursprungsstaten ansett det 
fastlagt att den uteblivna svaranden enligt 
artikel 20 stycke 3 i konventionen och artikel 
15 i Haagkonventionen 15.11.1965 hade haft 
möjlighet att få del av stämningsansökan i 
tillräckligt god tid för att kunna förbereda sitt 
försvar. Också av denna dom framgår det 
således att domstolen skall kontrollera del
givningen och klarlägga att svaranden haft 
tillräckligt tid för att kunna förbereda sitt 
försvar, fastän domstolen i ursprungsstaten 
redan tagit ställning till dessa omständigheter. 

EnligtEG-domstolen (dom den 11 juni 1985 
i mål 49/84, Debaecker & Plouvier!Bouwman) 
skall artikel 27 punkt 2 i Brysselkonventionen, 
som gäller kravet att stämningsansökan eller 
motsvarande handling skall delges i god tid, 
tillämpas också i det fall att delgivningen skett 
inom av domstol utsatt tid i den stat där 
domen meddelats. Bestämmelsen skall tilläm
pas också i det fall att svaranden har haft en av 
sina vanliga vistelseorter eller sin enda vanliga 
vistelseort i den domkrets eller den stat som 
domstolen, som meddelat domen, finns i. En
ligt samma dom kan en domstol vid vilken 
verkställighet för en dom begärs, i sin prövning 
av huruvida en delgivning skett i tillräckligt 
god tid beakta också sådana särskilda faktorer 
eller förhållanden som uppkommit efter det att 
den på rätt sätt verkställda delgivningen ägt 
rum. Dessutom kan domstolen, då av ur
sprungsstaten tillåten surrogatdelgivning an
vänts, beakta t.ex. det att käranden efter en 
sådan delgivning hade fått kännedom om 
svarandens nya adress och det att svaranden 
haft ansvaret för att den handling som på rätt 
sätt delgivits honom inte hade kommit fram till 
honom. 

I sin dom den 3 juli 1990 i mål C-305/88 
Lancray!Peters & Sickert har EG-domstolen 
ytterligare preciserat att erkännandet av en 
dom mot en utebliven svarande skall förkastas 
då delgivning av stämningsansökan eller mot
svarande handling till svaranden inte gjorts på 
rätt sätt, fastän svaranden skulle ha haft 
tillräcklig tid att ordna sitt försvar. Avhjälpan
det av fel eller brister i delgivningen skall 
bedömas enligt lagstiftningen i ursprungsstaten, 
inbegripet internationella överenskommelser 
och lagvalsregler. 

Enligt punkt 3 i artikeln erkänns en dom inte 
om den är oförenlig med en dom som har 
meddelats i en tvist mellan samma parter i den 

stat där domen görs gällande. Bestämmelsen 
följer den allmänna principen enligt vilken en 
inhemsk dom åsidosätter en utländsk dom. 

Bestämmelsen förutsätter inte att de aktuella 
domarna gäller samma tvist. Sålunda kan t.ex. 
erkännandet av en dom som meddelats i 
Belgien vägras i Finland, om denna dom 
fastställer skadestånd på basis av ett avtalsför
hållande och en tidigare dom i Finland har 
förklarat avtalet i fråga ogiltigt. 

Enligt EG-domstolen (dom den 4 februari 
1988 i mål 145/86, Hoffman!Krieg) är en dom 
som ålägger en person att betala underhållsbi
drag till sin make till följd av äktenskap enligt 
motsvarande punkt i Brysselkonventionen 
oförenlig med en sådan inhemsk dom som 
dömt till äktenskapsskillnad mellan makarna. I 
det aktuella fallet hade en utländsk domstol 
meddelat dom om underhållsbidrag som gällde 
underhållsplikt i äktenskap. Då domen skulle 
verkställas i verkställighetsstaten hade äkten
skapet mellan parterna redan upplösts i denna 
stat. 

I punkt 4 i artikeln omnämns som en 
vägransgrund att domstolen i sin dom har tagit 
ställning till en fråga om en fysisk persons 
rättsliga ställning, rättskapacitet eller rätts
handlingsförmåga, makars förmögenhetsför
hållanden, arv eller testamente i strid med en 
internationellt privaträttslig bestämmelse i den 
stat där domen görs gällande. Om resultatet 
emellertid hade blivit detsamma om domstolen 
hade tillämpat sistnämnda stats internationellt 
privaträttsliga bestämmelser, skall domen er
kännas. 

Enligt punkt 5 i artikeln erkänns en dom inte 
om domen är oförenlig med en dom som 
tidigare har meddelats i en icke-konventions
stat mellan samma parter och rörande samma 
sak. I denna punkt krävs det alltså, till skillnad 
från punkt 3 i artikeln, att domen gäller samma 
sak. Vägran förutsätter dessutom att den dom 
som meddelats först är sådan att den uppfyller 
de nödvändiga villkoren för erkännande i den 
stat där domen görs gällande. 

Artikel 28. Stycke l i denna artikel motsva
rar till sitt innehåll artikel 28 stycke l i 
Brysselkonventionen. I övrigt avviker artikeln 
från artikel 28 i Brysselkonventionen. Stycke 2 
i artikel 28 i Luganokonventionen innehåller en 
bestämmelse som inte finns i Brysselkonventio
nen, och detta har också påverkat innehållet i 
styckena 3 och 4. 

Stycke l i artikeln anknyter till artikel 27 



1992 rd - RP 177 39 

sålunda att också detta stycke innehåller be
stämmelser om de situationer då en dom inte 
erkänns. 

Enligt huvudregeln i stycke 4 får det i den 
stat där en dom görs gällande inte göras någon 
behörighetsprövning av domstolen i ursprungs
staten. Undantag utgör bestämmelserna i av
delning II i konventionen om försäkringstvister 
(avsnitt 3), konsumenttvister (avsnitt 4) och 
exklusiv behörighet (avsnitt 5). Det har ansetts 
så viktigt att dessa bestämmelser följs att 
erkännande av en dom vägras om inte bestäm
melserna iakttas. Därför bör domstolens behö
righet i ursprungsstaten prövas till dessa delar. 

En dom erkänns inte heller i de fall som 
avses i artikel 59. Detta kommenteras under 
artikeln i fråga. 

I stycke 2 i artikeln bestäms om möjligheten 
att vägra erkännande i vissa fall. Dessa fall har 
räknats upp uttömmande i artikel 54 b stycke 
3 och artikel 57 stycke 4 och kommenteras 
nedan under respektive bestämmelse. Också 
dessa bestämmelser betyder undantag från re
geln som säger att domstolens behörighet i 
ursprungsstaten inte får omprövas. 

Enligt stycke 3 i artikeln är en domstol som 
gör sådan behörighetsprövning som åsyftas i 
styckena l och 2 bunden av de faktiska 
omständigheter som domstolen i ursprungslan
det har grundat sin behörighet på. Om t.ex. en 
domstol i Finland i en tvist mellan en konsu
ment och en näringsidkare har grundat sin 
behörighet på att konsumenten, som är käran
de, har sitt hemvist här eftersom han enligt en 
utredning har flyttat till Finland i syfte att 
stanna här, kan en domstol i en annan kon
ventionsstat inte senare ifrågasätta de omstän
digheter som domstolen i Finland grundade sin 
uppfattning på. 

Enligt stycke 4 i artikeln får domstolen i 
verkställighetsstaten göra en behörighetspröv
ning av domstolen i ursprungsstaten endast i de 
fall som anges i styckena l och 2. Dessutom 
framgår av bestämmelsen att de regler som 
domstolen i ursprungsstaten grundat sin behö
righet på inte kan anses höra till grunderna för 
rättsordningen. 

Artikel 29. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 29 i Brysselkonventionen. I den har 
intagits ett uttryckligt förbud mot omprövning 
i sak av utländsk dom. 

Artikel 30. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 30 i Brysselkonventionen. 

I stycke l i artikeln fastställs en domstols rätt 

att vilandeförklara handläggningen av ett mål, 
om ändring i domen har sökts i ursprungssta
ten genom anlitande av ordinära rättsmedel. 
Bestämmelsen ger således domstolen en möjlig
het till vilandeförklaring, men gör inte åtgärden 
obligatorisk. En förutsättning för vilandeför
klaring är att ändring i domen sökts i ursprungs
staten. 

EG-domstolen har i sin dom den 22 mars 
1977 i mål 43177 Diamond/Riva tolkat artiklar
na 30 och 38 i Brysselkonventionen så att 
begreppet ordinära rättsmedel (recours ordinai
re) getts en autonom innebörd. Med detta 
begrepp avses samtliga rättsmedel som kan 
leda till att en dom som är föremål för 
erkännande eller verkställighet enligt konven
tionen upphävs eller ändras och vars anlitande 
i ursprunggsstaten skall ske inom en i lag 
fastställd tid och denna tid börjar löpa genom 
domen i fråga. I domskälen konstateras bl.a. 
att som ordinära rättsmedel skall anses sådana 
rättsmedel som regelmässigt kan anlitas av 
parterna och vars anlitande genom lag bundits 
till en tid som börjar löpa i och med den dom 
för vilken verkställighet begärdes. 

Detta rättsfall visar att man t.ex. i Finland 
inte kan utgå från att den uppdelning i ordi
nära och extraordinära rättsmedel som an
vänds i vår juridiska litteratur skall gälla vid 
tillämpningen av Luganokonventionen. Det 
verkar som om t.ex. återvinning i samband 
med tredskodom bör betraktas som ett ordi
närt rättsmedel enligt konventionen. 

Med anledning av att irländsk och brittisk 
lag inte överhuvudtaget känner begreppen or
dinära och extraordinära rättsmedel, har det i 
samband med dessa staters tillträde till Brys
selkonventionen intagits en bestämmelse i styc
ke 2 i artikeln som avser att motsvara bestäm
melsen i stycke l. 

Avsnitt 2. Verkställighet 

Artikel 31. Artikeln har samma innehåll som 
motsvarande artikel i Brysselkonventionen. 

Enligt stycke l i artikeln förutsätter verkstäl
lighet i en konventionsstat av en dom som 
meddelats i en annan konventionsstat ett sär
skilt exekvaturförfarande i verkställighetssta
ten. Enligt bestämmelsen skall en dom som 
meddelats i en konventionsstat och som är 
verkställbar i den staten verkställas i en annan 
konventionsstat sedan domen på ansökan av 
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en part har förklarats vara verkställbar där. 
Brittisk lag känner inte ett förfarande med 
verkställighetsförordnande, som innebär att ut
ländska domar blir verkställbara. Därför har 
det i artikelns stycke 2 intagits en särskild 
bestämmelse enligt vilken registrering för verk
ställighet i respektive del av Storbritannien och 
Nordirland motsvarar det förfarande som avses 
i stycke l. 

Enligt EG-domstolen (dom den 30 mars 
1976 i mål 42176, de Wolf/Cox) hindrar be
stämmelserna i Brysselkonventionen en part, 
som erhållit en dom som med stöd av artikel 31 
är verkställbar i en annan konventionsstat, att 
i denna andra konventionsstat väcka talan vid 
domstol för erhållande av en likadan dom som 
den som redan meddelats. 

I sin dom den 4 februari 1988 i mål 145/86, 
Hoffman!Krieg har EG-domstolen i fråga om 
Brysselkonventionen också meddelat att verk
ställighet av en utländsk dom, beträffande 
vilken verkställighet förordnats i en konven
tionsstat enligt artikel 31 och som fort
sättningsvis kan verkställas i ursprungsstaten, 
inte får fortsätta i verkställighetsstaten då 
verkstållandet enligt lagstiftningen i denna stat 
inte längre är möjligt av orsaker som inte 
omfattas av konventionen. Fallet har kommen
terats tidigare under artiklarna 26 och 27. 

Artikel 32. Stycke l i denna artikel har 
samma innehåll som motsvarande punkt i 
Brysselkonventionen, förutom att förteckning
arna över de juduciella myndigheterna natur
ligtvis också upptar domstolar och myndighe
ter i EFTA-staterna. Stycke 2 i artikeln har 
samma innehåll som motsvarande punkt i 
Brysselkonventionen. 

Stycke l i artikeln anger ifrågavarande judi
ciella myndighet i varje konventionsstat vid 
vilken i artikel 26 stycke 2 avsedd ansökan om 
erkännande eller i artikel 31 avsedd ansökan 
om verkställighet skall göras. 

I Finland är denna myndighet tills vidare 
överexekutor, alltså inte en domstol. Enligt 
artikel V a i Protokoll nr l till konventionen 
avses emellertid också överexekutor med ut
trycket domstol. Meningen är att de av över
exekutors uppgifter som kan jämställas med 
domstols dömande uppgifter skall överföras på 
allmän underrätt då överexekutorinstitutionen 
slopas i Finland. 

Enligt stycke 2 bestäms den regionala behö
righeten efter gäldenärens hemvist. Om perso
nen i fråga inte har hemvist i den stat där 

verkställighet begärs, är den domstol behörig 
inom vars domkrets verkställigheten skall vid
tas. 

Artikel 33. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 33 i Brysselkonventionen. 

Artikeln innehåller bestämmelser om hur 
verkställighetsförordnande meddelas. Förfa
randet vid ansökan om verkställighet regleras 
av lagen i den stat där verkställighet begärs 
(stycke 1). Den som ansöker om verkställighet 
skall ge in sin ansökan, med de bilagor som 
anges i artikeln, till behörig judiciell myndighet 
(stycke 3). Han skall samtidigt uppge en 
delgivningsadress inom domstolens domkrets, 
eller, om han inte kan uppge en sådan adress, 
utse ett ombud (stycke 2). Att adress eller 
ombud uppges är nödvändigt för att beslutet 
om verkställighet skall kunna delges sökanden. 
Dessutom behövs en adress om ändring söks. 
Den som söker verkställighet måste beredas 
tillfälle att bli hörd i samband med att ändring 
söks, och förfarandet kan alltså fördröjas i 
onödan, om inte sökanden är lätt att nå. 

EnligtEG-domstolen (dom den 10 juni 1986 
i mål 198/85, Carron!R.F.A.) skall en adressan
mälan enligt Brysselkonventionens artikel 33 
stycke 2 för meddelanden om rättegången 
lämnas i enlighet med vad som föreskrivs i den 
stat där verkställighet begärs. Om det i lagen i 
fråga inte finns regler om när detta skall göras, 
skall det ske senast den dag beslutet som 
berättigar till verkställighet delges. 

Enligt samma dom bestäms följderna av 
brott mot regler och bestämmelser om val av 
hemvist enligt verkställighetsstatens lag. En 
förutsättning är dock att verkställighetsstatens 
lag inte strider mot konventionens ändamål, 
t.ex. sålunda att giltigheten av ett verkställig
hetsförordnande ifrågasätts eller motpartens 
rättigheter kränks. 

Artikel 34. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 34 i Brysselkonventionen. 

Enligt stycke l i artikeln är den domstol som 
prövar ansökningen skyldig att avgöra frågan 
snarast. Av bestämmelsen framgår också att 
motparten inte skall beredas tillfälle att yttra 
sig över ansökan. 

Grunderna för att ansökan skall kunna 
avslås omnämns uttömmande i stycke 2 i 
artikeln. Grunderna är de samma som för 
erkännande. 

En utländsk dom får inte heller omprövas i 
sak i detta skede. Bestämmelsen i stycke 3 som 
innebär detta motsvarar bestämmelsen i artikel 
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29 om erkännande. En domstol i verkställig
hetsstaten har sålunda inte rätt att pröva 
eventuella nya accessoriska anspråk och den 
kan inte heller till någon del ändra en utländsk 
dom. Den kan alltså endast bifalla eller inte 
bifalla en ansökan om verkställighet.A v artikel 
42 framgår dock att exekvatur kan medges 
också i form av partiell verkställighet. 

Artikel 35. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 35 i Brysselkonventionen. 

I artikeln bestäms att en tjänsteman vid den 
domstol där verkställighet begärs är skyldig att 
snarast underrätta sökanden om domstolens 
avgörande. Underrättelsen skalllämnas i enlig
het med lagstiftningen i verkställighetsstaten. 

Artikel 36. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 36 i Brysselkonventionen. 

Artikeln innehåller bestämmelser om rätten 
att söka ändring i beslut som medger verkstäl
lighet samt om den tid inom vilken ändring 
skall sökas. 

Stycke l i artikeln gäller såväl sådan motpart 
som har sitt hemvist i den stat där verkställig
het begärs som sådan motpart som har sitt 
hemvist i en icke-konventionsstat Om mot
parten har sitt hemvist i den stat vars domstol 
meddelat att verkställighet medges, har denna 
part rätt att söka ändring inom en månad från 
det att han delgavs beslutet. Delgivningsförfa
randet samt den tidpunkt då delgivningen anses 
vara verkställd och den närmare bestämda 
tidpunkt från vilken fristen börjar löpa bestäms 
uteslutande med stöd av verkställighetsstatens 
interna lagstiftning. Om motparten inte har 
hemvist i någon konventionsstat, börjar fristen 
löpa från den dag då delgivningen verkställdes 
eller anses ha verkställts enligt verkställighets
statens lagstiftning. Denna frist, som är en 
månad, kan förlängas på grund av avståndet, 
om verkställighetsstatens lagstiftning medger 
detta. 

Stycke 2 i artikeln gäller det fall då mot
parten har hemvist i en annan konventionsstat 
än verkställighetsstaten. Härvid är fristen för 
sökande av ändring två månader räknat från 
den dag då beslutet delgavs. Enligt bestämmel
sen skall beslutet delges motparten personligen 
eller i hans bostad. Denna frist kan inte 
förlängas på grund av långt avstånd. 

Enligt EG-domstolens tolkning av Bryssel
konventionen (dom den 2 juli 1985 i mål 
148/84, Deutsche Genossenschaftsbank!Brasserie 
du Pecheur) har tredje part inte rätt att söka 
ändring i ett förordnande om verkställighet. 

6 320379N 

Tredje part saknar denna rätt också i det fall 
att verkställigstatens interna lagstiftning med
ger honom en sådan rätt. 

Enligt EG-domstolen (dom den 4 februari 
1988 i mål 145/86, Hoffman!Krieg) skall mot
svarande artikel i Brysselkonventionen tolkas 
så att en part, som inte har sökt ändring i ett 
beslut som medger verkställighet, inte kan 
åberopa sådana grunder i verkställighetsskedet 
som han hade kunnat åberopa för att söka 
ändring i beslutet. Denna regel skall beaktas av 
domstolen självmant. Regeln är emellertid inte 
tillämplig om den innebär att en nationell 
domstol bör låta verkningarna av en inhemsk 
dom, i ett mål som faller utanför konventio
nens tillämpningsområde, bli beroende av att 
domen erkänns i den främmande stat i vilken 
den dom vars verkställighet begärs har med
delats. 

I det aktuella fallet hade verkställighet av en 
tysk dom om underhållsskyldighet inletts i 
Nederländerna. Den äkta mannen, som i do
men ålagts att till hustrun betala underhållsbi
drag i äktenskapet, hade bestridit verkställig
heten på den grunden att makarna dömts till 
äktenskapsskillnad i Nederländerna. Däremot 
hade mannen inte tidigare bestridit förordnan
det om verkställighet av samma dom om 
underhållsbidrag. Detta fall har också kom
menterats under artiklarna 26, 27 och 31. 

Artikel 37. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 37 i Brysselkonventionen, med undantag 
av att förteckningarna över domstolarna natur
ligtvis också upptar domstolar i EFTA-stater
na. 

Artikeln innehåller bestämmelser om sökan
de av ändring i beslut som medger verkställig
het. A v artikeln framgår att motparten måste 
höras i denna process. Detta avses med uttryc
ket "kontradiktorisk tvistemålsprocess". I styc
ke l i artikeln räknas de domstolar i konven
tionsstaterna upp vid vilka den mot vilken 
verkställighet har medgivits får söka ändring. 
Stycke 2 i artikeln innehåller en bestämmelse 
om sökande av ändring i beslut av domstol 
som omnämns i stycke l. 

Enligt EG-domstolen (dom den 7 november 
1984 i mål 258/83, Brennero/Wendel) kan kas
sationsbesvär och det tyska Rechtsbeschwerde, 
som avses i artikel 37 stycke 2 i Brysselkon
ventionen, användas endast vid sökande av 
ändring i beslut som meddelats till följd av 
besvär. Bestämmelsen kan således inte tolkas i 
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vid utsträckning så att ändring på detta sätt 
kunde sökas i t.ex. interimistiska domstolsbe
slut. 

Artikel 38. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 38 i Brysselkonvetionen. 

Enligt stycke l i artikeln får en domstol som 
handlägger verkställighetsfrågan efter det att 
ändring sökts, i vissa fall låta handläggningen 
av målet vila. Domstolen har således ingen 
skyldighet att vilandeförklara målet. Vilande
förklaring är möjlig om ändring sökts i ur
sprungsstaten genom anlitande av ordinära 
rättsmedel. Dessutom är vilandeförklaring möj
lig, om ovan avsedda besvär inte inlämnats, 
men besvärstiden ännu inte har löpt ut. I det 
senare fallet har domstolen i verkställighetssta
ten rätt att fastställa den tid inom vilken 
ändring skall sökas. 

Stycke 2 i artikeln innehåller en särskild 
bestämmelse för Irland och Storbritannien och 
Nordirland. Bestämmelsen har ansett behövlig 
av den anledningen att dessa stater inte känner 
någon uppdelning i ordinära och extraordinära 
rättsmedel. Med stöd av bestämmelsen kan 
varje tillbudsstående rättsmedel i Irland och 
Storbritannien och Nordirland betraktas som i 
stycke l avsett ordinärt rättsmedel. 

Enligt stycke 3 har domstolen också rätt att 
göra verkställigheten beroende av att sökanden 
ställer säkerhet. Bestämmelsen om säkerhet blir 
tillämplig endast i sådana fall då motparten 
sökt ändring i ett beslut som medger verkstäl
lighet. EG-domstolen har i sin dom den 27 
november 1984 i mål 258/83, Brennero!Wendel 
också ansett att domstolen kan göra verk
ställigheten beroende av att det ställs säkerhet 
endast i ett beslut som givits i anledning av 
ändringsansökan. 

EG-domstolens dom i målet Diamond!Riva, i 
vilket begreppet ordinära rättsmedel tol".<:ades 
också med avseende på denna artikel, har 
kommenterats ovan under artikel 30. 

Artikel 39. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 39 i Brysselkonventionen. 

Enligt artikeln (styckena l och 2) ger ett 
verkställighetsförordnande av en domstol i 
första instans rätt att vidta säkerhetsåtgärder 
mot gäldenärens egendom. Dessa åtgärder be
stäms enligt den nationella lagstiftningen i 
verkställighetsstaten. Å andra sidan får inga 
andra åtgärder än säkerhetsåtgärder vidtas, om 
inte tiden löpt ut för sökande av ändring i 
beslut i första instans eller fullföljdsdomstolen 
fattat beslut i frågan. 

Om motparten t.ex. sökt ändring i ett beslut 
om verkställighet, som givits av en domstol i 
första instans, följer av bestämmelsen i artikeln 
att verkställighet kan inledas omedelbart efter 
det att fullföljdsdomstolen meddelat verkstäl
lighetsförordnande. Verkställighet kan således 
inledas oberoende av möjligheten att söka 
ändring i detta beslut. Verkställighetsåtgärder 
kan vidtas också i ett sådant fall att det ännu 
är möjligt att i ursprungsstaten söka ändring i 
den ursprungliga domen. I dylika fall kan det 
vara motiverat att göra verkställigheten bero
ende av att säkerhet ställs enligt artikel 32 
stycke 2. 

Enligt EG-domstolens tolkning av Bryssel
konventionen (dom den 3 oktober 1985 i mål 
119/84, Capelloni & Aquilini!Pelkmans) kan den 
part vars ansökan om verkställighet bifallits, få 
säkerhetsåtgärder vidtagna mot gäldenärens 
egensom utan särskilt tillstånd under den tids
frist som anges i artikel 39. säkerhetsåtgärder
na kan fortsätta intill dess att den i artikel 36 
för ändringssökande fastställda fristen löpt ut 
och, om ändring har sökts, tills beslut med 
anledning av ändringssökandet meddelats. 

Enligt samma dom behöver den part som 
ansökt om verkställighet av i artikel 39 avsedda 
åtgärder inte längre någon dom genom vilka 
dessa åtgärder fastställts, fastän detta kanske 
krävs enligt verkställighetsstatens lagstifting. 

Artikel 40. Stycke l har samma innehåll som 
motsvarande punkt i Brysselkonventionen, med 
undantaget att domstolsförteckningen förutom 
EG-staternas domstolar naturligtvis också upp
tar EFTA-staternas domstolar. Stycke 2 i 
artikeln har samma innehåll som motsvarande 
stycke i Brysselkonventionen. 

Artikeln innehåller bestämmelser om sökan
de av ändring i de fall ansökan om verkstäl
lighet avslagits i första skedet. I stycke l i 
artikeln räknas de domstolar upp vid vilka den 
som begär verkställighet kan söka ändring. 

Till skillnad från artikel 36 innehåller denna 
artikel ingen bestämmelse om den tid inom 
vilken ändring skall sökas. Tiden bestäms 
enligt verkställighetsstatens interna lagstiftning. 
Verkställighetsstaten har också möjlighet att i 
lagstiftningen fastställa en särskild tidfrist för 
dylika situationer. 

Stycke 2 i artikeln innehåller en bestämmelse 
om att motparten skall höras med anledning av 
att ändring sökts. Enligt detta stycke är dom
stolen skyldig att höra motparten. Denna 
skyldighet gäller också de situationer där mot-
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parten inte har hemvist i någon konventions
stat. Enligt EG-domstolens tolkning av Brys
selkonventionen (dom den 12 juli 1984 i mål 
178/83, P.! K.) föreligger denna skyldighet oav
sett att ansökan i första instans avslagits enbart 
på den grunden att sökanden inte inlämnat 
erforderliga handlingar i rätt tid, och oavsett 
att verkställighet begärs i en stat där motparten 
inte är bosatt. Enligt motiveringen till domen 
är konventionens krav att båda parter skall 
höras absolut. Undantag från denna regel kan 
inte göras med motiveringen att ansökan i 
första instans avslagits endast på grund av 
formfel. 

Formerna för hörandet regleras av lagstift
ningen i verkställighetsstaten. Om motparten 
uteblir, skall domstolen tillämpa bestämmelser
na i artikel 20 styckena 2 och 3 och försäkra sig 
om att motparten hörts i så god tid att han har 
haft möjlighet att förbereda sitt svaromål. 
Dessa bestämmelser skall tillämpas också i det 
fall att motparten inte har hemvist i någon 
konventionsstat 

Artikel41. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 41 i Brysselkonventionen med det un
dantaget att den innehåller bestämmelser om 
sökande av ändring inte bara i EG-staterna 
utan också i EFTA-staterna. 

I artikeln regleras sökandet av ändring i 
beslut som avses i artikel 40. Förfarandet vid 
sökande av ändring samt den tid inom vilket 
detta skall ske regleras enligt den nationella 
lagstiftningen i respektive stat. En stat kan, 
precis som i fråga om artikel 40, föreskriva en 
särskild tidsfrist för ändringssökandet 

Artikel42. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 42 i Brysselkonventionen. 

Enligt artikeln kan partiell verkställighet 
medges. Ett dylikt beslut förutsätter att en 
utländsk dom omfattar flera yrkanden på ett 
sådant sätt att partiell verkställighet är möjlig. 
Partiell verkställighet betyder således inte att 
den domstol som medger partiell verkställighet 
kan ändra domen i sak, inte ens delvis, genom 
att t.ex. efter prövning fastställa att ett mindre 
belopp än det som fastställts i den verkställbara 
domen är verkställbart. 

Partiell verkställighet medges enligt stycke l 
då en utländsk dom omfattar flera yrkanden 
och verkställighet inte kan medges för domen i 
dess helhet. En dylik situation uppstår för det 
första då domens olika delar omfattas av 
konventionens tillämpningsområde men endast 
en del av yrkandena uppfyller de förutsättning-

ar som gäller för verkställighetsförordnande. 
För det andra kan det bli fråga om partiell 
verkställighet i det fall då en och samma dom 
omfattar dels sådant som hör till konventio
nens tillämpningsområde och dels sådant som 
inte hör dit. Om det t.ex. är fråga om ett 
avgörande som gäller vårdnaden av barn och 
dessutom underhållsskyldighet, medges verk
ställighet med stöd av denna konvention för 
den del av domen som gäller underhållsskyl
digheten. Beträffande vårdnaden bestäms even
tuell verkställighet av domen, och förfarandet 
härvid, av den nationella lagstiftningen eller av 
annan internationell överenskommelse. 

Partiell verkställighet kan självfallet också 
komma i fråga på uttrycklig begäran av sök
anden (stycke 2). 

Artikel 43. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 43 i Brysselkonventionen. 

Verkställighet i en annan stat av en dom som 
gäller vite är enligt artikeln möjlig endast i det 
fall att den ursprungliga domen slutligt har 
fastställt vitets belopp. Avsikten med denna 
bestämmelse är att undvika de svårigheter i 
verkställighetsskedet som följer av olika sätt att 
fastställa vite i olika länder. I vissa konven
tionsstater fastställs vite t.ex. så att det ökar 
med ett visst belopp varje dag den förpliktelse 
försummas som ligger till grund för att vitet 
förelagts. Om domstolen i ursprungsstaten så
ledes inte har fastställt det slutliga vitesbelop
pet, verkställs domen inte i en annan konven
tionsstat med stöd av konventionen. 

Artikel 44. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 44 i Brysselkonventionen, med det 
undantaget att stycke 2 i Luganokonventionen, 
till skillnad från stycke 2 i Brysselkonventionen 
också gäller Island förutom Danmark. 

Artikeln innehåller en bestämmelse om rätt
en för den som begär verkställighet att få 
rättshjälp eller fri rättegång vid exekvaturpröv
ningen i verkställighetsstaten. Förmånerna gäl
ler dock inte vid sökande avändring, utan 
endast vid det förfarande som regleras i ar
tiklarna 32-35. 

Enligt stycke l skall sökanden beviljas rätts
hjälp eller fri rättegång eller kostnads- eller 
avgiftsbefrielse i största möjliga utsträckning, 
om han i ursprungsstaten helt eller delvis hade 
fri rättegång. Detta betyder för det första att 
om sökanden i ursprungsstaten hade fri rätte
gång, får han i verkställighetsstaten inte avkrä
vas någon form av utredning över t.ex. inkoms
ter och förmögenhet. Dessutom betyder detta 
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att sökanden har rätt till helt fri rättegång i 
verkställighetsstaten fastän han i ursprungssta
ten hade fått denna förmån endast delvis. I 
slutet av stycket fastställs att frågan om vilka 
avgifter den som beviljats fri rättegång skall 
vara befriad från regleras enligt lagen i verk
ställighetssta ten. 

I stycke 2 i artiklen finns en särskild bestäm
melse som avser Danmark och Island. I dessa 
stater är förfarandet vid de administrativa 
myndigheter som handlägger frågor om under
hållsbidrag fritt från avgift. För att den som i 
Danmark eller Island ådömts underhållsskyl
dighet skall få den fria rättegång som han 
eventuellt behöver i övriga konventionsstater, 
skall han förete ett i denna punkt avsett intyg 
från justitieministeriet i respektive stat. 

Artikel45. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 45 i Brysselkonventionen. 

Enligt artikeln skall den som i en konven
tionsstat begär verkställighet av en dom som 
meddelats i en annan konventionsstat inte 
avkrävas säkerhet, borgen eller deposition, 
oavsett dess benämning, på den grunden att 
han inte är medborgare i verkställighetsstaten 
eller inte har hemvist eller vistelseort i denna 
stat. En motsvarande bestämmelse ingår i 
Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om 
internationell rättshjälp (FördrS 47/88). 

Bestämmelsen syftar till att en stat vid 
exekvaturförfarandet inte får ge någon en 
sämre ställning än det egna landets medborgare 
eller invånare. Förbudet i denna bestämmelse 
är inte tillämpligt då verkställighet begärs i 
ursprungsstaten. Det är inte heller förbjudet att 
kräva säkerhet på andra grunder än de som 
omnämns i artikeln. 

Avsnitt 3. Gemensamma bestämmelser 

Artikel 46. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 46 i Brysselkonventionen. 

I artikeln räknas de handlingar upp som 
skall ges in då någon gör gällande att en dom 
skall erkännas eller begär verkställighet av 
dom. Enligt punkt l i artikeln skall en sådan 
kopia av dom ges in som gör det möjligt att 
fastställa dess äkthet (authenticite). Enligt ar
tikelns formuleringt skall kopian uppfylla "de 
villkor som är nödvändiga för att dess äkthet 
skall kunna fastställas". 

Punkt 2 i artikeln gäller handlingar som skall 
ges in när det rör sig om en tredskodom eller 

annan dom som har meddelats mot en utebli
ven svarande. Härvid skall sökanden ge in 
sådana handlingar som visar att stämningsan
sökan eller motsvarande handling har delgivits 
den uteblivna svaranden på rätt sätt och i 
tillräckligt god tid. Att förete dessa handlingar 
är nödvändigt av den anledningen att enligt 
artikel 27 punkt 2 erkänns en dom inte om 
domen meddelats mot en utebliven svarande 
och svaranden inte på rätt sätt har delgivits 
stämningsansökan eller motsvarande handling i 
tillräckligt god tid för att kunna förbereda sitt 
svaromål. 

Artikel 47. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 47 i Brysselkonventionen. 

I punkt l i artikeln anges de handlingar som 
skall ges in vid ansökan om verkställighet. 
Enligt denna punkt skall den part som ansöker 
om verkställighet ge in de handlingar som visar 
att domen är verkställbar enligt lagen i ur
sprungsstaten och att den har delgivits. Delgiv
ningskravet föranleds av att det har ansetts 
ändamålsenligt att motparten har kännedom 
om domen då ansökan om verkställighet görs 
och att han därigenom också har möjlighet att 
uppfylla sina skyldigheter på frivillig väg. I 
vissa stater, t.ex. i Danmark, förutsätts det i 
den nationella lagstiftningen att en dom skall 
ha delgivits motparten för att kunna verkstäl
las. 

I punkt 2 i artikeln regleras de handligar som 
behövs för rättshjälp eller fri rättegång i verk
ställighetsstaten i de fall den som ansöker om 
verkställighet har haft denna rätt, helt eller 
delvis i ursprungsstaten. A v motiveringen 
under artikel 44 framgår att den som ansöker 
om verkställighet har rätt till fri rättegång om 
han i ursprungsstaten beviljats fri rättegång 
helt eller delvis. 

Artikel 48. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 48 i Brysselkonventionen. 

Artikeln innehåller bestämmelser för den 
händelse att de handlingar som avses i artikel 
46 punkt 2 eller artikel 47 punkt 2 inte har 
getts in. I stycke l i artikeln föreskrivs för det 
första att domstolen har möjlighet att bevilja 
uppskov och bestämma en tidsfrist inom vilken 
handlingarna skall inges. Dessutom föreskrivs 
det att domstolen kan godta andra relevanta 
handlingar i stället för de nämnda eller befria 
sökanden från skyldigheten att ge in dem, om 
tillgängliga uppgifter kan anses tillräckliga. 

I stycke 2 i artikeln finns en bestämmelse om 
de översättningar som behövs. Enligt detta 
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stycke skall en översättning ges in, om dom
stolen begär det. Också härvid räcker det att 
översättningen är bestyrkt av en person som är 
behörig därtill i någon av konventionsstaterna. 
Det saknar alltså betydelse enligt vilken kon
ventionsstats lagstiftning personen har denna 
rätt. 

Artikel 49. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 49 i Brysselkonventionen. 

I artikeln föreskrivs uttryckligen att domsto
len inte får kräva legalisering eller annat 
liknande förfarande i fråga om handlingar som 
anges i artiklarna 46 och 4 7 och i artikel 48 
stycke 2 eller i fråga om fullmakt för ombud. 
Domstolen får inte ens kräva sådant intyg som 
avses i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 
om slopande av krav på legalisation av utländ
ska allmänna handlingar (FördrS 46/85). 

AVDELNING IV 

OFFICIELLA HANDLINGAR OCH 
INFÖR DOMSTOL INGÅNGNA 

FÖRLIKNINGAR 

Artikel 50. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 50 i Brysselkonventionen. 

Med officiella handlingar avses civil- och 
handelsrättsliga handlingar i vissa länder på 
den europeiska kontinenten, vilka är verkställ
bara utan dom eller beslut. A v officiella hand
lingar förutsätts för det första att de är 
bestyrkta av en myndighet. För det andra 
förutsätts att detta bestyrkande också gäller 
innehållet och inte endast t.ex. undertecknan
det För det tredje förutsätts att handlingen 
skall vara verkställbar i den stat där den har 
upprättats. Ett villkor enligt denna konvention 
är dessutom självfallet att handlingen gäller 
sådant som omfattas av konventionens tillämp
ningsområde. 

I de stater där en särskild notarieinstitution 
finns kan notarien i allmänhet bestyrka vissa 
verkställbara handlingar. Förlikning utanför 
domstol i fråga om privaträttsligt anspråk 
(udenretlig forlig), som förekommer enligt 
dansk domstol och är direkt verkställbar enligt 
dansk lag, är t.ex. inte en sådan officiell 
handling som avses i artikeln. Inte heller är en 
växel eller en check en dylik handling, inte ens 
i det fall att den, som t.ex. är fallet enligt dansk 
lag, är verkställbar utan särskild dom eller 
beslut. 

Finsk lag känner inte sådana officiella hand-

lingar som avses i artikeln. Handlingar som hos 
oss påminner om officiella handlingar är de 
avtal om underhåll till barn som godkänns av 
socialnämnden. Det är dock oklart om dylika 
av en socialnämnd godkända avtal kan betrak
tas som sådana officiella handlingar som kon
ventionen avser. 

Enligt stycke l i artikeln skall en officiell 
handling som upprättats i en konventionsstat 
och som är verkställbar i den staten förklaras 
vara verkställbar i en annan konventionsstat i 
enlighet med det i avdelning III avsnitt 2 
föreskrivna förfarandet. Framställningen får 
avslås endast om verkställigheten strider mot 
grunderna för rättsordningen i verkställighets
staten. 

Behörighet och formkrav för upprättandet 
av en handling regleras av lagstiftningen i den 
stat där handlingen upprättas. Enligt stycke 2 i 
artikeln skall en handling, för att den skall 
kunna godtas som en officiell handling, upp
fylla de villkor som uppställs i lagstiftningen i 
den stat i vilken handlingen har upprättats. Vid 
ansökan om verkställighet iakttas dessutom 
enligt stycke 3 bestämmelserna i avdelning III 
avsnitt 3 i tillämpliga delar. Detta betyder bl.a. 
att man i verkställighetsstaten inte kan kräva 
legalisering av handlingar eller motsvarande 
formaliteter. 

Artikel 51. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 51 i Brysselkonventionen. 

Enligt artikeln är en förlikning, som ingåtts 
inför domstol i ett pågående mål och som är 
verkställbar i den stat där förlikningen ingicks, 
verkställbar under samma förutsättningar som 
officiella handlingar. I vissa konventionsstater, 
t.ex. i Tyskland och Nederländerna, är förlik
ning inför domstol direkt verkställbara utan 
ytterligare godkännande. I Finland är situatio
nen en annan. Enligt finsk rätt är ett villkor för 
verkställighet att förlikningen har fastställts av 
domstolen. Detta fastställande sker dock inte i 
forn1 av en dom. 

AVDELNING V 

ALLMÄNNA BEST ÄMMELSER 

Artikel 52. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 52 i Brysselkonventionen. 

Konventionen innehåller inte regler om var 
en part skall anses ha sitt hemvist. Begreppet 
hemvist definieras inte heller i konventionen. 



46 1992 rd - RP 177 

Denna artikel samt artikel 53 innehåller be
stämmelser om tillämplig lag då en parts 
hemvist skall fastställas. Begreppet hemvist 
med hänsyn till finsk lag har kommenterats 
under artikel 2. 

Artikeln gäller för det första en situation där 
domstolen skall avgöra om en person har 
hemvist i en konventionsstaL För det andra 
gäller den en situation där domstolen skall 
avgöra om en person har hemvist i en annan 
konventionsstaL Däremot finns inga bestäm
melser som reglerar frågan när en person skall 
anses ha hemvist i en tredje stat. Bestämmel
serna gäller såväl svarandens som kärandens 
hemvist. I praktiken blir det oftast fråga om att 
tillämpa bestämmelserna på en tvist om sva
randens hemvist. 

Enligt stycke l i artikeln skall domstolen i en 
konventionsstat tillämpa sin egen lag vid avgö
randet av frågan om en part har hemvist i den 
staten. Härvid skall den nationella lagstiftning
en i ursprungsstaten följas. Om det t.ex. är 
oklart om en svarande som instämts inför en 
domstol i Finland har hemvist i Finland eller 
Belgien, skall domstolen tillämpa endast finsk 
lag. Om svaranden enligt finsk lag har hemvist 
här, behöver domstolen inte beakta lagstift
ningen i något annat land. Om svaranden 
dessutom har instämts inför belgisk domstol på 
grund av att han enligt belgisk lag har hemvist 
i Belgien, avgörs frågan om vilken domstol som 
skall handlägga målet enligt konventionens 
bestämmelser om litispendens (artikel 21). 

För den händelse att en part inte har hemvist 
i den stat där domen meddelats finns bestäm
melsen i stycke 2. Enligt denna skall domstolen 
vid avgörandet av frågan om parten har 
hemvist i någon annan konventionsstat, tilläm
pa den statens lag. Om t.ex. en svarande som 
instämts inför domstol i Finland påstår att han 
har hemvist i Belgien, fastän käranden anser att 
hans hemvist inte är i en konventionsstat, skall 
domstolen tillämpa belgisk lag för att avgöra 
om svaranden har hemvist i Belgien. 

I vissa stater har begreppet hemvist definie
rats olika i den materiellträttsliga lagstiftningen 
och i den processrättsliga lagstiftningen. I 
dylika fall torde konventionen förutsätta att 
hemvistreglerna i den processrättsliga lagstift
ningen skall tillämpas. 

I artikeln sägs inte vilka regler som skall 
gälla då en part inte har hemvist i någon 
konventionsstaL I dylika fall tillämpar domsto
len reglerna i sin egen internationella privaträtt. 

Artikel 53. Artikeln har samma innehåll som 
motsvarande artikel i Brysselkonventionen. 

Enligt stycke l i artikeln anses ett bolags 
eller annan juridisk persons säte vara dess 
hemvist. För att bestämma var detta säte är 
beläget skall domstolen tillämpa reglerna i sin 
egen internationella privaträtt. I artikeln om
nämns såväl bolag som juridisk person. Detta 
beror på att om endast juridisk person hade 
omnämnts, skulle vissa bolag inte omfattas av 
artikelns tillämpningsområde. Öppet bolag en
ligt tysk rätt betraktas t.ex. inte som en juridisk 
person. 

Bolags eller juridiska personers säte kan i 
olika staters lagstiftning bestämmas på olika 
grunder. I vissa stater, t.ex. i Finland och 
Sverige, har man av hävd ansett att frågan 
avgörs så att ett bolag eller en juridisk person 
har sitt säte enligt vad som är fastställt i 
respektive stadgar. I andra stater, t.ex. i Dan
mark, anses ett bolag eller en juridisk person 
ha sitt säte på den ort där huvudkontoret är 
beläget. Också i dessa stater utgår man i 
allmänhet, tills något annat påvisas, från att 
bolaget eller den juridiska personen har sitt 
säte på den ort som angivits som säte i 
stadgarna. 

Beträffande en trusts säte finns en särskild 
regel i stycke 2 i artikeln. Denna regel är 
emellertid likadan som regeln om bolag och 
juridiska personer. 

AVDELNING VI 

ÖVERGÅNGSBESTÄ~ELSER 

Artikel 54. Artikeln motsvarar i sak artikel 
54 i Brysselkonventionen. 

Konventioner om verkställighet tillämpas i 
allmänhet inte retroaktivt. Denna huvudregel 
iakttas även i denna konvention. 

Enligt stycke l i artikeln tillämpas konven
tionen endast på sådana rättegångar som har 
inletts och på officiella handlingar som har 
upprättats efter konventionens ikraftträdande i 
ursprungsstaten. I fråga om erkännande eller 
verkställighet krävs dessutom att domen med
delats och handlingen upprättats efter det att 
konventionen trätt i kraft också i verkställig
hetsstaten. 

Stycke 2 i artikeln innehåller ett undantag 
från huvudregeln i stycke l. Enligt stycke 2 
tillämpas bestämmelserna om erkännande och 
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verkställighet i avdelning III i konventionen 
också i det fall att målet anhängiggjorts innan 
konventionen trädde i kraft, om domen med
delats efter ikraftträdandet. Ett villkor är dock 
i detta fall att de tillämpade behörighetsregler
na motsvarar bestämmelserna i avdelning II i 
konventionen eller att andra bilaterala eller 
multilaterala fördragsbestämmelser gäller mel
lan länderna i fråga. Domstolen i verkställig
hetsstaten har sålunda rätt att i väsentligt 
högre grad pröva domstolens i ursprungsstaten 
behörighet än vad som är fallet då talan, som 
lett till domen, har anhängiggjorts efter det att 
konventionen trätt i kraft. Detta beror på att 
svaranden i rättegångar som inletts innan 
ikraftträdandet inte har haft den i konventio
nen tryggade möjligheten att bestrida domsto
lens behörighet i ursprungsstaten. 

Konventionens ikraftträdande har inga verk
ningar på rättegångar som anhängiggjorts in
nan ikraftträdandet. Om talan väckts t.ex. vid 
finsk domstol mot en svarande med hemvist i 
en annan konventionsstat på den grund att han 
har egendom i Finland (andra meningen i 10 
kap. l § l mom. rättegångsbalken), kan dom
stolen inte till följd av svarandens yrkande 
avvisa målet med stöd av artikel 3 i konven
tionen. 

Stycke 3 i artikeln innehåller en särskild 
bestämmelse om behörigheten i avtalstvister i 
fråga om domstolarna i Irland och Storbritan
nien och Nordirland. I dessa stater är regeln 
den att val av tillämplig lag samtidigt är ett val 
av domstol. Därför föreskrivs det att en skrift
lig överenskommelse, som ingåtts före kon
ventionens ikraftträdande, om den på avtalet 
tillämpliga lagen ger domstolarna i respektive 
land behörighet att pröva tvisten också efter 
det att konventionen har trätt i kraft. 

Enligt EG-domstolens tolkning av artiklarna 
17 och 54 iBrysselkonventionen (dom den 13 
november 1979 i mål 25/79, Sanicentral/Collin) 
är ett prorogationsavtal giltigt i fråga om 
rättegångar som inletts efter konventionens 
ikraftträdande då bestämmelsen ingått som en 
klausul i ett avtal som ingåtts innan ikraft
trädandet, även om prorogationsavtal enligt 
den på prorogationsavtalet tillämpliga natio
nella lagstiftningen inte giltigt kunnat ingås. I 
motiveringen konstateras bl.a. att en proroga
tionsklausuls juridiska betydelse blir aktuell 
först i det skedet då en tvist anhängiggörs. 

Artikel 54 a. Artikeln har så gott som samma 
innehåll som motsvarande artikel i Brysselkon-

ventionen. Skillnaderna mellan Luganokonven
tionen och Brysselkonventionen i fråga om 
artikel 54 a beror på att det är fråga om 
ikraftträdandet av olika konventioner. Artikel 
54 a i Luganokonventionen gäller EG-staterna 
Danmark, Grekland och Irland samt EFTA
länderna Island, Norge, Sverige och Finland. 

Artikeln har intagits i konventionen av den 
anledningen att behörighetsbestämmelserna i 
annat fall skulle bli alltför bristfälliga för de 
konventionsstater - t.ex. Finland - som inte 
har tillträtt den i Bryssel den 10 maj 1952 
ingångna arrestkonventionen. 

Bestämmelserna om behörighet i artikeln 
motsvarar bestämmelserna om behörighet i 
arrestkonventionen. De tillämpas alltså i de 
konventionsstater som inte har tillträtt arrest
konventionen. I den allmänna motiveringen 
konstateras att artikeln är avsedd att vara 
temporär. En stat kan tillämpa bestämmelserna 
i den under endast tre år räknat från det att 
konventionen trädde i kraft för den statens del. 

I de stater som omnämns i artikeln tillämpas 
således Luganokonventionens bestämmelser 
om domstols behörighet i sjörättsliga frågor, 
men dessutom också bestämmelserna i denna 
artikel. A v artikelns inledande del framgår att 
arrestkonventionen skall tillämpas i stället för 
bestämmelserna i artikeln genast då arrestkon
ventionen har trätt i kraft i en stat som nämns 
i artikeln. A v dessa stater har Danmark redan 
tillträtt arrestkonventionen. Eftersom artikeln 
är avsedd att vara temporär kommenteras den 
inte närmare. 

AVDELNING VII 

FÖRHÅLLANDET TILL BRYSSEL
KONVENTIONEN OCH TILL 

ANDRA KONVENTIONER 

A:tikel 54 b. I denna artikel bestäms Luga
nokowentionens förhållande till Brysselkon
ventionen och den har kommenterats närmare 
i den allmänna motiveringen under punkt 2.7. 

Artikel 55. Artikeln gäller, liksom artikel 55 
i Brysselkonventionen, de konventioner som 
Luganokonventionen ersätter. I artikel 55 i 
Brysselkonventionen uppräknas konventioner 
som gäller mellan EG-staterna. I denna artikel 
uppräknas däremot konventioner som en eller 
flera EFTA-länder är parter i. 

I artikeln uppräknas de konventioner som 
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Luganoknventionen ersätter till den del dessa 
konventioner innehåller bestämmelser som hör 
till Luganokonventionens tillämpningsområde. 
För Finlands del är det för det första fråga om 
1932 års nordiska konvention, som underteck
nades i Köpenhamn den 16mars 1932 (FördrS 
9/33). Denna konvention gäller numera endast 
i förhållandet mellan Island och de övriga 
nordiska länderna. Andra konventioner som 
ersätts är 1977 års nordiska konvention, som 
undertecknades i Köpenhamn den 11 oktober 
1977 (F ördrS 56177) samt den i Wien den 17 
november 1986 undertecknade överenskommel
sen mellan Finland och Österrike om erkänn
ande och verkställighet av domar på privaträt
tens område (FördrS 17/88). 

Ersåttandet begränsas dock av bestämmel
serna i artikel 54 stycke 2 och artikel 56. Den 
första begränsningen innebär att då erkännan
de och verkställighet begärs i fråga om en dom 
som meddelats i ett mål som angängiggjorts 
innan konventionens trädde i kraft, kan erkän
nandet och verkställigheten i vissa fall kräva att 
bestämmelserna om behörighet motsvarar be
stämmelserna om behörighet i den konvention 
som skall ersättas. 

Artikel 56. Artikeln motsvarar artikel 56 i 
Brysselkonventionen. 

A v stycke l framgår att de i artikel 55 
uppräknade konventionerna ersätts endast be
träffande de frågor som Luganokonventionen 
skall tillämpas på. Detta innebär att t.ex. den i 
artikel 55 nämnda nordiska konventionen från 
år 1932 fortsätter att gälla i förhållandena 
mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige 
beträffande verkställighet av sådan förlikning i 
förlikningsnämnd som avses i konventionen. 

Den nordiska konventionen från år 1977 
fortsätter att gälla till vissa delar i förhållan
dena mellan de nordiska länderna, med undan
tag av Island. Med stöd av lagen om nordiska 
domar, som grundar sig på nämnda konven
tion, accepteras i Finland t.ex. ett föreläggande 
av norsk åklagarmyndighet om ersättningsskyl
dighet, vilket godkänts av den som avses med 
föreläggandet. Ett dylikt föreläggande jämställs 
med dom. Dessutom tillämpas lagen på verk
ställighet som gäller t.ex. förlikning om privat
rättsligt anspråk inför annan myndighet än 
domstol, förlikning utanför domstol som in
gåtts enligt 478 § l stycket 4 punkten i den 
danska rättegångslagen (udenretlig forlig), skul
debrev, växel eller check som enligt dansk lag 
kan utgöra grund för verkställighet utan rätte-

gång och skuldebrev som enligt norsk lag kan 
utgöra grund för verkställighet utan rättegång. 
Lagen tillämpas också på verkställighet av 
beslut om vårdnad om eller rätt till umgänge 
med barn eller överlämnande av barn. Ett laga 
kraft vunnet beslut av utmätningsman i Fin
land om uppgörelse av avbetalningsköp kan på 
vissa villkor verkställas med stöd av motsva
rande domslagar i Danmark, Sverige och Nor
ge. 

Enligt stycke 2 i artikeln tillämpas nämnda 
konventioner fortsättningsvis på domar som 
meddelats och officiella handlingar som upp
rättats före Luganokonventionens ikraftträ
dande. 

Enligt EG-domstolen (dom den 14 juli 1977 
i mål 9 och 10/77, Bavaria & Germanair/Euro
control) utgör artikel 56 stycke l i Brysselkon
ventionen inget hinder för att en bilateral 
överenskommelse, som t.ex. den i Brysselkon
ventionen uppräknade överenskommelsen mel
lan Tyskland och Belgien, också i fortsättning
en tillämpas på domar, som visserligen inte 

•meddelats i mål som enligt artikel l stycke 2 i 
konventionen faller utanför konventionens till
lämpningsområde, men som konventionen 
trots detta inte tillämpas på. Betydelsen av det 
i ifrågavarande bilaterala överenskommelse in
gående begreppet "privaträttsliga ärenden" 
(matiere civile et commerciale) avviker från den 
tolkning detta begrepp ges i Brysselkonventio
nen. 

Artikel 57. Artikeln avviker från artikel 57 i 
Brysselkonventionen. Trots skillnaderna i ar
tiklarnas uppbyggnad har artikelbestämmelser
na om domstols behörighet likartat innehåll i 
de två konventionerna. Däremot avviker de 
från varandra i fråga om bestämmelserna om 
erkännande och verkställighet.! artikeln regle
ras Luganokonventionens förhållande till kon
ventioner på särskilda områden. Dylika kon
ventioner kan t.ex. innehålla bestämmelser en
bart om behörighet eller enbart om erkännande 
och verkställighet, men de kan också innehålla 
bestämmelser av båda slagen. Med tanke på 
tillämpningen av denna artikel är det egalt om 
konventionen i fråga innehåller kompletterande 
bestämmelser om tillämplig lag eller materiella 
bestämmelser. Av artikeln framgår att det med 
tanke på tillämpningen inte spelar någon roll 
om konventionen i fråga har trätt i kraft före 
eller efter Luganokonventionens ikraftträ
dande. 

I artikeln avsedda konventioner på särskilda 
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områden som också Finland har tillträtt är 
t.ex. följande: 

- konventionen rörande fastställande av 
vissa gemensamma bestämmelser i fråga om 
internationell luftbefordran, Warszawa den 12 
oktober 1929 (FördrS 26/37), 

- konventionen innehållande internatio
nella privaträttsliga bestämmelser om äkten
skap, adoption och förmynderskap, avslutad i 
Stockholm den 6 februari 1931 mellan Finland, 
Island, Danmark, Norge och Sverige (FördrS 
20/31) till de delar som gäller behörighet i 
frågor om underhållsskyldighet (artikel 8 styc
ke 2), 

- konventionen om fraktavtal vid interna
tionell godsbefordran (CMR), Geneve den 19 
maj 1956 (FördrS 50/73), 

- konventionen om erkännande och verk
ställighet av beslut om underhållsbidrag till 
barn, Haag den 15 april 1958 (FördrS 42/67), 

- konventionen om skadeståndsansvar på 
atomenergins område, Paris den 29 juli 1960 
(FördrS 20/72), 

- konventionen mellan Finland, Island, 
Norge, Sverige och Danmark angående indriv
ning av underhållsbidrag, Oslo den 23 mars 
1962 (FördrS 8/63), 

- internationella konventionen om civilrätts
lig ansvarighet för skada orsakad av förorening 
genom olja, Bryssel den 20 november 1969 och 
internationella konventionen om upprättandet 
av en internationell fond för ersättning av 
skada orsakad av förorening genom olja, Brys
sel den 18 december 1971 (FördrS 80/80), 

- konventionen om erkännande och verk
ställighet av avgöranden angående underhålls
bidrag, Haag den 2 oktober 1973 (FördrS 
35/83), 

- konventionen om internationell järnvägs
trafik (COTIF), Bern den 9 maj 1980 (FördrS 
5/85). 

Stycke J i artikeln innehåller huvudregeln för 
förhållandet mellan Luganokonventionen och 
konventioner på särskilda områden. Enligt 
detta stycke skall konventionen inte inverka på 
konventioner som konventionsstaterna har till
trätt eller kommer att tillträda senare och som 
på särskilda områden reglerar domstolars be
hörighet eller erkännande eller verkställighet av 
domar. 

Bestämmelsen innebär inte att en konvention 
på ett särskilt område automatiskt åsidosätter 
Luganokonventionen. Som det har sagts ovan, 
kan konventionerna på särskilda områden t.ex. 
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innehålla endast bestämmelser om behörighet 
eller endast bestämmelser om erkännande eller 
verkställighet. I fråga om t.ex. erkännande och 
verkställighet kan i konventionen saknas be
stämmelser om det förfarande som skall tilläm
pas. Luganokonventionen tillämpas härvid åt
minstone i fråga om de delar beträffande vilka 
konventionen på något särskilt område inte 
innehåller särskilda bestämmelser eller inte alls 
innehåller bestämmelser som motsvarar Luga
nokonventionen. 

Enligt stycke 2 utgör konventionen inget 
hinder för en domstol i en konventionsstat som 
har tillträtt en konvention på något särskilt 
område att förklara sig behörig på den grund 
att den är behörig enligt konventionen på det 
särskilda området. Det är möjligt att grunda 
behörighet på bestämmelserna om behörighet i 
en konvention på något särskilt område också 
i det fall då svaranden har hemvist i en sådan 
Luganokonventionsstat som inte har tillträtt 
konventionen på det särskilda området. 

Om således en konvention på något särskilt 
område innehåller sådana bestämmelser om 
behörighet som inte finns i Luganokonventio
nen, kan domstolens behörighet i en stat som 
har tillträtt den förstnämnda konventionen 
bestämmas enligt dessa behörighetsregler, även 
om staten också har tillträtt Luganokonventio
nen. 

Detta kan t.ex. betyda följande: Finland, till 
skillnad från Spanien, har inte tillträtt den i 
Aten den 13 december 1974 ingångna konven
tionen om befordran av passagerare och res
gods till havs (i det följande Atenkonventionen). 
Trots detta vore det möjligt att i Spanien väcka 
talan mot en i Finland bosatt bortfraktare på 
den grunden att destinationshamnen enligt 
transportavtalet är i Spanien. Det är således 
möjligt att väcka talan vid spansk domstol 
fastän Luganokonventionen inte har någon 
behörighetsregel som grundar sig på destina
tionshamn och fastän Finland inte har tillträtt 
A tenkonventionen. 

För tydlighetens skull har i artikeln intagit 
en bestämmelse enligt vilken domstolen alltid 
skall tillämpa bestämmelserna i artikel 20 i 
konventionen. Denna bestämmelse som upp
rättats som skydd för svaranden blir tillämplig 
då en svarande med hemvist i en annan 
konventionsstat underlåtit att infinna sig i 
domstolen. Domstolen skall härvid självmant 
utreda om den är behörig samt om svaranden 
har kallats på rätt sätt och i tillräckligt god tid. 
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I artikeln bestäms inte särskilt förhållandet 
mellan Luganokonventionen och konventioner 
på särskilda områden i fråga om deras bestäm
melser om verkningarna av att handläggningen 
av ett mål inletts. Om t.ex. en domstol där 
talan väckts först har grundat sin behörighet 
på behörighetsreglerna i en konvention på 
något särskilt område, blir uppenbarligen dom
stolen i den konventionsstat där talan väckts 
senare tvungen enligt konventionen att själv
mant avbryta behandlingen av målet fastän 
denna senare stat inte tillträtt ifrågavarande 
särskilda konvention. Detta torde bli fallet 
åtminstone då rättegången i den förra konven
tionsstaten kunde leda till en dom som skall 
erkännas och verkställas i den senare konven
tionsstaten. 

Enligt stycke 3 i artikeln skall domar som 
meddelats i en konventionsstat erkännas och 
verkställas i en annan konventionsstat i enlig
het med bestämmelserna i avdelning III i 
Luganokonventionen även i det fall att dom
stolen grundat sin behörighet på behörighets
regler i en konvention på något särskilt områ
de. 

Med stöd av denna punkt i konventionen 
erkänns och verkställs domar som meddelats i 
en annan konventionsstat, för det första då 
verkställighetsstaten inte har tillträtt den sär
skilda konventionen vars behörighetsregler lig
ger som grund för domstolens behörighet 
iursprungsstaten. Härvid spelar det ingen roll 
om konventionen på det särskilda området 
innehåller bestämmelser om erkännande och 
verkställighet av domar eller ej. 

I det tidigare nämnda exemplet i fråga om 
Atenkonventionen blir bestämmelserna i avdel
ning III i Luganokonventionen tillämpliga på 
erkännande och verkställighet i Finland av en 
dom som meddelats i Spanien, om den span:>ka 
domstolen grundat sin behörighet på bestäm
melserna i Atenkonventionen. 

Denna punkt i konventionen blir dessutom 
tillämplig när såväl ursprungsstaten som verk
ställighetsstaten har tillträtt en konvention på 
något särskilt område, men denna konvention 
inte innehåller erkännande- eller verkställighets
regler. I ett sådant fall då konventionen på 
något särskilt område innehåller dylika bestäm
melser tillämpas stycke 5 i artikeln, vilket 
kommenteras nedan. 

Atenkonventionen innehåller inte bestäm
melser om erkännande och verkställighet av 
domar. Med stöd av denna konvention skulle 

alltså erkännande och verkställighet av en 
spansk dom i Finland ske med tillämpning av 
bestämmelserna i avdelning III i Luganokon
ventionen, också i det fall att Finland hade 
tillträtt Atenkonventionen. 

skyldigheten i stycke 3 att erkänna en dom 
och förordna om verkställighet av den begrän
sas av bestämmelsen i stycke 4. Enligt detta 
stycke får erkännande och verkställighet vägras 
om verkställighetsstaten inte har tillträtt ifrå
gavarande särskilda konvention och den person 
mot vilken erkännande eller verkställighet be
gärs har hemvist i verkställighetsstaten. Vägran 
av erkännande och verkställighet är således i 
detta fall beroende av prövning och följer alltså 
inte automatiskt. 

Om domen kan erkännas eller verkställas 
enligt verkställighetsstatens interna lagstiftning, 
får erkännande eller verkställighet inte vägras. 
Till skillnad från vad som är fallet hos oss är 
det nämligen i vissa stater möjligt att erkänna 
och verkställa en dom som meddelats i ett 
förmögenhetsrättsligt mål, även om det inte 
finns någon internationell överenskommelse 
som skulle förplikta till detta. 

Detta stycke togs in i Luganokonventionen 
på yrkande av EFTA-länderna, uttryckligen 
för att förhindra att konventionsstater som inte 
är EG-medlemmar skulle bli tvungna att er
känna och verkställa en dom som medddelats i 
en EG-stat och beträffande vilken domstolens 
behörighet endast grundat sig på någon över
enskommelse EG-länderna emellan eller på 
någon EG-rättsakt (actes communautaires). 
Som det framgår av Protokoll Nr 3 om 
tillämpningen av artikel 57 jämställs EG:s 
rättsakter med i denna artikel avsedda konven
tioner på särskilda områden. Dylika rättsakter 
från EG är t. ex. förordningar och direktiv. 
Gemensamt för dem är att de utfärdats av EG 
och inte av EG:s medlemsstater. Någon mot
svarande bestämmlese finns inte i Brysselkon
ventionen. 

Enligt t.ex. protokollet (Protocol on litiga
tion) till konventionen som ingicks i Luxem
burg den 15 december 1975 mellan EG-staterna 
om europapatent för den gemensamma mark
naden kan en svarande som inte har hemvist i 
en stat som tillträtt denna konvention instäm
mas inför den domstol på EG-området inom 
vars domkrets käranden har hemvist. Det kan 
sålunda uppstå situationer där talan mot en 
svarande, med hemvist i en annan Luganokon
ventionsstat än en EG-stat, kan väckas vid en 
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domstol vars behörighet grundar sig på en 
exorbitant behörighetsgrund. Därför har det 
ansetts nödvändigt att göra det möjligt att i 
den stat där svaranden har hemvist vägra 
erkännande och verkställighet av en dom som 
meddelats i dylika fall. 

Stycke 5 i artikeln innehåller bestämmelser 
för det fall att såväl ursprungsstaten som 
verkställighetsstaten har tillträtt en konvention 
på något särskilt område och denna konven
tion anger förutsättningar för erkännande och 
verkställighet av domar. I dylika fall skall dessa 
förutsättningar gälla i stället för bestämmelser
na i Luganokonventionen om erkännande och 
verkställighet. 

Enligt denna punkt i konventionen kan dock 
de bestämmelser i Luganokonventionen som 
gäller förfarandet vid erkännande och verkstäl
lighet alltid tillämpas. 

Bestämmelsen innebär alltså att den part 
som begär erkännande eller ansöker om verk
ställighet får välja mellan Luganokonventio
nens bestämmelser om förfarandet och den 
särskilda konventionens bestämmelser om för
farandet. Detta är alltså fallet även om såväl 
ursprungsstaten som verkställighetsstaten har 
tillträtt den aktuella särskilda konventionen. 
1973 års Haagkonvention om erkännande och 
verkställighet av avgöranden angående under
hållsbidrag förutsätter t.ex. att en underhålls
skyldig som vistas i verkställighetsstaten skall 
höras innan en begäran om verkställighet kan 
bifallas. Enligt Luganokonventionen kommer 
dylikt hörande i fråga först i det skede då 
ändring söks. Enligt Haagkonventionen skall i 
Finland verkställighetsförordnande för avgö
rande angående underhållsbidrag sökas hos 
Helsingfors hovrätt, medan det är överexekutor 
som enligt Luganokonventionen förordnar om 
verkställighet. 

Artikel 58 finns inte. Detta beror på att man 
önskat följa artikelnumreringen i Brysselkon
ventionen. I Brysselkonventionen innehåller ar
tikel 58 en bestämmelse som tillämpas mellan 
Frankrike och Schweiz. Eftersom avsikten är 
att dessa stater skall tillträda Luganokonven
tionen behövs denna bestämmelse inte i denna 
konvention. 

Artikel 59. Artikeln har samma innehåll som 
artikel 59 i Brysselkonventionen. 

Artikeln gäller endast situationer där svar
anden har hemvist eller vanlig vistelseort i en 
stat som inte har tillträtt konventionen. Enligt 
stycke l i artikeln kan en konventionsstat i en 

konvention med en tredje stat om erkännande 
och verkställighet av domar förbinda sig att 
inte erkänna domar som har meddelats i andra 
konventionsstater mot svarande som har hem
vist eller vanlig vistelseort i denna tredje stat, 
om domstolen grundat sin behörighet endast 
på en sådan behörighetsregel som anges i 
artikel 3 stycke 2. 

I artikel 3 stycke 2 räknas konventionssta
ternas exorbitanta behörighetsregler upp. Er
kännande får alltså vägras endast i det fall att 
den domstol som meddelat domen har grundat 
sin behörighet uteslutande på dessa uttrycklig
en nämnda behörighetsregler. Erkännande kan 
alltså inte vägras i ett sådant fall där behörig
heten har kunnat grundas på någon annan 
behörighetsregel enligt statens interna lagstift
ning, även om också denna regel kan betraktas 
som exorbitant. Vidare kan erkännande inte 
heller vägras i ett sådant fall där behörigheten 
grundats på en exorbitant behörighetsregel, 
men dessutom har kunnat grundas på något 
annat stadgande. 

I de fall som avses i artikeln iakttas alltså 
denna förpliktelse oberoende av bestämmelser
na i Luganokonventionen. Om Finland hade 
ingått en övernskommelse med t.ex. Polen om 
erkännande och verkställighet av domar, skulle 
en i Tyskland meddelad dom mot en i Polen 
bosatt svarande inte erkännas här, om den 
tyska domstolen grundat sin behörighet uteslu
tande på att svaranden har egendom i Tysk
land (23 § i den tyska civilprocesslagen). 

En dylik förpliktelse ingår t.ex. i 1986 års 
överenskommelse mellan Finland och Österrike 
(artikel 16 stycke 2), som omnämns under 
artikel 55. 

Stycke 2 i artikeln innehåller dock en be
gränsning av konventionsstaternas möjligheter 
att ingå förpliktelser. Enligt detta stycke får en 
konventionsstat i vissa situationer inte förbinda 
sig att vägra erkänna en dom som har med
delats i en annan konventionsstat, om domsto
len har grundat sin behörighet på att svaranden 
har egendom i den staten eller att käranden har 
erhållit kvarstad eller liknande säkerhetsåtgärd 
i egendomen. De situationer som kommer i 
fråga räknas upp i punkterna l och 2 i stycket. 
I punkt l nämns att talan avser äganderätt till 
egendomen eller rätt att inneha denna, syftar 
till att erhålla rätt att förfoga över den eller 
avser annan tvist som har samband med 
egendomen. Punkt 2 gäller situationer där 
egendomen utgör säkerhet för den fordran som 
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är föremål för rättegången. Om tvisten i det 
ovan beskrivna exemplet gäller en i Polen 
bosatt svarandes äganderätt i lös egendom i 
Tyskland och denna egendom utgör säkerhet 
för fordran, skall den dom som meddelas i 
målet erkännas i Finland. 

AVDELNING Vill 

SLUTBESTÄ~LSER 

De slutbestämmelser som ingår i denna 
avdelning har delvis kommenterats under 
punkterna 2.3 och 2.4 i den allmänna motive
ringen. 

Artikel 60. Denna artikel och artiklarna 61 
och 62 innehåller bestämmelser om tillträde till 
konventionen. Enligt artikeln får för det första 
de stater tillträda som är medlemmar av EG 
eller EFTA vid den tidpunkt då konventionen 
öppnas för undertecknande. För det andra får 
konventionen tillträdas av de stater som senare 
blir medlemmar i EG eller EFTA. För det 
tredje får de stater tillträda som inbjuds att 
ansluta sig på det sätt som bestäms i artikel 62. 

Artikel 61. Enligt artikeln kan konventionen 
undertecknas av EG:s och EFT A:s medlems
stater. Signatärstaterna skall ratificera konven
tionen. Depositarie för ratifikationsinstrumen
ten är schweiziska federala rådet. Konvention
en träder internationellt i kraft den första 
dagen i den tredje kalendermånaden efter det 
att två stater, varav den ena är medlem i EG 
och den andra i EFTA, har deponerat sina 
ratifikationsinstrument. I förhållande till övriga 
signatärstater träder konventionen i kraft den 
första dagen i den tredje kalendermånaden 
efter det att staten i fråga har deponerat c,itt 
ratifikationsinstrument. 

Konventionen öppnades för undertecknande 
den 16 september 1988, varvid den underteck
nades av EG-staterna Belgien, Italien, Grek
land, Luxemburg, Portugal och Danmark samt 
av EFTA-staterna Island, Norge, Sverige och 
Schweiz. Sedermera har konventionen under
tecknats av samtliga övriga EG- och EFTA
stater med undantag av Spanien och Irland. 
Konventionen har ratificerats av Frankrike, 
Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Schweiz 
och Storbritannien. Den trädde internationellt i 
kraft den l januari 1992. 

Artikel 62. Artikeln innehåller bestämmelser 

om anslutning efter det att konventinen trätt i 
kraft. 

Enligt stycke l i artikeln får efter ikraft
trädandet de stater ansluta sig som blir med
lemmar i EG eller EFTA efter det att konven
tionen har öppnats för undertecknande. Till 
konventionen får också ansluta sig de stater 
som inbjudits till detta. En dylik inbjudan kan 
framställas endast i det fall att någon konven
tionsstat har begärt det. En ytterligare förut
sättning är att de konventionsstater som vid 
konventionens öppnande för undertecknande 
var medlemmar i EG eller EFTA eller som 
senare blivit medlemmar i dem, enhälligt har 
samtyckt därtill. Samtycke kan lämnas efter det 
att depositartien har meddelat vilka förklaring
ar staten i fråga avser att göra enligt artikel 63 
i konventionen. Den egentliga inbjudan till 
anslutning framställs av Schweiz i egenskap av 
depositarie. 

Bestämmelserna som gäller andra än EG
och EFTA-stater visar att endast sådana parter 
i konventionen kan godkännas som har likar
tade samhällssystem och ekonomiska system. 
Beträffande staterna i EG och EFTA anses 
denna likhet självklar. I fråga om andra stater 
har varje signatärstat och varje EG- och 
EFTA-stat som blivit part i konventionen 
möjlighet att överväga frågan självständigt och, 
om det behövs, hindra att den nya staten 
godkänns som part i konventionen. Denna 
möjlighet saknar alltså en sådan eventuell 
konventionsstat som inte hörde till någondera 
organisationen vid den tidpunkt då konventio
nen öppnades för undertecknande och som inte 
heller senare anslutit sig till någondera av dem. 
Som det framgår nedan av stycke 4 har också 
en dylik stat rätt att bestämma att konventio
nen inte skall tillämpas mellan den och den nya 
konventionssta ten. 

En stat som ansluter sig till konventionen 
efter ikraftträdandet har enligt stycke 2 rätt att 
begära förhandlingar för justering av bestäm
melserna i Protokoll Nr l. Förhandlingskonfe
rensen sammankallas av schweiziska federala 
rådet. Bestämmelsen möjliggör alltså inte för
handlingar i syfte att ändra själva konvention
en. Bland annat detta innebär en avvikelse från 
Brysselkonventionen. Av bestämmelserna i ar
tikeln följer också att en ny stat, som inte är 
medlem i EG eller EFTA, kan godkännas som 
medlem på det sätt som föreskrivs i stycke l 
först efter det att staten meddelat vilka preci-
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seringar den önskar i bestämmelserna i Proto
koll Nr l. 

Stycke 3 i artikeln innehåller en bestämmelse 
om tidpunkten för ikraftträdandet med avseen
de på en stat som ansluter sig till konventionen. 
Enligt detta stycke träder konventionen i kraft 
den forsta dagen i den tredje kalendermånaden 
efter det att anslutningsinstrumentet deponera
des. 

Stycke 4 i artikeln innehåller en precisering 
av ikraftträdandet. Enligt detta stycke träder 
konventionen i kraft endast mellan en anslu
tande stat och de konventionsstater som inte 
har gjort några invändningar mot anslutningen 
före den första dagen i den tredje kalendermå
naden efter det att anslutningsinstrumentet 
deponerades. Med anslutande stat avses såväl 
en stat som enligt punkt l b i artikeln har 
inbjudits att ansluta sig till konventionen som 
en stat som avses i punkt b i artikel 60, dvs. 
stater som blivit medlemmar i EG eller EFTA 
efter det att konventionen öppnades för under
tecknande. 

Den i stycket avsedda rätten att begränsa 
konventionens tillämpning ankommer, till skill
nad från den rätt som avses i stycke l, på 
samtliga konventionsstater. Bestämmelsen är 
ett uttryck for principen som iakttagits i vissa 
konventioner som ingåtts inom ramen för 
Haagkonferensen for internationell privaträtt. 
Avsikten med den är bl. a. att en stat inte skall 
kunna hindra att konventionen träder i kraft 
mellan den nya staten och de övriga konven
tionsstaterna. I stället skall ikraftträdandet 
kunna begränsas så att konventionen inte 
träder i kraft mellan denna stat och den nya 
staten. 

Artikel 63. Artikeln innehåller en bestämmel
se om den information som varje stat som 
ansluter sig till konventionen skall lämna i 
samband med deponeringen av anslutningsin
strumentet. Dylika uppgifter är för det första 
den information som behövs vid tillämpningen 
av artiklarna 3, 32, 37, 40, 41 och 55 i 
konventionen. Dessutom skall en stat i detta 
sammanhang meddela de eventuella justeringar 
som beslutats vid förhandlingarna om innehål
let i Protokoll Nr l. 

Artikel 64. Artikeln innehåller bestämmelser 
om konventionens giltighetstid. 

A v stycke l i artikeln framgår att konven
tionen, till skillnad från Brysselkonventionen, 
är avsedd att vara i kraft under en inledande 
period av fem år räknat från det att den trädde 

i kraft internationellt enligt artikel 61 stycke 3. 
Enligt Brysselkonventionens 66 artikel är den 
konventionen avsedd att vara i kraft tills 
vidare. Giltighetstiden som anges i Luganokon
ventionen gäller också de stater som har 
ratificerat konventionen eller anslutit sig till 
den efter ikraftträdandet. 

Vid utgången av den inledande femårsperio
den anses konventionen enligt stycke 2 för
längd med ett år i sänder. 

Enligt stycke 3 får varje konventionsstat vid 
utgången av den inledande femårsperioden när 
som helst säga upp konventionen. Uppsägning
en sker genom en underrättelse till schweiziska 
federala rådet. 

Stycke 4 i artikeln innehåller en bestämmelse 
om när uppsägningen träder i kraft. Enligt 
detta stycke träder en uppsägning i kraft vid 
utgången av det kalenderår som följer närmast 
efter en period av sex månader från det att 
schweiziska federala rådet har mottagit under
rättelsen om uppsägning. 

Artikel 65. I artikeln uppräknas bilagorna till 
konventionen. Dessa är Protokoll Nr l angå
ende vissa frågor om behörighet, förfarande 
och verkställighet, Protokoll Nr 2 om en 
enhetlig tolkning av konventionen och Proto
koll Nr 3 om tillämpningen av artikel 57. Dessa 
protokoll utgör en integrerad del av konven
tionen. 

Artikel 66. Artikeln innehåller bestämmelser 
om revidering av konventionen. Enligt dessa 
har varje konventionsstat rätt att begära revi
dering. I ett dylikt fall skall schweiziska fede
rala rådet sammankalla en revideringskonfe
rens inom sex månader från den dag då 
revidering begärdes. Bestämmelsen liknar be
stämmelsen i artikel 67 i Brysselkonventionen, 
som gäller revidering av den konventionen. 

Artikel 67. Artikeln innehåller bestämmelser 
om schweiziska federala rådets notifikations
plikt. Enligt denna skall schweiziska federala 
r~det underrätta de stater som deltog i diplo
mdkonferensen i Lugano och stater som där
efter anslutit sig till konventionen om det som 
uppräknas i artikeln. Bl.a. skall deponeringar 
av ratifikations- eller anslutningsinstrument 
meddelas, liksom också dagarna för ikraft
trädandet av konventionen och de förklaringar 
och underrättelser som konventionsstaterna 
gör. I förteckningens punkt g nämns underrät
telser gjorda enligt artikel VI i Protokoll Nr l. 
Med detta avses underrättelser om sådana 
ändringar i konventionsstaternas nationella 
lagstiftningar som kan ha betydelse för tillämp-
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ningen av konventionen, men som inte föran
leder ändring enligt revideringsförfarandet i 
artikel 66. Dylika ändringar är t.ex. att den 
instans som förordnar om verkställighet änd
ras. 

Artikel 68. I artikeln bestäms bl.a. att samt
liga fjorton språkversioner av konventionen är 
lika giltiga. Konventionen är alltså en original
version på alla dessa språk. 

2. Protokollen 

PROTOKOLL Nr l 

ANGÅENDE VISSA FRÅGOR OM 
DOMSTOLS BEHÖRIGHET, 
FÖRFARANDE OCH VERK

sTÄLLIGHET 

Artikel I. Artikeln har samma innehåll som 
artikel I i 1968 års protokoll till Brysselkon
ventionen. 

Stycke l i artikeln innehåller särskilda be
stämmelser om fastställande av domstols behö
righet i de fall svaranden har hemvist i Luxem
burg. En dylik svarande har rätt att vägra gå i 
svaromål i en annan konventionsstat, om dom
stolen har kunnat grunda sin behörighet endast 
på artikel 5 punkt l. Om svaranden inte går i 
svaromål skall domstolen självmant förklara 
sig obehörig. 

Den specialställning som Luxemburg beviljas 
i artikeln har sin grund i det s.k. Beneluxavtalet 
som undertecknades mellan Belgien, Nederlän
derna och Luxemburg den 24 november 1961 i 
Bryssel och i vilket Luxemburg beviljades en 
förmån av samma typ. Orsaken till detta finner 
man i synnerhet i de ekonomiska förhållandena 
mellan Belgien och Luxemburg. A v dessa följer 
att huvudparten av de avtal som ingås mellan 
parter som har hemvist i dessa två länder skall 
uppfyllas i Belgien. Enligt artikel 5 punkt l i 
konventionen kunde en i Belgien bosatt käran
de i regel väcka talan i Belgien. Från luxem
burgsk sida har detta inte ansetts sakligt. 

Enligt stycke 2 i artikeln förutsätts det att ett 
avtal om domstols behörighet som avses i 
artikel 17 gäller mot en person som har hemvist 
i Luxemburg, endast om denne uttryckligen 
och särskilt har godkänt avtalet. 

En särskild bestämmelse har ansetts nödvän
dig av den anledningen att det stora flertalet 
avtal som ingås av personer bosatta i Luxem-

burg är internationella avtal. Det har ansetts 
att bestämmelserna i artikel 17 i konventionen 
om prorogationsavtal inte ger ett tillräckligt 
skydd åt dem som är bosatta i Luxemburg. 
Också denna särskilda bestämmelse har sin 
grund i Beneluxavtalet 

Enligt EG-domstolens tolkning av motsva
rande protokollbestämmelse i Brysselkonven
tionen (dom den 6 maj 1980 i mål 784179, 
Porta-Leasing/Prestige International) kan i de 
situationer som avses i artikeln klausulen om 
behörig domstol inte anses uttryckligen och 
särskilt godkänd om inte klausulen, utöver att 
den är upprättad skriftligen enligt kraven i 
artikel 17, innehåller en bestämmelse som 
uttryckligen och särskilt gäller behörig och om 
inte den i Luxemburg bosatta parten särskilt 
har undertecknat klausulen. Det räcker inte att 
själva avtalet, i vilket klausulen ingår, under
tecknas. Å andra sidan är det inte nödvändigt 
att klausulen utgör en från avtalet särskild 
handling. Det bör observeras att vid tidpunk
ten då denna dom meddelades, förutsatte arti
kel 17 att prorogationsavtal upprättades an
tingen skriftligen eller åtminstone bekräftades 
skriftligen. Sedermera har formkraven luckrats 
upp betydligt. Det är i viss mån oklart på vilket 
sätt detta skall anses påverka tolkningen av 
artikel I i protokollet. 

Artikel I a. Artikeln innehåller en bestäm
melse om Schweiz möjligheter att göra reser
vation till konventionen. Enligt artikeln får 
Schweiz i samband med deponeringen av sitt 
ratifikationsinstument förklara att en dom som 
har meddelats i en annan konventionsstat 
varken erkänns eller verkställs i Schweiz om 
domstolen i ursprungsstaten har grundat sin 
behörighet uteslutande på artikel 5 punkt l och 
om andra i stycke l i artikeln nämnda villkor 
uppfylls. För Schweiz del grundar sig rätten att 
lämna förklaring på att bestämmelserna i kon
ventionen om behörighet strider mot artikel 59 
i den schweiziska grundlagen. Enligt denna 
artikel har var och en med hemvist i Schweiz, 
oberoende av nationalitet, i regel rätt att på 
talan som gäller avtal svara uteslutande inför 
domstol på hemorten. 

Å ven om det i punkt a i detta stycke finns ett 
kort omnämnande av artikel 5 punkt l i 
konventionen, är det, enligt den delegation som 
företrädde Schweiz vid förhandlingarna, inte 
meningen att förklaringen skall utsträckas till 
att gälla frågor om arbetsavtal. 

I punkt b i detta stycke förutsätts bl.a. att 
svaranden vid tidpunkten för talans väckande 
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hade hemvist i Schweiz. Hemvistet fastställs 
enligt artikel 52 i konventionen. Bolag och 
andra juridiska personer kan emellertid anses 
ha hemvist i Schweiz endast i det fall att såväl 
deras registrerade säte som deras huvudsakliga 
verksamhet bedrivs där. 

Enligt punkt c är ett villkor för att en dom 
inte erkänns och verkställs i Schweiz att sva
randen i detta skede motsätter sig erkännande 
eller verkställighet och inte har avstått från sin 
rätt att åberopa reservationen. Enligt schweiz
isk lag är det möjligt för en svarande att avstå 
från sin grundlagsfåsta rätt att svara uteslutan
de i Schweiz. Detta kan ske i vilket skede som 
helst, också innan Schweiz gör en i denna 
artikel avsedd reservation. Det kan ske i vilken 
form som helst, t.ex. muntligen. Då erkännan
de eller verkställighet av utländsk dom begärs i 
Schweiz, anser schweiziska domstolar att det 
räcker om det i detta skede på tillräckligt sätt 
visas att svaranden avstått från sin rätt. 

Enligt stycke 2 i artikeln tillämpas reserva
tionen inte i erkännande- och verkställighets
skedet i den mån en avvikelse från artikel 59 i 
den schweiziska federala konsitutionen har 
medgivits vid den tidpunkt då erkännande eller 
verkställighet begärs. Enligt stycke 3 i artikeln 
skall denna reservation upphöra att gälla senast 
vid utgången av år 1999. Om Schweiz inte har 
gjort ändringar i sin konsitution innan dess, 
kan Schweiz för sin del säga upp konventionen 
och ansluta sig till den på nytt då förutsätt
ningar för en anslutning föreligger. 

Om Schweiz gör en i denna artikel avsedd 
reseravtion, har varje annan konventionsstat 
rätt att i enlighet med principen om ömsesidig
het låta bli att erkänna och verkställa i Schweiz 
meddelade domar i motsvarande omfattning. 
Denna princip framgår bl.a. av 21 artikeln i 
Wienkonventionen om traktaträtten, vilken un
dertecknades den 23 maj 1969 (FördrS 33/80). 

Artikel I b. I 1968 års protokoll till Bryssel
konventionen finns ingen motsvarande artikel. 

Artikeln innehåller en bestämmelse om rätt 
till reservation i fråga om mål som gäller 
sådana avtal om nyttjanderätt till fast egendom 
som avses i artikel 16 punkt l b i konventio
nen. Enligt den får varje stat vid tidpunkten för 
undertecknandet eller deponeringen av ratifika
tions- eller anslutningsinstrumentet genom re
servationer förbehålla sig rätten att inte erkän
na och verkställa domar som meddelats i andra 
konventionsstater. Ett villkor för dylik vägran 
är att egendomen, som det omtvistade avtalet 

om nyttjanderätt gäller, är belägen i den stat 
som har gjort reservationen och att domen i 
ursprungsstaten uteslutande har grundat sig på 
att svaranden har hemvist i den staten. 

Då konventionen utarbetades ansåg det nöd
vändigt att tillåta reservationer av den anled
ningen att det under förhandlingarna verkade 
som om det för vissa EG-stater skulle vara 
politiskt omöjligt att godkänna bestämmelsen i 
artikel 16 punkt l b. En reservation kan 
självfallet göras snävare än vad artikeln tillåter, 
t.ex. så att reservationen endast gäller fall där 
ägaren är en juridisk person. 

Om t.ex. Spanien gör en i artikeln avsedd 
reservation, har Spanien dock inte rätt att 
vägra erkännande och verkställighet av dom i 
ett mål som avses i artikel 16 punkt l b, om 
egendomen är belägen i en annan konven
tionsstat, t.ex. Italien, och domen har med
delats i en tredje konventionsstat, där svaran
den har sitt hemvist, t.ex. Sverige. Spanien har 
inte denna rätt ens i det fall att även den stat 
som egendomen är belägen i skulle ha gjort en 
likadan reservation. 

Artikel II. Artikeln motsvarar artikel II i 
1968 års protokoll till Brysselkonventionen. 

Artikeln innehåller en bestämmelse om sva
randens rätt till försvar i brottmålsförfarande. 
Konventionen gäller som bekant också domar 
som meddelats i fråga om privaträttsliga an
språk i brottmål. Artikeln grundar sig på en 
liknande bestämmelse i det tidigare nämnda 
Beneluxavtalet. I detta sammanhang ansågs 
bestämmelsen nödvändig eftersom de holländ
ska myndigheterna hade intagit en reserverad 
hållning till domar som meddelats vid utländ
ska domstolar och som gällt privaträttsliga 
anspråk. En medborgare i Nederländerna, som 
blivit åtalad för ett i utlandet begånget brott, 
hade nämligen kunnat bli tvungen att infinna 
sig personligen inför den utländska domstolen 
för att försvara sig mot privaträttsliga anspråk 
sc-:n framställdes i samband med brottmålet. 
Detta trots att Nederländerna vägrade utlämna 
sina egna medborgare. 

Dessutom ansågs det under arbetet på Brys
selkonventionen motiverat att ta in artikeln av 
den anledningen att en dom som meddelas i ett 
brottmål, enligt flera staters lagstiftning utgör 
en bindande grund för en talan angående ett 
privaträttsligt anspråk som väcks senare. Där
för är det viktigt att den åtalade kan ordna sitt 
försvar redan i samband med behandlingen av 
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brottmålet. Bestämmelserna är dock inte till
lämpliga i det fall åtalet gäller brott som 
begåtts uppsåtligen. 

Enligt stycke l i artikeln har en svarande, 
som är åtalad för ett icke uppsåtligt brott vid 
en brottmålsdomstol i en annan konventions
stat i vilken han inte är medborgare, rätt att 
vid denna brottmålsrättegång försvaras av en 
därtill behörig person. Han har denna rätt även 
i det fall att han inte inställer sig personligen. 
Denna rätt föreligger också i det fall att 
motsvarande rätt inte finns enligt den dömande 
statens nationella lagstiftning. 

Enligt stycke 2 i artikeln har domstolen dock 
rätt att föreskriva personlig inställelse. Om en 
sådan föreskrift inte har efterkommits, behöver 
en dom som har meddelats rörande ett privat
rättsligt anspråk inte erkännas och inte heller 
verkställas, om svaranden inte har haft tillfälle 
att försvara sig av den anledningen att han låtit 
bli att infinna sig personligen i rätten. 

EG-domstolen har tolkat motsvarande arti
kel i protokollet till Brysselkonventionen i sin 
dom den 26 maj 1981 i mål 157/80, Rinkau. 
Enligt domen avser begreppet icke uppsåtligt 
brott i detta sammanhang vilket brott som helst 
där brottsrekvisitet inte innebär uppsåt, anting
en uttryckligen eller till följd av brottets karak
tär. I motiveringen till domen konstateras i 
fråga om detta att ett ickeuppsåtligt brott är ett 
begrepp som skall tolkas autonomt, alltså i 
första hand med beaktande av konventionens 
syften. Konventionens syfte har varit att be
greppet skall vara tillämpligt på t.ex. trafik
brott. 

Enligt samma dom gäller rätten till försvar 
då den åtalade inte inställt sig personligen i 
rätten, samtliga sådana till följd av ett icke 
uppsåtligt brott vidtagna brottsprocesser i vilka 
civilrättsliga anspråk framställs eller kunde 
framställas mot den åtalade. Detta gäller även 
sådana fall där den åtalades straffrättsliga 
ansvar kan utgöra grund för ett senare fram
ställt privaträttsligt anspråk. 

Artikel III. Artikeln har samma innehåll som 
artikel III i 1968 års protokoll till Brysselkon
ventionen. 

I artikeln förbjuds uttagande av avgifter och 
skatter, som beräknas efter tvisteföremålets 
värde, i det förfarande som gäller förordnande 
om verkställighet. Konventionsstaternas natio
nella lagstiftningar om avgifter och skatter 
avviker från varandra. Vissa stater tillämpar 
fasta avgifter, medan andra stater har avgifter 

och skatter som graderas enligt tvisteföremålets 
värde. Denna bestämmelse vill avlägsna denna 
skillnad. Det är alltså inte i sig förbjudet att ta 
ut avgifter och skatter. I artikeln avses själv
fallet inte t.ex. advokatarvoden eller andra 
sådana avgifter som kan uppfattas som en 
ersättning för erhållna tjänster. 

Artikel IV. Artikeln har samma innehåll som 
artikel IV i 1968 års protokoll till Brysselkon
ventionen, med undantaget att den i artikeln 
avsedda förklaringen skall lämnas till det 
schweiziska federala rådet och inte till EG
rådet generalsekreterare. 

Enligt stycke l i artikeln skall vid delgivning 
i en konventionsstat av domstolshandlingar 
och andra handlingar som upprättats i en 
annan konventionsstat iakttas de konventioner 
och avtal som gäller mellan konventionsstater
na. Bestämmelsen hänför sig till artikel 20 i 
konventionen. 

Enligt stycke 2 i artikeln är det möjligt att 
tillämpa ett förfarande som motsvarar det 
förfarande som avses i artikel 10 punkt b i 
konventionen om delgivning i utlandet av 
handlingar i mål och ärenden av civil eller 
kommersiell natur (FördrS 51/69), vilken un
dertecknades i Haag den 15 november 1965. 
Enligt den sköts delgivningen av handlingar 
direkt genom de olika staternas delgivnings
tjänstemän. Dessutom bestäms det i artikeln 
särskilt om det förfarande som härvid skall 
iakttas. En konventionsstat har dock möjlighet 
att motsätta sig dylikt förfarande genom att 
avge en förklaring till schweiziska federala 
rådet. 

Beträffande den ovan nämnda Haagkonven
tionen har Finland avgett en förklaring enligt 
vilken finska stämningsmän inte är skyldiga att 
ta emot sådana handlingar som nämns ovan. 
Med beaktande av att det internationella um
gänget ökat kraftigt efter det att Finland anslöt 
sig till Haagkonventionen och att syftet med 
artikeln är att handlingar skall kunna delges så 
snabbt som möjligt, är det inte ändamålsenligt 
att i denna konvention upprätthålla ett lika
dant system som i Haagkonvnetionen. Därför 
har man i beredningen av denna proposition 
utgått från att Finland inte lämnar någon 
sådan förklaring som avses i stycke 2. Finska 
stämningsmän blir således skyldiga att ta emot 
i artikeln avsedda handlingar för delgivning. 

I samband med att konventionen sätts ikraft 
bör det övervägas om det vore skäl att slopa 
också den förklaring till Haagkonventionen 
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somdet hänvisats till ovan. Detta kunde vara 
motiverat med beaktande av att förordningen 
om ömsesidig rättshjälp vid delgivning av 
handlingar i mål och ärenden av privaträttslig 
natur (211/82) innebär bl.a. att en handling 
som skall delges och som är upprättad på 
något annat språk än finska eller svenska i 
regel skall åtföljas av en översättning till något 
av dessa språk. 

Övriga i artikeln avsedda konventioner som 
Finland anslutit sig till är för det första 
överenskommelsen mellan Finland, Danmark, 
Island, Norge och Sverige om inbördes rätts
hjälp genom delgivning och bevisupptagning 
(FördrS 26/75), vilken ingicks i Köpenhamn 
den 26 april 1974. Dessutom har Finland 
anslutit sig till två konventioner om civilpro
cessen, dvs. konventionerna som ingicks i Haag 
den 17 juli 1905 (FördrS 37/26) och den l mars 
1954 (FördrS 2/57). Bestämmelserna om del
givning i dessa två konventioner ersätts av den 
tidigare nämnda konventionen från år 1965 i 
förhållande till de stater som har anslutit sig till 
den. 

Artikel V. Artikeln avviker från artikel V i 
1968 års protokoll till Brysselkonventionen så 
till vida att den innehåller bestämmelser förut
om om Förbundsrepubliken Tyskland, även 
om Spanien, Österrike och Schweiz. 

Enligt stycke l i artikeln tillämpas i dessa 
stater i stället för bestämmelserna om behörig
het i artikel 6 punkt 2 och artikel l O i 
konventionen den nationella lagstiftningen som 
uppräknas i denna artikeln, om talan gäller i de 
nämnda artiklarna avsedda återgångskrav eller 
liknande. Den nationella lagstiftningen i Öster
rike, Tyskland och Schweiz har ett särskilt 
förfarande genom vilket en för tredje man 
bindande dom kan åstadkommas. Enligt denna 
litis denuntatio kan en tredje man kallas till en 
rättegång. Om tredje man kallats till sådan 
rättegång, binder domen också denne. Om 
evetuell fordran skall utfås av denna tredje 
man, förutsätts dock att särskild talan väcks 
mot honom. 

Beträffande Spanien är förfarandet oklart i 
någon mån. I detta sammanhang har det dock 
ansetts ändamålsenligt att jämställa Spanien 
med de ovan nämnda staterna. 

Trots det beskrivna kravet på särskilt förfa
rande skall enligt stycke 2 en dom som med
delats i andra konventionsstater erkännas och 
verkställas i Spanien, Österrike, Tyskland och 
Schweiz i enlighet med bestämmelserna i avdel-
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ning III då domen meddelats med stöd av 
artikel 6 punkt 2 eller artikel l O i konvention
en. På motsvarande sätt föreskrivs det att de 
rättsverkningar som domar meddelade i dessa 
stater kan ha för tredje man genom tillämp
ningen av nationella bestämmelser skall erkän
nas i de andra konventionsstaterna. En dylik 
dom är alltså inte som sådan verkställbar mot 
tredje part. 

Artikel V a. Beträffande stycke l motsvarar 
artikeln artikel V a i 1968 års protokoll till 
Brysselkonventionen, med det undantaget att 
den utöver Danmark också gäller Island och 
Norge. 

Till följd av att de administrativa myndighe
terna i Danmark, Island och Norge är behöriga 
att avgöra frågor om underhållsbidrag, har i 
stycke l i artikeln intagits en bestämmelse som 
föreskriver att i mål om underhållsbidrag avses 
med uttrycket domstol också de danska, is
ländska och norska administrativa myndighe
terna. 

I stycke 2 i artikeln finns en bestämmelse 
enligt vilken finsk överexekutor jämställs med 
domstol på privaträttens område. Bestämmel
sen har ansetts nödvändig av den anledningen 
att överexekutor hos oss beslutar om interimis
tiska åtgärder som avses i artikel 24 i konven
tionen samt avgör lagsökningsärenden och 
ärenden som avses i 7 kap. 14 och 15 §§ 
utsökningslagen. 

Riksdagen har den 15 februari 1991 antagit 
lagarna om ändring av rättegångsbalken 
(1052/91) och (1065/91) samt om ändring av 
utsökningslagen (1055/91) och (1066/91). I och 
med dessa lagars ikraftträdande överförs vissa 
av överexekutors uppgifter som kan jämställas 
med dömande verksamhet till domstolarna. 
Likaså överförs beslutsfattandet i fråga om 
säkerhetsåtgärder till domstolarna. En propo
sition om ikraftträdande av dessa lagar har 
avgetts till riksdagen (reg.prop. 130/1992 rd.). 

I Sverige träder vid ingången av år 1992 i 
kraft en lag enligt vilken kronofogdemyndighe
ten i Sverige avgör vissa ärenden om penning
fordran i stället för domstol. Luganokonven
tionen gäller dock inte avgöranden av denna 
myndighet. De kan inte heller verkställas hos 
oss med stöd av gällande nordiska domslag. 

Artikel V b. Artikeln avviker från artikel V b 
i 1968 års protokoll till Brysselkonventionen. 
skillnaden ligger emellertid endast däri att det 
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inte endast är vissa EG-stater som räknas upp, 
utan att också Island, Norge och Sverige 
omnämns. 

I artikeln bestäms om informationsskyldig
het vid tvist mellan befälhavare och någon i 
besättningen om lön eller andra anställnings
villkor då det havsgående fartyget i fråga är 
registrerat i någon av de stater som nämns i 
artikeln. Den domstol som behandlar ett dylikt 
mål är skyldig att undersöka om den diploma
tiska eller konsulära tjänsteman som är ansva
rig för fartyget har blivit underrättad om 
tvisten. Det är inte möjligt att fortsätta dom
stolsbehandlingen innan underrättelsen gjorts. 
Vidare bestäms det i artikeln att om tjänste
mannen i fråga har utövat sina befogenheter i 
saken enligt en konsulär konvention eller, i 
avsaknad av en sådan konvention, gjort in
vändning om domstolens behörighet, skall 
domstolen självmant förklara sig obehörig. 

Bestämmelsen utgår från lagstiftningen i de 
stater som nämns i artikeln, enligt vilken en 
domstol i en främmande stat inte är behörig att 
handlägga en tvist mellan kaptenen och besätt
ningen, om fartyget lyder under en av de stater 
som nämns i artikeln. Denna utgångspunkt har 
också beaktats i de konsulära avtal som dessa 
stater ingått. Också i Finland har motsvarande 
bestämmelse funnits. Den upphävdes dock i 
samband med stiftandet av sjömanslagen 
(423178). 

Artikel V c finns inte. Artikel V c i 1968 års 
protokoll till Brysselkonventionen saknar bety
delse i detta sammanhang. 

Artikel V d. Artikeln har samma innehåll 
som artikel V d i 1968 års protokoll till 
Brysselkonventionen. 

Artikeln innehåller en bestämmelse om dom
stolars behörighet i mål och ärenden som gäller 
registreringen eller giltigheten av ett patent som 
avses i den europeiska patentkonventionen, 
undertecknad i Munchen den 5 oktober 1973. I 
dessa mål har varje konventionsstats domsto
lar, oberoende av parternas hemvist, exklusiv 
behörighet när det gäller patent som beviljats 
av staten i fråga. Behörigheten viker dock för 
sådan behörighet som grundar sig på ovan 
nämnda internationella konvention. 

Den konvention som nämns i artikeln har 
ingåtts efter den ursprungliga Brysselkonven
tionen. Den innehåller bestämmelser om dom
stols behörighet, vilka alltså åsidosätter behö
righetsreglerna i artikel 16punkt 4 i denna 
konvention. Bestämmelsen i artikel 16 punkt 4 

skall tillämpas endast om särskilda bestämmel
ser saknas i Munchenkonventionen. Artikeln 
har intagits i protokollet för att säkerställa att 
bestämmelserna i artikel 16 punkt 4 inte tolkas 
så att talan som angår registrering eller giltig
het av patent bör väckas vid domstol i den stat 
till vilken ansökan om patentet inlämnats. 

A v artikeln framgår dessutom att den inte 
gäller EG-patent enligt 86 artikeln i konventio
nen om europeiska patent för den gemensam
ma marknaden, undertecknad i Luxemburg 
den 15 december 1975. Denna konvention har 
senare ändrats genom en överenskommelse 
som undertecknades den 15 december 1989. En 
bestämmelse som avser samma sak ingår nu
mera i artikel 81 i konventionen. A v artikeln 
framgår att det efter konventionens ikraftträ
dande är möjligt att under en övergångsperiod 
ansöka också om nationella patent. Härvid 
skall i ansökan uttryckligen nämnas att EG
patent inte söks. Denna bestämmelse i proto
kollet innebär således att i mål om registrering 
och giltighet av nationella patent, som beviljats 
under denna övergångstid, skall artikel 16 
punkt 4 i Luganokonventinen tillämpas, om 
inte denna bestämmelse åsidosätts av bestäm
melser i ett internationellt avtal på något 
särskilt område. 

Artikel VI. Artikeln har samma innehåll som 
1968 års protokoll till Brysselkonventionen, 
med undantaget att den myndighet som lag
texterna skall översändas till inte är densamma. 

Enligt artikeln skall konventionsstaterna till 
schweiziska federala rådet översända sådana 
lagtexter som innebär ändringar antingen i de 
bestämmelser vartill hänvisas i denna konven
tion eller i förteckningarna över domstolar som 
anges i avdelning III avsnitt 2 i konventionen. 
A v kommentaren under artikel 67 framgår att 
de lagtexter som här avses är sådana som inte 
kräver förhandlingar för revidering av konven
tionen. 

PROTOKOLL Nr 2 

OM EN ENHETLIG TOLKNING 
A V KONVENTIONEN 

I den allmänna motiveringen har konstate
rats att detta protokoll, till skillnad från 1971 
års protokoll till Brysselkonventionen, bygger 
på principen om överläggningar och infor
mationsutbyte. Dessa protokoll har närmare 
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kommenterats i den allmänna motiveringen 
under avsnitt 1.6. 

Enligt artikel 65 i Luganokonventionen är 
protokollet en del av konventionen. 

Av protokollets preambel framgår att de 
förhandlingar som lett fram till Luganokonven
tionen baserat sig på Brysselkonventionen i 
EG-domstolens tolkning fram till den tidpunkt 
då Luganokonventionen öppnades för under
tecknande. Detta innebär att de tolkningar av 
Brysselkonventionen som EG-domstolen med
delat före nämnda tidpunkt i praktiken är 
bindande för tillämpningen av Luganokonven
tionen. De artiklar i konventionen som har 
samma innehåll som motsvarande artiklar i 
Brysselkonventionen skall tolkas på det sätt 
som EG-domstolen har tolkat Brysselkonven
tionens bestämmelser. 

Artikel l. Enligt denna artikel skall konven
tionsstaternas domstolar, när bestämmelserna i 
denna konvention tillämpas, ta tillbörlig hän
syn till de principer som har fastställts i 
relevanta avgöranden från övriga konventions
staters domstolar i fråga om bestämmelserna i 
denna konvention. Relevanta avgöranden avser 
i detta sammanhang såväl domar i sista instans 
i konventionsstaterna som andra laga kraft 
vunna domar som meddelats av domstolarna i 
dessa stater och som är av särskild betydelse 
och har översänts till registratorn vid EG
domstolen. 

I artikeln nämns alltså endast domar som 
meddelats med tillämpning av Luganokonven
tionen. Domar som meddelats med tillämpning 
av sådana bestämmelser i Brysselkonventionen 
som har samma innehåll som motsvarande 
bestämmelser i Luganokonventionen omnämns 
inte i detta sammanhang. Detta protokoll 
kompletteras emellertid av två förklaringar. I 
den ena förklarar EG:s medlemsstater att de 
anser det vara lämpligt att EG-domstolen i 
handläggningen av Brysselkonventionen beak
tar den praxis som uppkommit vid tillämpning
en av Luganokonventionen. I den andra för
klarar medlemsstaterna i EFTA att de anser 
det vara lämpligt att deras domstolar, när de 
tolkar Luganokonventionen, tar hänsyn till 
avgöranden som meddelats av EG-domstolen 
och domstolarna i EG-staterna i fråga om 
bestämmelser i Brysselkonventionen, när avgö
randena gäller sådana bestämmelser som är 
ensartade med bestämmelserna i Luganokon
ventionen. 

Artikel 2. I artikeln beskrivs det system som 

används för konventionsstaternas infor
mationsutbyte om tillämpningen av såväl Lu
ganokonventionen som Brysselkonventionen. 
Enligt artikeln skall behöriga myndigheter i 
konventionsstaterna till EG-domstolens re
gistrator, som kallas central myndighet, över
sända domar som har meddelats enligt endera 
konventionen. Till den centrala myndigheten 
översänds domar som har meddelats i sista 
instans i konventionsstaterna och andra domar 
av särskild betydelse som har vunnit laga kraft. 
Den centrala myndigheten klassificerar dessa 
domar samt sådana domar av EG-domstolen 
som tolkar Brysselkonventionen, och utarbetar 
och publicerar, i den mån det behövs, översätt
ningar och sammandrag av domarna. Den 
centrala myndigheten sänder också de relevan
ta handlingarna till behöriga nationella myn
digheter i alla signatärstater och anslutande 
stater till konventionen. Dessutom översänder 
den handlingarna till EG-kommissionen. 

Alla domar där nämnda konventioner tilläm
pats behöver således inte, och skall inte heller 
översändas till den centrala myndigheten. Från 
t.ex. Finland översänds till den centrala myn
digheten för det första alla de avgöranden av 
högsta domstolen som meddelats med tillämp
ning av Luganokonventionen. Till den centrala 
myndigheten översänds också sådana laga 
kraft vunna domar av främst hovrätterna som 
meddelats med tillämpning av denna konven
tion och som anses vara av särskild betydelse. 
I Finland kommer justitieministeriet att vara 
den nationella myndighet som översänder do
marna till EG-domstolens registrator och som 
till domstolarna översänder det material som 
inkommit från EG-domstolens registrator. 

Artikel 3. I artikeln bestäms att en ständig 
kommitte inrättas för att uppnå protokollets 
syften. I kommitten har varje signatärstat och 
anslutande stat representanter. Dessutom får 
EG:s och EFTA: s representanter närvara vid 
kommittens möten som observatörer. Av ar
tikelns formulering framgår att också de stater 
som har undertecknat konventionen, men inte 
ännu är parter i den, är representerade i 
kommitten. Med EG-representanter avses här 
representanter för kommissionen, EG-domsto
len och generalsekretariatet vid rådet. 

Genom att tillsätta kommitten har man velat 
säkerställa det samråd som behövs i fråga om 
tillämpningen av Luganokonventionen i sådana 
fall då det visar sig att samråd behövs. Som av 
artikel 4 framgår, sammanträder kommitten 
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inte regelbundet, utan endast vid behov. Arbe
tet i kommitten kan till dessa delar jämställas 
med den praxis som iakttagits t.ex. i fråga om 
tillämpningen av vissa konventioner som utar
betats inom ramen för Haagkonferensen för 
internationell privaträtt. Det förutsätts att 
kommitten vid behov utarbetar sina egna pro
cedurregler. Varje konventionsstat avgör själv
ständigt sin representation i kommitten samt 
längden av representanternas mandatperioder. 

Artikel 4. Artikeln innehåller vissa bestäm
melser som gäller arbetet i kommitten. Av 
artikeln framgår för det första att kommitten 
sammanträder på begäran av en konventions
part för att utbyta erfarenh~ter om hur Luga
nokonventionen fungerar. Aven om en stat, 
som undertecknat konventionen men inte är 
part, enligt artikel 3 har rätt att delta i 
kommittens möten, har den dock inte den i 
denna artikel avsedda rätten att begära att 
kommitten sammankallas. Sammankallare är 
depositarien, dvs. schweiziska federala rådet. 

Utbyte av erfarenheter kan komma i fråga 
beträffande vad som helst som anknyter till hur 
konventionen fungerar. I stycke l i artikeln har 
uppmärksamhet dock fästs särskilt vid två 
frågor. Den första gäller utvecklingen av rätts
praxis enligt de domar som har översänts enligt 
artikel 2 stycke l till den centrala myndigheten. 
Den andra gäller tillämpningen av artikel 57 i 
konventionen, dvs. konventionens förhållande 
till konventioner på särskilda områden. A v 
protokoll 3 framgår att med dessa konventio
ner jämställs också EG:s rättsakter. Vissa 
EFTA-stater har ansett det vara synnerligen 
viktigt att följa utvecklingen av dessa rättsak
ter. I synnerhet bestämmelserna om domstolars 
behörighet på särskilda områden kan nämligen 
i praktiken leda till att bestämmelserna i 
Luganokonventionen förlorar en del av sin 
betydelse utan att detta godkänts av samtliga 
konventionsparter. 

Enligt stycke 2 i artikeln får kommitten 
överväga behovet av en revidering av konven
tionen. Kommitten kan i detta syfte utfärda 
rekommendationer. Denna rätt som tillkommer 
kommitten är helt åtskild från den rätt som 
regleras i artikel 66 i konventionen, enligt 
vilken konventionsstaterna kan begära revide
ring av konventionen. Kommitten har inte 
denna rätt. För att en konventionsstat skall få 
begära revidering förutsätts inte rekommenda
tion från kommitten. 

PROTOKOLL NR 3 

OM TILLÄMPNINGEN AV 
ARTIKEL 57 

Protokoll Nr 3 och efterföljande förklaring 
av EG-staterna bildar en helhet. 

Enligt stycke l i protokollet jämställs EG
organens rättsakter, som innehåller bestämmel
ser på särskilda områden, med de konventioner 
på särskilda områden som avses i artikel 57 
stycke l. EG-rättsakter är t.ex. förordningar, 
direktiv och beslut. Deras särskilda bestämmel
ser om domstolars behörighet och om erkänn
ande och verkställighet av domar kan sålunda 
bli tillämpliga i stället för Luganokonventionen 
i de stater som hör till EG. 

För att bestämmelserna i Luganokonventio
nen inte skall kunna kringgås med hjälp av 
olika slags rättsakter till skada för de konven
tionsstater som inte är EG-stater, har i stycke 
2 i protokollet intagits en bestämmelse enligt 
vilken en konventionsstat har möjlighet att 
begära en ändring av konventionen om den 
märker att en bestämmelse i en EG-rättsakt är 
oförenlig med konventionen. I vissa fall kan 
EG-staterna ha orsak att begära ändring av 
konventionen. På begäran är alla konventions
stater skyldiga att utan dröjsmål delta i för
handlingar om behovet av en revidering av 
konventionen. Någon mera djupgående skyl
dighet innehåller stycket inte. 

stycket innehåller dessutom en bestämmelse 
enligt vilken förfarandet enligt Protokoll Nr 2 
alltid kan tillämpas. Detta betyder att det är 
möjligt att sammankalla kommitten för att 
denna skall yttra sig om behovet av en revide
ring av konventionen. 

I den förklaring som fogats till protokollet 
förklarar EG-staterna sin strävan efter att 
säkerställa att bestämmelserna i Luganokon
ventionen om domstolars behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar beak
tas vid utarbetandet av EG-rättsakter. 

FÖRKLARINGARNA TILL 
PROTOKOLLEN 

De förklaringar som fogats till protokollen 
har kommenterats i samband med innehållet i 
respektive protokoll. 
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3. Ikraftträdande 

Luganokonventionen samt protokollen till 
den träder för Finlands del i kraft den första 
dagen i den tredje månaden efter den dag 
ratifikationsinstrumentet deponerats hos 
schweiziska federala rådet. 

Avsikten är att den lag som ingår i propo
sitionen skall träda i kraft vid samma tidpunkt 
som konventionen. 

4. Behovet av riksdagens samtycke 

I Finlands lagstiftning finns inga allmänna 
regler om när ett privaträttsligt tvistemål med 
anknytning till främmande stat hos oss kan tas 
upp till prövning. I vår lagstiftning finns inte 
heller några allmänna stadganden om erkänn
ande och verkställighet av utländsk dom som 
gäller ett privaträttsligt anspråk. I vissa inter
nationella avtal, i vilka Finland är avtalspart, 
ingår visserligen också bestämmelser om dom
stols internationella behörighet och om verk-

ningar av utländska domar, men tillämpnings
området för dessa avtal är begränsat till sär
skilda områden. Det kan således anses, att 
konventionen och de därtill anslutna protokol
len i sin helhet hörtill området för lagstiftning
en, varför riksdagens samtycke till dessas god
kännande är nödvändigt. 

Med stöd av vad som anförts ovan och 
enlighet med 33 § regeringsformen föreslås 

att Riksdagen godkänner de bestämmel
ser som kräver Riksdagens samtycke i 
den i Lugano den 16 september 1988 
ingångna konventionen om domstols be
hörighet och om verkställighet av domar 
på privaträttens område och i de därtill 
anslutna protokollen. 

Eftersom konventionen och de därtill anslut
na protokollen innehåller bestämmelser som 
hör till området för lagstiftningen, föreläggs 
Riksdagen samtidigt följande lagförslag: 
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Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om domstols behörighet och om verkställighet 

av domar på privaträttens område och därtill hörande protokoll 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l§ 
Bestämmelserna i den i Lugano den 16 

september 1988 ingångna konventionen om 
domstols behörighet och om verkställighet av 
domar på privaträttens område och i de därtill 
hörande protokollen är, för så vitt de hör till 
området för lagstiftningen, i kraft så som 
därom har avtalats. 

Helsingfors den 25 september 1992 

2§ 
Närmare stadganden om verkställigheten 

och tillämpningen av denna lag utfårdas vid 
behov genom förordning. 

3§ 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 

fastställs i förordning. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Utrikesminister Paavo Väyrynen 
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KONVENTION 

om domstols behörighet och 
om verkställighet av domar på privaträttens 

område upprättad i Lugano 
den 16 september 1988 

Preambel 

De höga fördragsslutande parterna, 

Angelägna om att inom sina områden stär
ka rättsskyddet för där bosatta personer, 

I betraktande av att det för detta ändamål är 
nödvändigt att fastställa den internationella 
behörigheten för deras domstolar, att underlät
ta erkännande och tillskapa ett snabbt förfa
rande för att säkra verkställighet av domar, 
officiella handlingar (actes authentiques) och 
inför domstol ingångna förlikningar, 

Medvetna om de band som förenar dem, 
som på det ekonomiska området har kommit 
till uttryck i frihandelsavtalen mellan Europe
iska ekonomiska gemenskapen och medlems
staterna i Europeiska frihandelssammanslut
ningen, 

Med beaktande av Brysselkonventionen den 
27 september 1968 om domstols behörighet och 
om verkställighet av domar på privaträttens 
område, i den lydelse den har fått genom 
tillträdeskonventionerna under den successiva 
utvidgningen av de Europeiska gemenskaperna, 

Övertygade om att en utsträckning av prin
ciperna i den konventionen till de stater som 
har tillträtt föreliggande konvention kommer 
att stärka samarbetet på det rättsliga och 
ekonomiska området i Europa, 

I strävan att säkerställa en så enhetlig tolk
ning som möjligt av konventionen, 

Har i denna anda beslutat ingå denna kon
vention och 

Har kommit överens om följande: 

CONVENTlON 

concernant la competence judiciaire 
et l'execution des decisions en matiere civile 

et commerciale faite a Lugano 
le 16 septembre 1988 

Preambule 

Les hautesParties Contractantes a la presen
te Convention, 

Soucieuses de renforcer sur leurs territaires la 
protection juridique des personnes qui y sont 
etablies, 

Estimant qu'il importe a cette fin de deter
miner la competence de leurs juridietians dans 
l'ordre international, de faciliter la reconnais
sance et d'instaurer une procedure rapide afin 
d'assurer l'execution des decisions, des actes 
authentiques et des transactions judiciaires, 

Conscientes des liens qui existent entre elles 
et qui ont ete consacres dans le domaine 
economique par les accords de libre-echange 
condus entre la Communaute economique eu
ropeenne et les Etats membres de !'Association 
europeenne de libre-echange, 

Prenant en consideration la convention de 
Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la 
competence judiciaire et l'execution des de
cisions en matiere civile et commerciale, telle 
qu'adaptee par les conventians d'adhesion lors 
des elargissements successifs de Communautes 
europeennes, 

Persuadees que !'extension des principes de 
cette convention aux Etats parties au present 
instrument renforcera la cooperation judiciaire 
et economique en Europe, 

Desireuses d'assurer une interpretation aussi 
uniforme que possible de celui-ci, 

Ont decide dans cet esprit de conclure la 
presente convention et 

Sont convenues des dispositions qui suivent: 
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AVDELNING I 

Tillämpningsområde 

Artikel l 
Denna konvention är tillämplig på privaträt

tens område, oberoende av vilket slag av 
domstol det är fråga om. Den omfattar i 
synnerhet inte skattefrågor, tullfrågor och för
valtningsrättsliga frågor. 

Konventionen är inte tillämplig på: 
l. fysiska personers rättsliga ställning, rätts

kapacitet eller rättshandlingsförmåga, makars 
förmögenhetsförhållanden, arv och testamente; 

2. konkurs, ackord och liknande förfaran-
den; 

3. social trygghet; 
4. skiljeförfarande. 

AVDELNING II 

Domstols behörighet 

Avsnitt l 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 2 
Om inte annat föreskrivs i denna konven

tion, skall talan mot den som har hemvist i en 
konventionsstat väckas vid domstol i den sta
ten, oberoende av i vilken stat han har med
borgarskap. 

För den som inte är medborgare i den stat 
där han har hemvist gäller samma bestämmel
ser om domstols behörighet som för statens 
egna medborgare. 

Artikel 3 
Talan mot den som har hemvist i en kon

ventionsstat får väckas vid domstol i en annan 
konventionsstat endast med stöd av bestäm
melserna i avsnitt 2 till 6 i denna avdelning. 

Särskilt följande bestämmelser får inte 
tillämpas mot en sådan person: 

- i Belgien: artikel l 5 i civillagen (Code civil 
- Burgerlijk Wetboek) och artikel 638 i rätte-
gåungslagen (Code judiciaire - Gerechtelijk 
Wetboek), 

- i Danmark: paragraf 246, andra och 
tredje stycket i Lov om rettens pleje, 

-i Förbundsrepubliken Tyskland: artikel23 
i civilprocesslagen (Zivilprozessordnung ), 

TITRE PREMIER 

Champ d'application 

Artide premier 
La presente convention s'applique en matiere 

civile et commerciale et quelle que soit la 
nature de la juridiction. Elle ne recouvre 
notamment pas les rnatieres fiscales, douanieres 
ou administratives. 

Sont exdus de son application: 
l. l'etat et la capacite des persannes physi

ques, les regimes matrimoniaux, les testaments 
et les successions; 

2. les faillites, coneardats et autres proeectu
res analogues; 

3. la securite sociale; 
4. !'arbitrage. 

TITRE II 

Competence 

Section premiere 

Dispositions generales 

Artide 2 
Sous reserve des dispositions de la presente 

convention, les persannes domiciliees sur le 
territoire d'un Etat contractant sont attraites, 
quelle que soit sur leur nationalite, devant les 
juridietians de cet Etat. 

Les persannes qui ne possedent pas la 
nationalite de l'Etat dans lequel elles sont 
domiciliees y sont soumises aux regles de 
competence applicables aux nationaux. 

Artide 3 
Les persannes domiciliees sur le terntotre 

d'un Etat contractant ne peuvent etre attraites 
devant les tribunaux d'un autre Etat contrac
tant qu'en vertu des regles enoncees aux see
tians 2 a 6 du present titre. 

Ne peuvent etre invoques contre elles notam
ment: 

- en Belgique: l'artide 15 du Code civil 
(Burgerlijk Wetboek) et l'artide 638 du Code 
judiciaire (Gerechtelijk Wetboek), 

- au Danemark: l'artide 246 paragraphes 2 
et 3 de la loi sur la proeecture civile (Lov om 
rettens pleje), 

- en Republique federale d' Allemagne: l'ar
tide 23 du Code de procedure civile (Zivilpro
zessordnung), 
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- i Grekland: artikel 40 i civilprocesslagen 
(Kw8zxa~ 1roÅmxrz~ 8zxovoJl.za~), 
-i Frankrike: artikel 14 och 15 i civillagen 

(Code civil), 
- i Irland: de bestämmelser som medger 

behörighet på den grunden att stämningsansö
kan har delgivits svaranden under hans tillfäl
liga vistelse i Irland, 

- i Island: artikel 77 i civilprocesslagen (Lög 
um meöferö einkamala i heradi), 

- i Italien: artiklarna 2 och 4, nr. l och 2 i 
civilprocesslagen (Codice di procedura civile), 

-i Luxemburg: artikel 14 och 15 i civillagen 
(Code civil), 

- i Nederländerna: artikel 126, tredje styc
ket och artikel 127 i civilprocesslagen (Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering), 

- i Norge: 32 § i tvistemålsloven, 

- i Österrike: artikel 69 i lagen om domstols 
behörighet ( Jurisdiktionsnorm ), 

- i Portugal: artiklarna 65(1)(c), 65(2) och 
65A(c) i civilprocesslagen (C6digo de Processa 
Civil) och artikel Il i lagen om rättegången i 
arbetstvister ( C6digo de Process o de Trabalho ), 

- i Schweiz: le for du lieu du sequestrejGe
richtsstand des Arrestortesjforo del luogo del 
sequestro enligt artikel 4 i den federala lagen 
om internationell privaträtt (loi federale sur le 
droit international prive/Bundesgesetz uber das 
internationate Privatrecht/ legge federale sul di
ritt o internazionale privata), 

- i Finland: 10 kap l § andra, tredje och 
fjärde meningarna i rättegångsbalken 

- i Sverige: 10 kap 3 § första stycket, första 
meningen i rättegångsbalken, 

- i Storbritannien och Nordirland: de be
stämmelser som medger att domstols behörig
het grundas på: 

a) att stämningsansökan har delgivits svar
anden under hans tillfälliga vistelse i Storbri
tannien och N ordirland; eller 

b) att svaranden har egendom i Storbritan
nien och Nordirland; eller 

c) att käramden erhållit kvarstad eller lik
nande säkerhetsåtgärd i egendom som finns i 
Storbritannien och Nordirland. 

9 320379N 

- en Grece: l'artide 40 du Code de proce
dure civile (Kw8zxa~ 1roÅzrzxrz~ 8zxovoJl.za~) 

- en France: les artides 14 et 15 du Code 
civil, 

- en Irlande: les dispositions relatives å la 
competence fondee sur un acte introductif 
d'instance signifie ou notifie au defendeur qui 
se trouve temporairement en Irlande, 

- en Islande: l'artide 77 du Code de pro
cedure civil (Lög um meöferö einkamala z 
heraöi) 

- en Italie: l'artide 2 et l'artide 4 nos l et 
2 du Code de procedure civile ( Codice di 
procedura civile), 

- au Luxembourg: Les artide 14 et 15 du 
Code civil, 

- aux Pays-Bas: l'artide 126 troisieme ali
nea et l'artide 127 du Code de procedure civile 
(Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), 

- en Norvege: l'artide 32 du Code de 
procedure civile (tvistemåls loven), 

- en Autriche: l'artide 99 de la loi sur la 
competence judiciaire ( Jurisdiktionsnorm ), 

- au Portugal: l'artide 65 paragraphe l 
point c), l'artide 65 paragraphe 2 et l'artide 
65A point c du Code de prod:dure civile 
( C6digo de Processa Civil) et l'artide 11 du 
Code de procedure du travail (C6digo de 
Processa de Trabalho ), 

- en Suisse: le for du lieu du sequestrejGe
richtsstand des Arrestortesjforo del luogo del 
sequestro au sens de l'artide 4 de la loi federale 
sur le droit international privej Bundesgesetz""uber 
das internationate Privatrechtjlegge federale sul 
diritto internazionale privata, 

- en Finlande: la deuxieme la troisieme et 
la quatrieme phrase de l'artide ler du chapitre 
10 du Code de procedure judiciaire (oikeuden
käymiskaarij rättegångsbalken), 

-- en Suede: la premiere phrase de l'artide 3 
du c~apitre l O du Code de procedure judiciaire 
(rättegångsbalken), 

- au Royaume-Uni: les dispositions relati
ves å la competence fondee sur: 

a) un acte introductif d'instance signifie ou 
notifie au defendeur qui se trouve temporaire
ment au Royaume-Uni; 

b) l'existence au Royaume-Uni de biens ap
partenant au defendeur; 

c) la saisie par le demandeur de biens situes 
au Royame-Uni. 
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Artikel 4 
Om svaranden inte har hemvist i någon 

konventionsstat bestäms domstolarnas behörig
het i varje konventionsstat i enlighet med den 
statens egen lag, om inte annat följer av 
bestämmelserna i artikel 16. 

Mot en sådan svarande kan den som har 
hemvist i en konventionsstat, oberoende av 
medborgarskap, på samma sätt som statens 
egna medborgare, åberopa de bestämmelser om 
domstols behörighet som gäller där och särskilt 
de bestämmelser som anges i artikel 3, andra 
stycket. 

Avsnitt 2 

Särskilda behörighetsregler 

Artikel 5 
Talan mot den som har hemvist i en kon

ventionsstat kan väckas i en annan konven
tionsstat 

l. om talan avser avtal, vid domstolen i den 
ort där den förpliktelse som talan avser har 
uppfyllts eller skall uppfyllas; om talan avser 
anställningsavtal är denna ort den där arbets
tagaren vanligtvis utför sitt arbete eller, om 
arbetstagaren inte vanligtvis utför sitt arbete i 
en och samma stat, den ort där det affärsställe 
genom vilket han anställdes är beläget; 

2. om talan avser underhållsbidrag, vid 
domstolen i den ort där den underhållsberätti
gade har sin hemvist eller vanliga vistelseort 
eller, om talan har samband med frågan om 
någons rättsliga ställning, den domstol som 
enligt sin egen lag är behörig att pröva denna 
fråga, såvida inte behörigheten endast grundar 
sig på den ena partens medborgarskap; 

3. om talan avser skadestånd utanför avtals
förhållamden, vid domstolen i den ort där 
skadan inträffade; 

4. om talan avser enskilt anspråk i anledning 
av brott, vid den domstol där brottmålet är 
anhångigt, i den mån domstolen enligt sin lag 
är behörig att pröva enskilda anspråk; 

5. i fråga om tvist som hänför sig till 
verksamheten vid en filial, agentur eller liknan
de, vid domstolen i den ort där denna är 
belägen; 

6. i hans egenskap av instiftare av en "trust", 

Artide 4 
Si le defendeur n'est pas domicilie sur le 

territoire d'un Etat contractant, la competence 
est, dans chaque Etat contractant, reglee par la 
loi de cet Etat, sous reserve de l'application des 
dispositions de l'artide 16. 

Toute personne, quelle que soit sa nationali
te, domiciliee sur le territoire d'un Etat cont
ractant, peut, comme les nationaux, y invoquer 
contre ce defendeur les regles de competence 
qui y sont en vigueur et notamment celles 
prevues a l'artide 3 deuxieme alinea. 

Section 2 

Competences speciales 

Artide 5 
Le defendeur domicilie sur le territoire d'un 

Etat contractant peut etre attrait, dans Ull autre 
Etat contractant: 

l. en matiere contractuelle, devant le tri
bunal du lieu ou !'obligation qui sert de base a 
la demande a ete ou doit etre executee; en 
matiere de contrat individuel de travail, ce lieu 
est celui ou le travilleur accomplit habituelle
ment son travail, et, si le travailleur n'accom
plit pas habituellement son travail dans un 
meme pays, ce lieu est celui ou se trouve 
l'etablissement qui a embauche le travailleur; 

2. en matiere d'obligation alimentaire, de
vant le tribunal du lieu ou le creancier d'ali
ments a son domicile ou sa residence habituelle 
ou, s'il s'agit d'une demande accessoire a une 
action relative a l'etat des personnes, devant le 
tribunal competent selon la loi du for pour en 
connattre, sauf si cette competence est uni
quement fondee sur la nationalite d'une des 
parties; 

3. en matiere delictuelle ou quasi delictuelle, 
devant le tribunal du lieu ou le fait domma
geable s'est produit; 

4. s'il s'agit d'une action en reparation de 
dommage ou d'une action en restitution fon
dees sur une infraction, devant le tribunal saisi 
de l'action publique, dans la mesure ou, selon 
sa loi, ce tribunal peut connattre de l'action 
civile; 

5. s'il s'agit d'une contestahon relative a 
l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou 
de tout autre etablissement, devant le tribunal 
du lieu de leur situation; 

6. en sa qualite de fondateur, de trustee ou 
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"trustee" eller insatt förmånstagare till en 
-trust-, som är upprättad antingen genom lag 
eller genom en skriftlig handling eller muntlig
en och skriftligen bekräftad, vid domstolarna i 
den konventionsstat där "trusten" har sitt såte; 

7. i fråga om tvist om betalning av bärgarlön 
för bärgning av skeppslast eller för frakt, vid 
den domstol där lasten eller frakten: 

a) har blivit föremål för kvarstad eller 
liknande säkerhetsåtgärd för att säkerställa 
sådan betalning, eller 

b) kunde ha blivit föremål för sådan säker
hetsåtgärd, om inte borgen eller annan säkerhet 
hade ställts; 

förutsatt att det görs gällande att svaranden 
har någon rätt till lasten eller frakten eller hade 
sådan rätt vid tiden för bärgningen. 

Artikel 6 
Talan mot den som har hemvist i en kon

ventionsstat kan även väckas: 
l. om han är en av flera svarande, vid 

domstol där någon av svarandena har hemvist; 
2. om talan avser återgångskrav eller annat 

liknande, vid den domstol där det ursprungliga 
käromålet är anhängigt, såvida inte detta har 
väckts endast för att få talan mot tredje man 
prövad vid annan domstol än den som annars 
skulle ha varit behörig att pröva talan mot 
honom; 

3. vid genkäromål som grundar sig på 
samma avtal eller omständigheter som huvud
käromålet, vid den domstol där huvudkäromå
let är anhängigt; 

4. om talan avser avtal och denna talan får 
förenas med ett annat mål mot samma svaran
de om sakrätt till fast egendom, vid domstolen 
i den konventionsstat där fastigheten är beläg
en. 

Artikel 6 a 
En domstol i en konventionsstat som med 

stöd av denna konvention är behörig att pröva 
ett mål om ansvar till följd av ett fartygs 
användning eller drift är, liksom annan dom
stol som enligt lagen i den staten är behörig i 
stället för denna, också behörig att pröva mål 
om begränsning av sådant ansvar. 

de beneficiaire d'un trust constitue soit en 
application de la loi, soit par ecrit ou par une 
convention verbale, confirmee par ecrit, devant 
les tribunaux de l'Etat contractant sur le 
territoire duquel le trust a son domicile; 

7. s'il s'agit d'une contestation relative au 
paiement de la remuneration reclamee en rai
son de l'assistance ou du sauvetage dont a 
beneficie une cargaison ou un fret, devant le 
tribunal dans le ressort duquel cette cargaison 
ou le fret s'y rapportant 

a) a ete saisi pour garantir ce paiement 
ou 

b) aurait p u etre saisi a cet effet, mais une 
caution ou autre surete a ete donnee; 

cette dispostion ne s'applique que s'il est 
pretendu que le defendeur a un droit sur la 
cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel 
droit au moment de cette assistance ou de ce 
sauvetage. 

Artide 6 
Ce meme dHendeur peut aussi etre attrait: 

l. s'il y a plusieurs defendeurs, devant le 
tribunal du domicile de l'un d'eux; 

2. s'il s'agit d'une demande en garantie ou 
d'une demande en intervention, devant le tri
bunal saisi de la demande originaire, a moins 
qu'elle n'ait ete formee que pour traduire hors 
de son tribunal celui qui a ete appele; 

3. s'il s'agit d'une demande reconventionnel
le qui derive ducontrat ou du fait sur lequel est 
fondee la demande originaire, devant le tri
bunal saisi de celle-ci; 

4. en matiere contractuelle, si !'action peut 
etre jointe a une action en matiere de droits 
reels immobiliers dirigee contre le meme defen
deur, devant le tribunal de l'Etat contractant 
ou l'immeuble est situe. 

Artide 6 bis 
Lorsque, en vertu de la presente convention, 

un tribunal d'un Etat contractant est campe
tent pour connaitre des actions en respansabi
lite du fait de l'utilisation ou de l'exploitation 
d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui 
substitue la loi interne de cet Etat connait aussi 
des demandes relatives a la limitation de cette 
responsabilite. 
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Avsnitt 3 

Behörighetsregler för försäkringstvister 

Artikel 7 
För försäkringstvister gäller i fråga om dom

stols behörighet - utöver föreskrifterna i 
artikel 4 och artikel 5 punkt 5 - bestämmel
serna i detta avsnitt. 

Artikel 8 
Talan mot en försäkringsgivare som har 

hemvist i en konventionsstat kan väckas: 
l. vid domstolarna i den stat där han har 

hemvist, eller 

2. i en annan konventionsstat, vid domstolen 
i den ort där försäkringstagaren har hemvist, 
eller 

3. om han är en samförsäkrare, vid den 
domstol i en konventionsstat där talan har 
väckts mot huvudförsäkringsgivaren. 

En försäkringsgivare, som inte har hemvist i 
någon konventionsstat men som har en filial, 
agentur eller liknande i en sådan stat, skall i 
fråga om tvister som hänför sig till verksam
heten vid denna anses ha hemvist i den staten. 

Artikel 9 
Beträffande ansvarsförsäkring eller försäk

ring av fast egendom kan talan mot försäkrings
givaren också väckas vid domstolen i den ort 
där skadan inträffade. Detsamma gäller om 
både lös och fast egendom omfattas av samma 
försäkringsavtal och har skadats genom samma 
händelse. 

Artikel 10 
I fråga om ansvarsförsäkring kan, om lagen 

i domstolsstaten tillåter det, talan mot försäk
rigsgivaren vidare väckas vid den domstol där 
den skadelidande har väckt talan mot den 
försäkrade. 

Bestämmelserna i artiklarna 7, 8 och 9 gäller 
om den skadelidande väcker talan direkt mot 
försäkringsgivaren, om sådan direkt talan är 
tillåten. 

Om den lag som är tillämplig på sådan direkt 
talan tillåter att talan mot försäkringstagaren 
eller den försäkrade får prövas i samma rätte
gång, är samma domstol behörig i förhållande 
till dessa personer. 

Section 3 

Competence en matii:re d'assurances 

Artide 7 
En matiere d'assurances, la competence est 

determinee par la presente section, sans preju
dice des dispositions des artides 4 et 5 point 5. 

Artide 8 
L'assureur domicilie sur le territoire d'un 

Etat coniraetant peut etre attrait: 
l. devant les tribunaux de l'Etat ou il a son 

domicile 
ou 
2. dans un autre Etat contractant, devant le 

tribunal du lieu ou le preneur d'assurance a son 
domicile 

ou 
3. s'il s'agit d'un coassureur, devant le tri

bunal d'un Etat coniraetant saisi de l'action 
formee contre l'aperiteur de la coassurance. 

Lorsque l'assureur n'est pas domicilie sur le 
territoire d'un Etat contractant, mais possede 
une succursale, une agence ou tout autre 
etablissement dans un Etat contractant, il est 
considere pour les contestatians relatives ä leur 
exploitation comme ayant son domicile sur le 
territoire de cet Etat. 

Artide 9 
L'assureur peut, en outre, etre attrait devant 

le tribunal du lieu ou le fait dommageable s'est 
produit s'il s'agit d'assurance de responsabilite 
ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en 
est de meme si l'assurance porte ä la fois sur 
des immeubles et des meubles couverts par une 
meme police et atteints par le meme sinistre. 

Artide 10 
En matiere d'assurance de responsabilite, 

l'assureur peut egalement etre appele devant le 
tribunal saisi de ]'action de la personne lesee 
contre l'assure si la loi de ce tribunalle permet. 

Les dispositions des artides 7, 8 et 9 sont 
applicables en cas d'action directe intentee par 
la vietime contre l'assureur lorsque ]'action 
directe est possible. 

Si la loi relative ä cette action directe prevoit 
la mise en cause du preneur d'assurance ou de 
l'assure, le meme tribunal sera aussi competent 
ä leur egard. 
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Artikel Il 
Med undantag av de fall som avses i artikel 

l O, tredje stycket, får en försäkringsgivare 
väcka talan endast vid domstolarna i den 
konventionsstat där svaranden har hemvist, 
vare sig denne är försäkringstagare, försäkrad 
eller förmånstagare. 

Bestämmelserna i detta avsnitt inskränker 
inte rätten att väcka genkäromål vid den 
domstol där huvudkäromålet, enligt bestäm
melserna i detta avsnitt, är anhängigt. 

Artikel 12 
Avvikelser från bestämmelserna i detta a v

snitt i ett avtal om domstols behörighet gäller 
endast om avtalet: 

l. har ingåtts efter tvistens uppkomst, eller 

2. ger försäkringstagaren, den försäkrade 
eller en förmånstagare rätt att väcka talan vid 
andra domstolar än dem som anges i detta 
avsnitt, eller 

3. har ingåtts mellan en försäkringstagare 
och en försäkringsgivare, vilka vid försäkrings
avtalets ingående hade hemvist eller sin vanliga 
vistelseort i samma konventionsstat, och av
talet innebär att domstolarna i den staten skall 
vara behöriga även om skadan skulle inträffa 
utomlands, såvida inte ett sådant avtalstrider 
mot lagen i den staten, eller 

4. har ingåtts med en försäkringstagare som 
inte har hemvist i någon konventionsstat, 
förutsatt att försäkringen inte är obligatorisk 
och inte heller avser fast egendom i en kon
ventionsstat, eller 

5. hänför sig till ett försäkringsavtal som 
omfattar en eller flera av de i artikel 12 a 
nämnda riskerna. 

Artikel 12 a 
De i artikel 12 punkt 5 omnämnda riskerna 

är följande: 
l. förlust av eller skada på 
a) havsgående fartyg, anläggningar off-shore 

eller på fria havet eller luftfartyg, där förlusten 
eller skadan har samband med deras använd
ning för kommersiellt ändamål, 

b) gods under transport, med undantag för 
passagerares resgods, när transporten helt eller 
delvis sker med sådant fartyg eller luftfartyg; 

Artide Il 
Sous reserve des dispositions de l'artide 10 

troisieme allinea, l'action de l'assureur ne peut 
etre portee que devant les tribunaux de I'Etat 
coniraetant sur le territoire duquel est domicilie 
le defendeur, qu'il soit preneur d'assurance, 
assure ou beneficiaire. 

Les dispositions de la presente section ne 
portent pas atteinte au droit d'introduire une 
demande reconventionnelle devant le tribunal 
saisi d'une demande originaire conformement ä 
la presente section. 

Artide 12 
Il ne peut etre deroge aux dispositions de la 

presente section que par des conventions: 

l. posterieures ä la naissance du differend 
ou 
2. qui permettent au preneur d'assurance, ä 

l'assure ou au beneficiaire de saisir d'autres 
tribunaux que ceux indiques ä la presente 
section, 

ou 
3. qui, passees entre un preneur d'assurance 

et un assureur ayant, au moment de la condu
sion du contrat, leur domicile ou leur residence 
habituelle dans un meme Etat contractant, ont 
pour effet, alors meme que le fait dommageable 
se produirait ä l'etranger, d'attribuer compe
tence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de 
celui-ci interdit de telles conventions, 

ou 
4. condues par un preneur d'assurance n'ay

ant pas son domicile dans un Etat contractant, 
sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou 
qui porte sur un immeuble situe dans un Etat 
con tractan t, 

ou 
5. qui concement un contrat d'assurance en 

tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des 
risques enumeres ä l'artide 12 bis. 

Artide 12 bis 
Les risques vises ä l'artide 12 point 5 sont les 

suivants: 
l. tout dommage: 
a) aux navires de mer, aux installations au 

large des cötes et en haute mer ou aux aeronefs, 
cause par des evenement survenant en relation 
avec leur utilisation ä des fins commerciales; 

b) aux marchan di ses au tres que les bagages 
des passagers, durant un transport realise par 
ces navires ou aeronefs soit en totalite, soit en 
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2. ansvar, med undantag för fysisk skada på 
passagerare eller förlust av eller skada på deras 
resgods, 

a) som grundar sig på användningen eller 
driften av fartyg, anläggningar eller luftfartyg 
som anges i punkt l a), såvida inte lagen i den 
konventionsstat där sådant luftfartyg är regi
strerat förbjuder avtal om domstols behörighet 
i fråga om försäkring av sådana risker, 

b) för förlust eller skada orsakad av gods 
under transport enligt punkt l b); 

3. ekonomisk förlust som har samband med 
användningen eller driften av fartyg, anlägg
ningar eller luftfartyg enligt punkt l a), särskilt 
förlust av frakt eller befraktningsintäkter; 

4. varje risk som har samband med någon av 
de i punkterna l till 3 nämnda riskerna. 

Avsnitt 4 

Behörighetsregler för 
konsumenttvister 

Artikel 13 
I tvister som gäller avtal som har ingåtts av 

en person för ändamål som kan anses ligga 
utanför hans affärsverksamhet eller yrkesmäs
siga verksamhet, i det följande kallad "konsu
menten", gäller i fråga om behörigheten - om 
inte annat följer av föreskrifterna i artikel 4 och 
artikel 5 punkt 5 - bestämmelserna i detta 
avsnitt, om det gäller: 

l. köp av varor där betalningen skall er
läggas i särskilda poster, eller 

2. lån som skall återbetalas i särskilda poster 
eller någon annan form av kredit om lånet eller 
krediten var avsedd att finansiera köp av varor, 
eller 

3. andra avtal om tillhandahållande av varor 
eller tjänster, om 

a) avtalet föregicks av ett särskilt anbud 
riktat till konsumenten i den konventionsstat 
där han har hemvist eller annonsering där, och 

b) konsumenten vidtog de för avtalets ingå
ende nödvändiga åtgärderna i den staten. 

Om konsumentens avtalspart inte har hem
vist i en konventionsstat men har en filial, 
agentur eller liknande i en sådan stat, skall han 

combinaison avec d'autres modes de transport; 
2. toute responsabilite, å !'exception de celle 

des dommages earporels aux passagers ou å 
leurs bagages; 

a) resultant de l'utilisation ou de l'exploita
tion des navires, installations ou aeronefs, 
conformement au point l sous a) ci-avant, 
pour autant que la loi de l'Etat coniraetant 
d'immatriculation de l'aeronef n'interdise pas 
les dauses attributives de juridiction dans 
l'assurance de tels risques; 

b) du fait de marchandises durant un trans
port vise au point l sous b) ci-avant; 

3. toute perte pecuniaire liee å l'utilisation 
ou å l'exploitation des navires, installations ou 
aeronefs conformement au point l sous a) 
ci-avant, notamment celle du fret ou du bene
fice d'affretement; 

4. tout risque lie accessoirement å l'un de 
ceux vises aux points l å 3 ci-avant. 

Section 4 

Competence en matiere de contracts condus 
par les consommateurs 

Artide 13 
En matiere de contrat condu par une per

sanne pour un usage pouvant etre considere 
comme etranger å son activite professionnelle, 
ci-apres denommee "le consommateur", la 
competence est determinee par la presente 
section, sans prejudice des dispositions de 
l'artide 4 et de l'artide 5 point 5; 

l. lorsque'il s'agit d'une vente å tempera
ment d'objets mobiliers corporels; 

2. lorsque'il s'agit d'un pret å temperament 
ou d'une autre operation de credit lies au 
tinancement d'une vente de tels objets; 

3. pour tout autre contrat ayant pour objet 
une fourniture de services ou d'objets mobiliers 
earporels si: 

a) la condusion du contrat a ete precedees 
dans l'Etat du darnieile du consommateur 
d'une proposition specialement faite ou d'une 
publicite et que 

b) le consommateur a accompli dans cet 
Etat les actes necessaires å la condusion de ce 
contra t. 

Lorsque le cocontractant du consommateur 
n'est pas domicilie sur le territoire d'un Etat 
contractant, mais possede une succursale, une 
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anses ha hemvist i den staten såvitt avser tvister 
som hänför sig till denna verksamhet. 

Detta avsnitt skall inte tillämpas på trans
portavtaL 

Artikel 14 
Konsumenten får väcka talan mot den andra 

avtalsparten antingen vid domstolarna i den 
konventionsstat där denne har hemvist eller vid 
domstolarna i den konventionsstat där han 
själv har hemvist. 

Talan mot en konsument får av den andra 
avtalsparten väckas endast vid domstolarna i 
den konventionsstat där konsumenten har 
hemvist. 

Dessa bestämmelser inskränker inte rätten 
att väcka genkäromål vid den domstol där 
huvudkäromålet, enligt bestämmelserna i detta 
avsnitt, är anhängigt. 

Artikel 15 
Avvikelser från bestämmelserna i detta av

snitt i ett avtal om domstols behörighet gäller 
endast om avtalet: 

l. har ingåtts efter tvistens uppkomst, eller 

2. ger konsumenten rätt att väcka talan vid 
andra domstolar än dem som anges i detta 
avsnitt, eller 

3. har ingåtts av en konsument och dennes 
avtalspart, vilka vid avtalets ingående hade 
hemvist eller sin vanliga vistelseort i samma 
konventionsstat, och avtalet ger domstolarna i 
den staten behörighet, såvida inte ett sådant 
avtal strider mot lagen i den staten. 

Avsnitt 5 

Exklusiv behörighet 

Artikel 16 
Följande domstolar skall, oberoende av par

ternas hemvist, ha exklusiv behörighet: 
l. a) om talan avser sakrätt i fast egendom 

eller nyttjanderätt till fast egendom, domstolar
na i den konventionsstat där egendomen är 
belägen; 

agence OU tout autre etablissement dans Ull 

Etat contractant, il est considere pour les 
contestatians relatives a leur exploitation com
me ayant son domicile sur le territoire de cet 
Etat. 

La presente seetian ne s'applique pas au 
contrat de transport. 

Artide 14 
L'action intentee par un consommateur cont

re l'autre partie au contrat peut etre portee soit 
devant les tribunaux de l'Etat contractant sur 
le territoire duquel est domiciliee cette partie, 
soit devant les tribunaux de l'Etat contractant 
sur le territoire duquel est domicilie le consom
mateur. 

L'action intentee contre le consommateur 
par l'autre partie au contrat ne peut etre portee 
que devant les tribunaux de l'Etat contractant 
sur le territoire duquel est domicilie le consom
mateur. 

Ces dispositions ne portent pas atteinte au 
droit d'introduire une demande reconvention
nelle devant le tribunal saisi d'une demande 
originaire conformement a la presente section. 

Artide 15 
Il ne peut etre deroge aux dispositions de la 

presente seetian que par des conventions: 

l. posterieures a la naissance du differend 
ou 
2. qui permettent au consommateur de saisir 

d'autres tribunaux que ceux indiques a la 
presente section 

ou 
3. qui, passees entre le consommateur et son 

cocontractant ayant, au moment de la conclu
sion du contrat, leur domicile ou leur residence 
habituelle dans Ull meme Etat contractant, 
attribuent competence aux tribunaux de cet 
Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles 
conven tians. 

Section 5 

Competences exclusives 

Artide 16 
Sont seuls competents, sans consideration de 

domicil e: 
l. a) en matiere de droits reels immobiliers 

et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat 
contractant ou l'immeuble est situe; 
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b) dock skall, om talan avser avtal om 
nyttjanderätt till fast egendom för tillfälligt 
privat bruk under en tid av högst sex på 
varandra följande månader, också domstolarna 
i den konventionsstat där svaranden har hem
vist vara behöriga under förutsättning att 
nyttjanderättshavaren är en fysisk person och 
ingendera parten har hemvist i den konven
tionsstat där egendomen är belägen; 

2. om talan avser giltighet, ogiltighet eller 
upplösning av bolag eller andra juridiska per
soner eller beslut av deras organ, domstolarna 
i den konventionsstat där den juridiska perso
nen har sitt säte; 

3. om talan avser giltigheten av inskrivningar 
i offentliga register, domstolarna i den konven
tionsstat där registret förs; 

4. om talan avser registrering eller giltighet 
av patent, varumärken, mönster och liknande 
rättigheter för vilka krävs deposition eller 
registrering, domstolarna i den konventionsstat 
där deposition eller registrering har begärts 
eller har ägt rum eller - på grund av bestäm
melserna i en internationell konvention -
anses ha ägt rum; 

5. om talan avser verkställighet av domar, 
domstolarna i den konventionsstat där domen 
har verkställts eller skall verkställas. 

Avsnitt 6 

Avtal om domstols behörighet 

Artikel 17 
l. Om parterna har träffat avtal om att en 

domstol eller domstolarna i en konventionsstat 
skall vara behöriga att avgöra en redan upp
kommen tvist eller framtida tvister i anledning 
av ett bestämt rättsförhållande, och minst en 
av parterna har hemvist i en konventionsstat, 
skall endast den domstolen eller domstolarna i 
den staten vara behöriga. Ett sådant avtal skall 
vara antingen: 

a) skriftligt eller också muntligt och skriftli
gen bekräftat, eller 

b) i en form som överensstämmer med praxis 
som parterna har utbildat mellan sig, eller 

c) i internationell handel, i en form som 
överensstämmer med handelsbruk och annan 
sedvänja som parterna kände till eller borde ha 
känt till och som är allmänt känd och 
regelmässigt iakttas av parter i avtal av 

b) toutefois, en matiere de baux d'immeu
bles conclus en vue d'un usage personnel 
temporaire pour une periode maximale de six 
mois consecutifs, sont egalement competents les 
tribunaux de l'Etat contractant dans lequel le 
defendeur est domicilie, a condition que le 
locataire soit une personne physique et q u'
aucune des parties ne soit domiciliee dans 
l'Etat contractant ou l'immeuble est situe; 

2. en matiere de validite, de nullite ou de 
dissolution des societes ou personnes morales 
ayant leur siege sur le territoire d'un Etat 
contractant, ou des decisions de leurs organes, 
les tribunaux de cet Etat; 

3. en matiere de validite des inscriptions sur 
les registres publics, les tribunaux de l'Etat 
contractant sur le territoire duquel ces registres 
sont tenus; 

4. en matiere d'inscription ou de validite des 
brevets, marques, dessins et modeles, et autres 
droits analogues donnant lieu a depöt ou a un 
enregistrement, les juridietians de l'Etat cont
ractant sur le territoire duquel le depöt ou 
l'enregistrement a ete demande, a ete effectue 
ou est repute avoir ete effectue aux termes 
d'une convention internationale; 

5. en matiere d'execution des decisions, les 
tribunaux de l'Etat contractant du lieu de 
l'execution. 

Section 6 

Prorogation de competence 

Article 17 
l. Si les parties, dont l'une au moins a son 

domicile sur le territoire d'un Etat contractant, 
sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux 
d'un Etat contractant pour conna1tre des dif
ferends nes ou a nmtre a l' occasion d'un 
rapport de droit determine, ce tribunal ou les 
tribunaux de cet Etat sont seuls competents. 
Cette convention attributive de juridiction est 
conclue: 

a) par ecrit ou verbalement avec confinna
tion ecrite, soit 

b) sous une forme qui soit conforme aux 
bahitudes que les parties ont etablies entre 
elles, soit 

c) dans le commerce international, sous une 
forme qui soit conforme a un usage dont les 
parties avaient connaissance ou etaient censees 
avoir connaissance et qui est largement connu 
et regulierement observe dans ce type de 
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föreliggande typ vid det ifrågavarande slaget av 
handel. 

Om ett sådant avtal har ingåtts mellan parter 
av vilka ingen har hemvist i en konventionsstat, 
är domstolarna i andra konventionsstater inte 
behöriga att pröva tvisten så länge den eller de 
utvalda domstolarna inte har förklarat sig 
obehöriga. 

2. Den domstol eller de domstolar i en 
konventionsstat som enligt en handling varige
nom en "trust" har bildats är behörig domstol 
har exklusiv behörighet vid talan som väcks 
mot en instiftare, "trustee" eller insatt förmåns
tagare till en "trust", om saken angår förhål
landet mellan dessa personer eller deras rättig
heter eller skyldigheter inom ramen för "trus
ten". 

3. Avtal om domstols behörighet eller mot
svarande bestämmelser i en handling varige
nom en "trust" har bildats, har ingen verkan 
om de strider mot bestämmelserna i artiklarna 
12 eller 15, eller om de domstolar vars behö
righet de utesluter har exklusiv behörighet 
enligt artikel 16. 

4. Om ett avtal om domstols behörighet har 
träffats till förmån för endast en av parterna, 
behåller den parten sin rätt att väcka talan vid 
varje annan domstol som är behörig enligt 
denna konvention. 

5. I mål om anställningsavtal är avtal om 
domstols behörighet giltigt endast om det har 
ingåtts efter tvistens uppkomst. 

Artikel 18 
Utöver den behörighet som en domstol i en 

konventionsstat har enligt andra bestämmelser 
i denna konvention, är domstolen behörig om 
svaranden går i svaromål inför denna. Detta 
gäller dock inte om svaranden gick i svaromål 
endast för att bestrida domstolens behörighet 
eller om en annan domstol har exklusiv behö
righet enligt artikel 16. 

Avsnitt 7 

Prövning av behörighetsfrågan och av 
frågan om målet kan tas upp 

Artikel 19 
Om talan som väcks vid en domstol i en 

konventionsstat gäller en tvist som domstol i en 
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commerce par les parties a des contrats du 
meme type dans la branche commerciale con
sideree. 

Lorsqu'une telle convention est condue par 
des parties dont aucune n'a son domicile sur le 
territoire d'un Etat contractant, les tribunaux 
des autres Etats contractants ne peuvent con
naitre du differend tant que le tribunal ou les 
tribunaux designes n'ont pas dedine leur com
petence. 

2. Le tribunal ou les tribunaux d'un Etat 
contractant auxquels l'acte constitutif d'un 
trust attribue competence sont exdusivement 
competents pour connaitre d'une action contre 
un fondateur, un trustee ou un beneficiaire 
d'un trust, s'il s'agit de relations entre ces 
personnes ou de leurs droits ou obligations 
dans le cadre du trust. 

3. Les conventions attributives de juridiction 
ainsi que les stipulations sirnitaires d'actes 
constitutifs de trust sont sans effet si elles sont 
contraires aux dispositions des artides 12 et 15 
ou si les tribunaux a la competence desquels 
elles derogent sont exdusivement competents 
en vertu de l'artide 16. 

4. Si une convention attributive de juridieti
on n'a ete stipulee qu'en faveur de l'une des 
parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout 
autre tribunal competent en vertu de la pre
sente convention. 

5. En matiere de contrats individuels de 
travail, les conventions attributives de juridic
tion ne produisent leurs effets que si elles sont 
posterieures a la naissance du differend. 

Artide 18 
Outre les cas ou sa competence resulte 

d'autres dispositions de la presente convention, 
le juge d'un Etat contractant devant lequel le 
defendeur comparait est competent. Cette regle 
n'est pas applicable si la comparution a pour 
objet de contester la competence ou s'il existe 
une autre juridiction exdusivement competente 
en vertu de l'artide 16. 

Section 7 

Verification de la competence et de la 
recevabilite 

Artide 19 
Le juge d'un Etat contractant, saisi a titre 

principal d'un litige pour lequel une juridiction 
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annan konventionsstat är exklusivt behörig att 
pröva enligt artikel 16, skall domstolen själv
mant förklara sig obehörig. 

Artikel 20 
Om talan väcks i en konventionsstat mot en 

svarande som har hemvist i en annan konven
tionstat, och svaranden inte går i svaromål, 
skall domstolen självmant förklara sig obehö
rig, såvida den inte är behörig enligt bestäm
melserna i denna konvention. 

Domstolen skalllåta handläggningen av må
let vila till dess att det har klarlagts att 
svaranden har haft möjlighet att få del av 
stämningsansökan eller motsvarande handling i 
så god tid att han kunnat förbereda sitt 
svaromål eller att alla nödvändiga åtgärder för 
detta syfte har vidtagits. 

I stället för bestämmelserna i föregående 
stycke gäller bestämmelserna i artikel 15 i 
Haagkonventionen den 15 november 1965 om 
delgivning i utlandet av handlingar i mål och 
ärenden av civil eller kommersiell natur, om 
stämningsansökan eller underrättelse därom 
skall översändas utomlands i enlighet med 
nämnda konvention. 

Avsnitt 8 

Litispendens och mål som har samband 
med varandra 

Artikel 21 
Om talan väcks vid domstolar i olika kon

ventionsstater rörande samma sak och målen 
gäller samma parter, skall varje domstol utom 
den vid vilken talan först väckts självmant låta 
handläggningen av målet vila till dess att det 
har fastställts att den domstol vid vilken talan 
först väckts är behörig. 

När det har fastställts att den domstol vid 
vilken talan först väckts är behörig, skall 
övriga domstolar självmant avvisa talan till 
förmån för den domstolen. 

Artikel 22 
Om käromål som har samband med varand

ra är väckta vid domstolar i olika konventions
stater och målen prövas i första instans, får 
varje domstol utom den vid vilken talan först 
väckts låta handläggningen av målet vila. 

Annan domstol än den vid vilken talan först 
väckts får också avvisa talan på begäran av en 
av parterna, om dess lag tillåter förening av 

d'un autre Etat contractant est exdusivement 
competente en vertu de l'artide 16, se dedare 
d'office incompetent. 

Artide 20 
Lorsque le defendeur domicilie sur le terri

toire d'un Etat contractant est attrait devant 
une juridiction d'un autre Etat contractant et 
ne comparait pas, le juge se dedare d'office 
incompetent si sa competence n'est pas fondee 
aux termes de la presente convention. 

Le juge est tenu de surseoir a statuer aussi 
longtemps qu'il n'est pas etabli que ce defen
deur a ete mis a meme de recevoir l'acte 
introductif d'instance ou un acte equivalent en 
temps utile pour se defendre ou que toute 
diligence a ete faite a cette fin. 

Les dispositions de l'alinea preeeclent seront 
remplacees par celles de l' artide 15 de la 
conventionde La Haye, du 15 novembre 1965, 
relative a la signification et a la notification a 
l'etranger des actes judiciaires et extra-judi
ciaires en matiere civile ou commerciale, si 
l'acte introductif d'instance a du etre transmis 
en execution de cette convention. 

Section 8 

Litispendance 
et connexite 

Artide 21 
Lorsque des demandes ayant le meme objet 

et la meme cause sont formees entre les memes 
parties devant des juridietians d'Etats contrac
tants differents, la juridiction saisie en seeond 
lieu sursoit d'office a statuer jusqu'a ce que la 
competence du tribunal premier saisi soit eta
blie. 

Lorsque la competence du tribunal premier 
saisi est etablie, le tribunal saisi en seeond lieu 
se dessaisit en faveur de celui-ci. 

Artide 22 
Lorsque des demandes connexes sont for

mees devant des juridietians d'Etats contrac
tants differents et sont pendantes au premier 
degre, la juridiction saisie en seeond lieu peut 
surseoir a statuer. 

Cette juridiction peut egalement se dessaisir, 
a la demande de l'une des parties, a condition 
que sa loi permette la jonction d'affaires 
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mål som har samband med varandra och den 
domstol vid vilken talan först väckts är behörig 
att pröva båda käromålen. 

Vid tillämpningen av denna artikel skall 
käromål anses ha samband med varandra om 
de är så förenade att en gemensam handllägg
ning och dom är påkallad för att undvika att 
oförenliga domar meddelas som en följd av att 
käromålen prövas i olika rättegångar. 

Artikel 23 
Om flera domstolar är exklusivt behöriga, 

skall varje domstol utom den vid vilken talan 
först väckts förklara sig obehörig till förmån 
för den domstolen. 

Avsnitt 9 

Interimistiska åtgärder, däribland 
säkerhetsåtgärder 

Artikel 24 
Interimistiska åtgärder, däribland säkerhets

åtgärder, som kan vidtas enligt lagen i en 
konventionsstat, får begäras hos domstolarna i 
den staten, även om domstol i en annan 
konventionsstat är behörig att pröva målet i 
sak enligt denna konvention. 

AVDELNING III 

Erkännande och verkställighet 

Artikel 25 
I denna konvention förstås med dom varje 

avgörande som har meddelats av domstol i en 
konventionsstat oavsett dess rubricering, såsom 
dom, beslut eller förordnande om verkställig
het, liksom domstolstjänstemans beslut i fråga 
om rättegångskostnader. 

Avsnitt l 

Erkännande 

Artikel 26 
En dom som har meddelats i en konven

tionsstat skall erkännas i de andra konven
tionsstaterna utan att något särskilt förfarande 
behöver anlitas. 

Om frågan om en dom skall erkännas eller 
inte är föremål för tvist, kan en part, som gör 

connexes et que le tribunal premier satsi soit 
competent pour connaitre des deux demandes. 

Sont connexes, au sens du present artide, les 
demandes liees entre elles par un rapport si 
etroit qu'il y a interet ä les instruire et ä juger 
en meme temps afin d'eviter des solutions qui 
pourraient etre inconciliables si les eauses 
etaient jugees separement. 

Artide 23 
Lorsque les demandes relevent de la compe

tence exdusive de plusieurs juridictions, le 
dessaisissement a lieu en faveur de la juridieti
on premiire saisie. 

Section 9 

Mesures provisoires 
et conservatoires 

Artide 24 
Les mesures provisoires ou conservatoires 

prevues par la loi d'un Etat contractant peu
vent etre demandees aux autorites judiciaires de 
cet Etat, meme si, en vertu de la presente 
convention, une juridiction d'un autre Etat 
contractant est competente pour connattre du 
fond. 

TITRE III 

Reconnaissance et execution 

Artide 25 
On entend par decision, au sens de la 

presente convention, toute decision rendue par 
une juridiction d'un Etat contractant quelle que 
soit la denomination qui lui est donnee, telle 
qu'arret, jugement, ordonnance ou mandat 
d'execution, ainsi que la fixation par le greffier 
du montant des frais du proces. 

Section premiere 

Reconnaissance 

Artide 26 
Les decisions rendues dans un Etat contrac

tant sont reconnues dans les autfes Etats 
contractants, sans qu'il soit necessaire de re
courir ä aucune procedure. 

En cas de contestation, toute partie interes
see qui invoque la reconnaissance ä titre 
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gällande att domen skall erkännas, genom att 
anlita det förfarande som föreskrivs i avsnitt 2 
och 3 i denna avdelning få fastställt att domen 
skall erkännas. 

Om utgången av ett mål som handläggs vid 
en domstol i en konventionsstat är beroende av 
om en dom skall erkännas, är den domstolen 
behörig att pröva frågan om erkännande. 

Artikel 27 
En dom skall inte erkännas: 
l. om ett erkännande skulle strida mot 

grunderna för rättsordningen (ordre public) i 
den stat där domen görs gällande; 

2. om det är en tredskodom eller en annan 
dom som har meddelats mot en utebliven 
svarande och svaranden inte på rätt sätt har 
delgivits stämningsansökan eller motsvarande 
handling i tillräcklig tid för att kunna förbere
da sitt svaromål; 

3. om domen är oförenlig med en dom som 
har meddelats i en tvist mellan samma parter i 
den stat där domen görs gällande; 

4. om domstolen i ursprungsstaten i sin dom 
har tagit ställning till en fråga om en fysisk 
persons rättsliga ställning, rättskapacitet eller 
rättshandlingsförmåga, makars förmögenhets
förhållanden, arv eller testamente i strid med 
en internationellt privaträttslig bestämmelse i 
den stat där domen görs gällande, såvida inte 
resultatet skulle ha blivit detsamma om dom
stolen hade tillämpat sistnämnda stats interna
tionellt privaträttsliga bestämmelser; 

5. om domen är oförenlig med en dom som 
tidigare har meddelats i en icke-konventions
stat mellan samma parter och rörande samma 
sak, såvida den först meddelade domen upp
fyller de nödvändiga villkoren för erkännande i 
den stat där dom en görs gällande. 

Artikel 28 
En dom skall vidare inte erkännas om den 

strider mot bestämmelserna i avsnitt 3, 4 och 5 
i avdelning Il, och inte heller i de fall som avses 
i artikel 59. 

Erkännande av en dom får också vägras i de 
fall som avses i artikel 54 b punkt 3 och artikel 
57 punkt 4. 

Vid den behörighetsprövning som åsyftas i 
de föregående styckena är den domstol eller 
myndighet som prövar frågan om erkännande 
bunden av de faktiska omständigheter som 
domstolen i ursprungsstaten har grundat sin 
behörighet på. 

principal peut faire constater, selon la proee
cture prevue aux sections 2 et 3 du present titre, 
que la decision doit etre reconnue. 

Si la reconnaissance est invoquee de facon 
incidente devant une juridiction d'un Etat 
contractant, celle-ci est competente pour en 
connaitre. 

Artide 27 
Les decisions ne sont pas reconnues: 
l. si la reconnaissance est contraire a l'ordre 

public de l'Etat requis; 

2. si l'acte introductif d'instance ou un acte 
equivalent n'a pas ete signifie ou notifie au 
defendeur defaillant, regulierement et en temps 
utile, pour qu'il puisse se defendre; 

3. si la decision est inconciliable avec une 
decision rendue entre les memes parties dans 
l'Etat requis; 

4. si le tribunal de l'Etat d'origine, pour 
rendre sa decision, a, en tranchant une question 
relative a l'etat ou a la capacite des persannes 
physiques, aux regimes matrimoniaux, aux 
testaments et aux successions, meconnu une 
regle de droit international prive de l'Etat 
requis, a moins que sa decision n'aboutisse au 
meme resultat que s'il avait fait application des 
regles du droit international prive de l'Etat 
requis; 

5. si la decision est inconciliable avec une 
decision rendue anterieurement dans un Etat 
non contractant entre les memes parties dans 
Ull litige ayant le meme objet et la meme cause, 
lorsque cette derniere decision reunit les con
ditians necessaires a sa. reconnaissance dans 
l'Etat requis. 

Artide 28 
De meme, les decisions ne sont pas recon

nues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du 
titre II ont ete meconnues ainsi que dans le cas 
prevu a l'artide 59. 

La reconnaissance d'une. decision peut en 
outre etre refusee dans l'un des cas prevus aux 
artides 54 ter paragraphe 3 et 57 paragraphe 4. 

Lors de l'appreciation des competences men
tionnees aux alineas prec6dents, l'autorite re
quise est liee par les constatatians de fait sur 
lesquelles la juridiction de l'Etat d' origine a 
fonde sa competence. 
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Domstolens behörighet i ursprungsstaten får 
inte omprövas på andra grunder än som avses 
i första och andra styckena; behörighetsregler
na omfattas inte av de i artikel 27 punkt l 
åsyftade grunderna för rättsordningen. 

Artikel 29 
En utländsk dom får aldrig omprövas i sak. 

Artikel 30 
Om det vid domstol i en konventionsstat 

görs gällande att en dom som har meddelats i 
en annan konventionsstat skall erkännas, får 
domstolen låta handläggningen av målet vila 
om ändring i domen har sökts genom anlitande 
av ordinära rättsmedel. 

Om det vid domstol i en konventionsstat 
görs gällande att en dom som har meddelats i 
Irland eller Storbritannien och Nordirland skall 
erkännas, får domstolen låta handläggningen 
av målet vila om verkställighet av domen har 
uppskjutits i ursprungsstaten på grund av att 
ändring i domen har sökts. 

Avsnitt 2 

Verkställighet 

Artikel 31 
En dom som har meddelats i en konven

tionsstat och som är verkställbar i den staten 
skall verkställas i en annan konventionsstat 
sedan domen, på ansökan av part, har förkla
rats vara verkställbar där. 

I Storbritannien och Nordirland skall sådana 
domar dock verkställas i England och W ales, i 
Skottland eller i Nordirland sedan domen, på 
ansökan av part, har registrerats för verkstäl
lighet i den delen av Storbritannien och Nord
irland. 

Artikel 32 
l. Ansökan om verkställighet skall göras: 
- i Belgien, vid tribunal de premiere instance 

eller rechtbank van eerste aanleg, 
- i Danmark, vid byretten, 
-i Förbundsrepubliken Tyskland, hos ord-

föranden i en avdelning av Landgericht, 
- i Grekland, vid J10VOJ1&Ås~ nomroozxszo, 
- i Spanien, vid Juzgado de Primera lnstan-

cia, 

Sans prejudice des dispositions des premier et 
deuxieme alineas, il ne peut etre procede au 
contröle de la competence des juridictions de 
l'Etat d'origine; les regles relatives a la compe
tence ne concement pas l'ordre public vise a 
l'artide 27 point l. 

Artide 29 
En aucun cas, la decision etrangere ne peut 

faire l'objet d'une revision au fond. 

Artide 30 
L'autorite judiciaire d'un Etat contractant, 

devant laquelle est invoquee la reconnaissance 
d'une decision rendue dans un autre Etat 
contractant, peut surseoir a statuer si cette 
decision fait l'objet d'un recours ordinaire. 

L'autorite judiciaire d'un Etat contractant 
devant laquelle est invoquee la reconnaissance 
d'une decision rendue en Irlande ou au Roy
aume-Uni et don t l'execution est suspendue 
dans l'Etat d'origine du fait de l'exercice d'un 
recours peut surseoir a statuer. 

Section 2 

Execution 

Artide 31 
Les decisions rendues dans un Etat contrac

tant et qui y sont executoires sont mises a 
execution dans un autre Etat contractant apres 
y avoir ete dedarees executoires sur requete de 
toute partie interessee. 

Toutefois, au Royaume-Uni, ces decisions 
sont mises a execution en Angleterre et au Pays 
de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, 
apres avoir ete enregistrees, en vue de leur 
execution, sur requete de toute partie interes
see, dans l'une ou l'autre de ces parties du 
Royaume-Uni, suivant le cas. 

Artide 32 
l. La requete est presentee: 
- en Belgique, au tribunal de premiere 

instance ou rechtbank van eerste aanleg, 
- au Danemark, au byret, 
- en Republique federale d' Allemagne, au 

president d'une chambre du Landgericht, 
- en Grece, au J10VOJ1&Å&~ nomroozxszo 
- en Espagne, au Juzgado de Primera In-

stancia, 
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- i Frankrike, hos ordföranden i tribunal de 
grande instance, 

- i Irland, vid High Court, 
- i Island, hos heraosdbmari 
- i Italien, vid corte d'appelfo, 
- i Luxemburg, hos ordföranden i tribunal 

d'arrondissement, 
- i Nederländerna, hos ordföranden i ar

rondissementsrechtbank, 
- i Norge, vid herredsrett eller byrett, som 

namsrett 
- i Österrike, vid Landesgericht eller vid 

Kreisgericht, 
- i Portugal, vid Tribunal Judicial de Cir

culo, 
-i Schweiz: 
a) beträffande domar som innebär en för

pliktelse att betala en summa pengar,hos juge 
de la mainleveej Rechtsöffnungsrichterjgiudice 
competente a pronunciare sul rigetto delf' oppo
sizione, inom ramen för det förfarande som 
regleras i artiklarna 80 och 81 i loi federale sur 
la poursuite pour dettes et la failfitej Bundesge
setz iiber Schuldbetreibung und Konkursjlegge 
federale sulfa esecuzione e sul fallimento, 

b) beträffande domar som innebär andra 
förpliktelser än betalning av en summa pengar, 
hosjuge cantonal d'exequatur competentjzustän
diger kantonaler Volfstreckungsrichterjqiudice 
cantonale competente a pronunciare l'exequatur, 

- i Finland, hos överexekutor, 

- i Sverige, vid Svea hovrätt, 
- i Storbritannien och Nordirland: 
a) i England och Wales vid High Court of 

Justice eller, i fråga om domar om underhålls
skyldighet, vid Magistrales' Court genom för
medling av Secretary of State; 

b) i Skottland, vid Cour t of Session eller, i 
fråga om domar om underhållsskyldighet, vid 
Sheriff Court genom förmedling av Secretary of 
State; 

c) i Nordirland vid High Court of Justice 
eller, i fråga om domar om underhållsskyldig
het, vid Magistrales' Court genom förmedling 
av Secretary of State. 

2. Den lokala behörigheten skall bestämmas 
efter gäldenärens hemvist. Om denne inte har 
hemvist i den stat där verkställighet begärs, 
skall behörigheten bestämmas efter den plats 
där verkställighet skall ske. 

- en France, au president du tribunal de 
grande instance, 

- en Irlande, a la High Court, 
- en Islande, heraosdbmari 
- en Italie, a la corte d'appelfo, 
- au Luxembourg, au president du tribunal 

d'arrondissement, 
- aux Pays-Bas, au president de l'arrondis

sementsrechtbank, 
- en Norvege, au herredsrett ou byrett en 

tant que namsrett, 
- en Autriche, au Landesgericht ou au 

Kreisgericht, 
- au Portugal, au Tribunal Judicial de 

Czrculo, 
-en Suisse: 
a) s'il s'agit de decisions portant condamna

tion a payer une somme d'argent, aujuge de la 
mainlevee j Rechtsöffnungsrichter j giudice compe
tente a pronunciare sul rigetto delf'opposizione, 
dans le cadre de la procedure regie par les 
artides 80 et 81 de la loi federale sur la 
poursuite pour dettes et la faillitejBundesgesetz 
iiber Schuldbetreibung und Konkurs/ legge fede 
rale sulfa esecuzione e sul fallimento, 

b) s'il s'agit de decisions qui ne portent pas 
condamnation a payer une somme d'argent, au 
juge cantonal d'exequatur competentjzuständiger 
kantonaler Volfstreckungsrichterjgiudice can
tonale competente a pronunciare l'exequatur, 

- en Finlande, au ulosotonhaltijajöverexe-
kutor, 

- en Suede, au Svea hovrätt, 
- au Royaume-Uni: 
a) en Anglettere et au Pays de Galles, a la 

High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une 
decision en matiere d'obligation alimentaire, a 
la Magistrales' court saisie par l'intermediaire 
du Secretary of State; 

b) en Ecosse, a la Court of Session ou, s'il 
s'agit d'une decision en matiere d'obligation 
alimentaire, a la Sheriff Court, saisie par l'in
termediaire du Secretary of State; 

c) en Irlande du Nord, a la High Court of 
Justice ou, s'il s'agit d'une decision en matiere 
d'obligation alimentaire, a la Magistrales' 
Court saisie par l'intermediaire du Secretary of 
State. 

2. La juridiction territorialement competente 
est determinee par le darnieile de la partie 
contre laquelle l'execution est demandee. Si 
cette partie n'est pas domiciliee sur le territoire 
de l'Etat requis la competence est determinee 
par le lieu de l'execution. 
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Artikel 33 
Förfarandet vid ansökan om verkställighet 

regleras av lagen i den stat där verkställighet 
begärs. 

sökanden skall uppge en delgivningsadress 
inom den domstols domkrets där ansökningen 
görs. Om lagen i den staten inte föreskriver en 
sådan delgivningsadress, skall sökanden i stäl
let utse ett ombud i saken. 

De handlingar som anges i artiklarna 46 och 
47 skall bifogas ansökan. 

Artikel 34 
Den domstol som prövar ansökningen skall 

avgöra frågan snarast; i detta skede av för
farandet skall motparten inte ges tillfälle att 
yttra sig över ansökan. 

Ansökningen får avslås endast på någon av 
de i artiklarna 27 och 28 angivna grunderna. 

Den utländska domen får aldrig omprövas i 
sak. 

Artikel 35 
En behörig domstolstjänsteman skall snarast, 

på det sätt som föreskrivs i verkställighetssta
ten, underrätta sökanden om det avgörande 
som har meddelats med anledning av ansök
ningen. 

Artikel 36 
Om verkställighet medges, kan motparten 

söka ändring av avgörandet inom en månad 
från det att han delgavs detta. 

Om ändringssökanden har hemvist i annan 
konventionsstat än den där avgörandet att 
medge verkställighet meddelades, skall fristen 
för att söka ändring vara två månader och löpa 
från den dag då beslutet delgavs honom, 
antingen personligen eller i hans bostad. Fris
ten får inte föriängas på grund av långt 
avstånd. 

Artikel 37 
l. Ansökan om ändnring av ett avgörande 

som medger verkställighet skall göras enligt de 
bestämmelser som gäller för kontradiktorisk 
tvistemålsprocess: 

- i Belgien, vid tribunal de premiere instance 
eller rechtbank van eerste aanleg, 

- i Danmark, vid landsretten, 
-i Förbundsrepubliken Tyskland, vid Ober-

landesgericht, 

Artide 33 
Les modalites du depöt de la requete sant 

determinees par la loi de l'Etat requis. 

Le requerant doit faire e!ection de darnieile 
dans le ressort de la juridiction saisie. Toute
fois, si la loi de l'Etat requis ne connait pas 
l'e!ection de domicile, le requerant designe un 
mandataire ad litern. 

Les document mentionnes aux artides 46 et 
47 sont joints a la requete. 

Artide 34 
La juridiction saisie de la requete statue a 

bref delai, sans que la partie contre laquelle 
l'execution est demandee puisse, en cet etat de 
la procedure, presenter d'observation. 

La requete ne peut etre rejetee que pour l'un 
des motifs prevus aux artides 27 et 28. 

En aucun cas, la decision etrangere ne peut 
faire l'objet d'une revision au fond. 

Artide 35 
La decision rendue sur requete est aussitöt 

portee a la connissance du requerant, a la 
diligence du greffier, suivant les modalites 
determinees par la loi de l'Etat requis. 

Artide 36 
Si l'execution est autorisee, la partie contre 

laquelle l'execution est demandee peut former 
un recours contre la decision dans le mois de sa 
signification. 

Si cette partie est domiciliee dans un Etat 
contractant autre que celui ou la decision qui 
autorise l'execution a ete rendue, le de!ai est de 
deux mois et court du jour ou la signification a 
ete faite a personne ou a domicile. Ce de!ai ne 
comporte pas de proragatian a raison de la 
distance. 

Artide 37 
l. Le recours est porte, selon les regles de la 

procedure contradictoire: 

- en Belgique, devant le tribunal de pre
miere instance ou la rechtbank van eerste 
aanleg, 

- au Danemark, devant le landsret, 
- en Republique federale d' Allemagne, de-

vant l'Oberlandesgericht, 
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- i Grekland, vid &m&r&to, 

- i Spanien, vid Audiencia Provincial, 

-i Frankrike, vid Cour d'appel, 
- i Irland, vid High Court, 
- i Island, hos heraösdbmari, 
- i Italien, vid corte d'appello, 
- i Luxemburg, vid Cour superieure de 

justice som överinstans i tvistemål, 
- i Nederländerna, vid arrondissements

rechtbank, 
-i Norge, vid lagmannsrett, 
- i Österrike, vid Landesgericht eller vid 

Kreisgericht, 
- i Portugal, vid Tribunal de Relaciio, 

- i Schweiz, vid tribunal cantonalf Kantons-
gerich t j tribunale cantonale, 

- i Finland, vid hovrätten, 
- i Sverige, vid Svea hovrätt, 
-i Storbritannien och Nordirland, 
a) i England och Wales, vid High Court of 

Justice eller, i fråga om domar om underhålls
skyldighet, vid Magistrales' Court; 

b) i Skottland, vid Court of Session eller, i 
fråga om domar om underhållsskyldighet, vid 
Sheriff Court; 

c) i Nordirland, vid High Court of Justice 
eller, i fråga om domar om underhållsskyldig
het, vid Magistrales' Court. 

2. Mot det avgörande som meddelas med 
anledning av att ändring har sökts får talan 
endast föras: 

- i Belgien, Grekland, Spanien, Frankrike, 
Italien, Luxemburg och Nederländerna genom 
kassationsbesvär, 

- i Danmark, genom överklagande till 
hojesteret efter tillstånd från justitieministern, 

- i Förbundsrepubliken Tyskland, genom 
Rechtsbeschwerde, 

- i Irland, genom överklagande av en 
rättsfråga till Supreme Court, 

- i Island, genom överklagande till Hcesti
rettur, 

- i Norge, genom överklagande jkjreremål 
eller ankej till Boyesteretts Kjaremålsutvalg 
eller Hojesterett, 

- Österrike, vid överklagande, genom Revi
sionsrekurs och, vid opposition, genom Beru
jung med möjlighet till Revision, 

- en Grece, devant &OJ&r&w 

- en Espagne, devant L'Audiencia Provin-
cial, 

- en France, devant la cour d'appel, 
- en Irlande, devant la Hight Court, 
- en lslande, devant heraosdomari 
- en ltalie, devant la corte d'appello, 
- au Luxembourg, devant la Cour superi-

eure de justice sil?geant en matiere d'appel civil, 
- aux Pays-Bas, devant l'arrondissements

rechtbank, 
- en Norvege, devant le lagmannsrett, 
- en Autriche, devant le Landesgericht ou le 

Kreisgericht, 
- au Portugal, devant le Tribunal da Rela

ciio, 
- en Suisse, devant le tribunal can-

tonalf Kantonsgerich/j tribunale cantonale, 
- en Fintande, devant le hovioikeusjhovrätt, 
- en Suede, devant le Svea hovrätt, 
-au Royaume-Uni: 
a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant 

la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une 
decision en matiere d'obligation alimentaire, 
devant la Magistrales' Court; 

b) en Ecosse, devant la Court of Session ou, 
s'il s'agit d'une decision en matiere d'obligation 
alimentaire, devant la Sheriff Court; 

c) en Irlande du Nord, devant la High Court 
of Justice ou, s'il s'agit d'une decision en 
matiere d'obligation alimentaire, devant la Ma
gistrales' Cour t. 

2. La decision rendue sur le recours ne peut 
faire l'objet: 

- en Belgique, en Grece, en Espagne, en 
France, en Italie, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation, 

- au Danemark, que d'un recours devant le 
h0jesteret, avec l'autorisation du ministre de la 
justice, 

- en Republique federale d' Allemagne, que 
d'une Rechtsbeschwerde, 

- en Irlande, que d'un recours sur un point 
de droit devant la Supreme Court, 

- en Islande, que d'un recours devant le 
Hcestirettur, 

- en Norvege, que d'un recours (kjreremål 
ou anke) devant le Boyesteretts Kjceremålsut
valg ou Hoyesterett, 

- en Autriche, dans le cas d'un recours, que 
du Revisionsrekurs et, dans le cas d'une oppo
sition, que du recours (Berufung) avec la faculte 
eventuelle d'une Revision, 
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- i Portugal genom överklagande av en 
rättsfråga, 

- i Schweiz, genom recours de droit public 
devant le tribunal federaljstaatsrechtliche Besch
werde beim Bundesgerichtjricorso di diritto 
pubblico davanti al tribunale federale, 

- i Finland genom överklagande till högsta 
domstolen, 

- i Sverige, genom överklagande till högsta 
domstolen, 

- i Storbritannien och Nordirland genom 
ett överklagande som avser en rättsfråga. 

Artikel 38 
Den domstol, som handlägger verkställig

hetsfrågan efter det att ändring har sökts enligt 
artikel 37 första stycket, får på begäran av 
klaganden låta handläggningen av målet vila, 
om talan mot domen bar förts genom anlitande 
av ordinära rättsmedel i ursprungsstaten eller 
om tiden för sådan talan ännu inte har löpt ut; 
i sistnämnda fall får domstolen bestämma en 
tid inom vilken en sådan talan skall föras. 

Om domen meddelades i Irland eller i Stor
britannien och Nordirland skall varje form av 
överprövning som står till buds i ursprungs
staten anses som en sådan talan mot domen 
med anlitande av ordinära rättsmedel som 
avses i första stycket. 

Domstolen kan också göra verkställigheten 
beroende av att det ställs sådan säkerhet som 
domstolen bestämmer. 

Artikel 39 
Så länge den i artikel 36 angivna fristen för 

att söka ändring ännu inte har löpt ut och intill 
dess att beslut har meddelats med anledning av 
att ändring sökts, får inga andra åtgärder för 
verksställighet än säkerhetsåtgärder vidtas mot 
gäldenärens egendom. 

Ett avgörande som medger verkställighet 
medför att sådana säkerhetsåtgärder får vidtas. 

Artikel 40 
l. Om en ansökan om verkställighet avslås, 

kan sökanden ansöka om ändring av avgöran
det: 

- i Belgien, vid cour d'appel eller hoj van 
beroep, 

i Danmark, vid landsret, 
- i Förbundsrepubliken Tyskland, hos 

Oberlandesgericht, 
- i Grekland, vid EffiEtEto, 

Il 320379N 

- au Portugal, que d'un recours sur un 
point de droit, 

- en Suisse, que d'un recours de droit public 
devant le tribunal federaljstaatsrechtliche Be
schwerde beim Bundesgerichtjricorso di diritto 
pubblico davanti al tribunale federale, 

- en Finlande, que d'un recours devant le 
korkein oikeusjhögsta domstolen, 

- en Suede, que d'un recours devant le 
högsta domstolen, 

- au Royame-Uni, que d'un seul recours 
sur un point de droit. 

Artide 38 
La juridiction saisie du recours peut, a la 

requete de la partie qui l'a forme, surseoir a 
statuer, si la decision etrangere fait, dans l'Etat 
d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le 
delai pour le former n'est pas expire; dans ce 
dernier cas, la juridiction peut im partir un delai 
pour former ce recours. 

Lorsque la decision a ete rendue en Irlande 
ou au Royame-Uni, toute voie de recours 
prevue dans l'Etat d'origine est consideree 
comme un recours ordinaire pour l'application 
du premier alinea. 

Cette juridiction peut egalement subordon
ner l'execution a la constitution d'une garantie 
qu'elle determine. 

Artide 39 
Pendant le delai du recours prevu a l'artide 

36 et jusqu'a ce qu'il ait ete statue sur celui-ci, 
il ne peut etre procede qu'a des mesures 
conservatoires sur les biens de la partie contre 
laquelle l'execution est demandee. 

La decision qui accorde l'execution emporte 
l'autorisation de proceder a ces mesures. 

Artide 40 
l. Si sa requete est rejetee, le requerant peut 

former un recours: 

- en Belgique, devant la cour d'appel ou le 
hoj van beroep, 

- au Danemark, devant le landsret, 
- en Republique federale d' Allemagne, de-

vant l'Oberlandesgericht, 
- en Grece, devant lXu&r&w 
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- i Spanien, vid Audiencia Provincial, 

- i Frankrike, vid cour d'appel, 
- i Irland, vid High Court, 
- i Island, hos heraosdomari, 
- i Italien, vid carte d'appello, 
- i Luxemburg, vid Cour superieure de 

justice som överinstans i civilmål, 
- i Nederländerna, vid gerechtshof, 
-i Norge, vid lagmannsrett, 
- i Österrike, vid Landesgericht eller vid 

Kreisgericht, 
- i Portugal, vid Tribunal de Relaciio, 

- i Schweiz, vid tribunal cantonal/Kantons-
gericht / tribunale cantonale, 

- i Finland, vid hovrätten, 
- i Sverige, vid Svea hovrätt, 
- i Storbritannlen och Nordirland: 
a) i England och Wales, vid High Court of 

Justice eller, i fråga om domar om underhålls
skyldighet, vid Magistrales' Court; 

b) i Skottland, vid Court of Session, eller i 
fråga om domar om underhållsskyldighet, vid 
Sheriff Court; 

c) i Nordirland, vid High Court of Justice 
eller, i fråga om domar om underhållsskyldig
het, vid Magistrales' Court. 

2. Den domstol som handlägger frågan om 
verksstälighet efter det att ändring har sökts 
skall höra motparten. Om denne underlåter att 
förklara sig skall bestämmelserna i artikel 20, 
andra och tredje styckena, tillämpas även om 
han inte har hemvist i en konventisstat. 

Artikel 41 
Mot det avgörande som meddelas med an

ledning av att sådan ändring som avses i artikel 
40 har sökts får talan endast föras: 

- i Belgien, Grekland, Spanien, Frankrike, 
Italien, Luxemburg och Nederländerna genom 
kassations besvär, 

- i Danmark, genom besvär till hojesteret 
efter tillstånd från justitieministern, 

- i Förbundsrepubliken Tyskland, genom 
Rechtsbeschwerde, 

- i Irland, genom överklagande av en 
rättsfråga till Supreme Court, 

- i Island, genom överklagande till Hasti
rettur, 

- en Espagne, devant l'Audiencia Provin-
cial, 

- en France, devant la cour d'appel, 
- en Irlande, devant la High Court, 
- en Islande, devant le heraösdomari, 
- en Italie, devant la carte d'appello, 
- au Luxembourg, devant la Cour superi-

eure de justice siegeant en matiere d'appel civil, 
- aux Pays-Bas, devant le gerechtshof, 
- en Norvege, devant le lagmannsrett, 
- en Autriche, devant le Landesgericht ou le 

Kreisgericht, 
- au Portugal, devant le Tribunal da Rela

ciio, 
- en Suisse, devant le tribunal can-

tonal/ Kantonsgerich t/ tribunale cantonale, 
- en Finlande, devant le hovioikeusfhovrätt, 
- en Suede, devant le Svea hovrätt, 
- au Royame-Uni: 
a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant 

la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une 
decision en matiere d'obligation alimentaire, 
devant la Magistrales' Court, 

b) en Ecosse, devant la Court of Session ou, 
s'il s'agit d'une decision en matiere d'obligation 
alimentaire, devant la Sheriff Court, 

c) en Irlande du Nord, devant la High Court 
of Justice ou, s'il s'agit d'une decision en 
matiere d'obligation alimentaire, devant la Ma
gistrates' Court. 

2. La partie contre laquelle l'execution est 
demandee est appelee a comparaitre devant la 
juridiction saisie du recours. En cas de defaut, 
les dispositions de l'artide 20 deuxieme et 
troisieme alineas sont applicables alors meme 
que cette partie n'est pas domiciliee sur le 
territoire d'un des Etats contractants. 

Artide 41 
La decision rendue sur le recours prevu a 

l'artide 40 ne peut faire l'objet: 

- en Belgique, en Grece, en Espagne, en 
France, en Italie, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas, que d'un pourvoir en cassation, 

- au Danemark, que d'un recours devant le 
hojesteret, avec l'autorisation du ministre de la 
justice, 

- en Republique federale d' Allemagne, que 
d'une Rechtsbeschwerde, 

- en Irlande, que d'un recours sur un point 
de droit devant la Supreme Court, 

- en Islande, que d'un recours devant le 
Hastirettur, 



1992 rd- RP 177 83 

- i Norge, genom överklagande (kjreremål 
eller anke) till Boyesteretts JVaremålsutvalg 
eller B~yesterett, 

- i Osterrike, genom Revisionsrekurs, 
- i Portugal, genom överklagande av en 

rättsfråga, 
- i Schweiz, genom recours de droit public 

devant le tribunal federaljstaatsrechtliche Besch
werde beim Bundesgerichtjricorso di diritto 
pubblico davanti al tribunale federale, 

- i Finland, genom överklagande till högsta 
domstolen, 

- i Sverige, genom överklagande till högsta 
domstolen, 

- i Storbritannien och Nordirland genom 
ett överklagande som avser en rättsfråga. 

Artikel 42 
Om en utländsk dom omfattar flera yrkan

den och verkställighet inte kan medges för 
domen i dess helhet, skall domstolen medge 
verkställighet beträffande ett eller flera av dem. 

Sökanden kan begära att domen verkställs 
delvis. 

Artikel 43 
En utländsk dom, varigenom någon förplik

tas att betala vite, är verkställbar i verkställig
hetsstaten endast om vitets belopp slutligt har 
fastställts av domstol i ursprangsstaten. 

Artikel 44 
Om sökanden i ursprungsstaten helt eller 

delvis hade rättshjälp eller fri rättegång eller 
var befriad från kostnader eller avgifter, skall 
han vid det förfarande som avses i artiklarna 
32 till 35 vara berättigad till rättshjälp eller fri 
rättegång samt kostnads- eller avgiftsbefrielse i 
största möjliga utsträckning enligt lagen i 
verkställighetssta ten. 

En sökande som begär verkställighet av en 
dom eller ett beslut avseende underhållsskyldig
het, som har meddelats av en administrativ 
myndighet i Danmark eller Island, kan i 
verkställighetsstaten erhålla de förmåner som 
anges i första stycket, om han företer ett intyg 
från det danska justitiedepartementet respekti
ve det isländska justitiedepartementet som be
kräftar att han uppfyller de ekonomiska villkor 
som gäller för erhållande av rättshjälp eller fri 
rättegång, helt eller delvis, eller befrielse från 
kostnader eller avgifter. 

- en Norvege, que d'un recours (kjceremål 
ou anke) devant le Boyesteretts kjceremålsutvalg 
ou Boyesterett, 

- en Autriche, que d'un Revisionsrekurs, 
- au Portugal, que d'un recours sur un 

point de droit, 
- en Suisse, que d'un recours de droit public 

devant le tribunal federaljstaatsrechtliche Be
schwerde beim Bundesgericht/ricorso di diritto 
pubblico davanti al tribunale federale, 

- en Finlande, que d'un recours devant le 
korkein oikeusjhögsta domstolen, 

- en Suede, que d'un recours devant le 
högsta domstolen, 

- au Royame-Uni, que d'un seul recours 
sur un point de droit. 

Artide 42 
Lorsque la decision etrangere a statue sur 

plusieurs chefs de la demande et que l'execu
tion ne peut etre autorisee pour le tout, 
l'autorite judiciarie accorde l'execution pour un 
ou plusieurs d'entre eux. 

Le requerant peut demander une execution 
partielle. 

Artide 43 
Les decisions etrangeres condamnant a une 

astreinte ne sont executoires dans l'Etat requis 
que si le montant en a ete definitivement fixe 
par les tribunaux de l'Etat d'origine. 

Artide 44 
Le requerant qui, dans l'Etat d'origine, a 

beneficie en tout ou en partie de l'assistance 
judiciaire ou d'une exemption de frais et 
depens, beneficie, dans la procedure prevue aux 
artides 32 a 35, de l'assistance la plus favorable 
ou de l'exemption la plus large prevue par le 
droit de l'Etat requis. 

Le requerant qui demande l'execution d'une 
decision rendue au Danemark ou en Islande 
par une autorite administrative en matiere 
d'obligation alimentaire peut invoquer dans 
l'Etat requis le benefice des dispositions du 
premier alinea s'il produit un document etabli 
respectivement par le ministere de la justice 
danois ou par le ministere de la justice islan
dais, et attestant qu'il remplit les conditions 
economiques pour pouvoir beneficier en tout 
ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une 
exemption de frais de depens. 
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Artikel 45 
Ingen säkerhet, borgen eller deposition, oav

sett dess benämning, får krävas av den som i en 
konventionsstat begär verkställighet av en 
dom, som har meddelats i en annan konven
tionsstat, på den grunden att han är utländsk 
medborgare eller inte har sin hemvist eller 
vistelseort i verkställighetsstaten. 

Avsnitt 3 

Gemensamma bestämmelser 

Artikel 46 
Den part som gör gällande att en dom skall 

erkännas eller ansöker om verkställighet av en 
dom skall ge in: 

l. en kopia av domen som uppfyller de 
villkor som är nödvändiga för att dess äkthet 
skall kunna fastställas; 

2. när det rör sig om en tredskodom eller 
annan dom som har meddelats mot en utebli
ven svarande, originalet eller en bestyrkt kopia 
av den handling som visar att stämningsan
sökan eller motsvarande handling har delgivits 
den uteblivna parten. 

Artikel 47 
Den part som ansöker om verkställighet 

skall också ge in: 
l. handlingar som visar att domen är verk

ställbar enligt lagen i ursprungsstaten och att 
den har delgivits; 

2. i förekommande fall, handlingar som visar 
att sökanden åtnjöt rättshjälp eller fri rättegång 
i ursprungssstaten. 

Artikel 48 
Om de i artikel 46 punkt 2 och artikel 47 

punkt 2 angivna handlingarna inte har ingints, 
kan domstolen bestämma en tid inom vilken de 
skall inges, godta likvärdiga handlingar eller, 
om tillgängliga uppgifter kan anses tillräckliga, 
befria sökanden frän skyldigheten att ge in 
dem. 

Om domstolen begär det, skall en översätt
ning av handlingarna ges in; översättningen 
skall vara bestyrkt av en person som är behörig 
därtill i någon av konventionsstaterna. 

Artikel 49 
Ingen legalisering eller annat liknande förfa

rande får krävas i fråga om de handlingar som 
anges i artiklarna 46 och 47 och i artikel 48, 

Artide 45 
Aucune caution ni aucun depöt, sous quel

que denomination que ce soit, ne peut etre 
impose en raison, soit de la qualite d'etranger, 
soit du defaout de domicile ou de residence 
dans le pays, a la partie qui demande l'execu
tion dans un Etat contractant d'une decision 
rendue dans un autre Etat contractant. 

Section 3 

Dispositions communes 

Artide 46 
La partie qui invoque la reconnaissance ou 

demande l'execution d'une decision doit pro
duire: 

l. une expedition de celle-ci reunissant les 
conditions necessaires a son authenticite; 

2. s'il s'agit d'une decision par defaut, !'ori
ginal ou une copie certifiee conforme du 
document etablissant que l'acte introductif 
d'instance ou un acte equivalent a ete signifie 
ou notifie a la partie defaillante. 

Artide 47 
La partie qui demande l'execution doit en 

outre produire: 
l. tout document de nature a etablir que, 

selon la loi de l'Etat d'origine, la decision est 
executoire et a ete signifiee; 

2. s'il y a lieu, un document justifiant que le 
requerant beneficie de l'assistance judiciaire 
dans l'Etat d'origine. 

Artide 48 
A defaut de production des documents men

tionnes a l'artide 46 point 2 et a l'artide 47 
point 2, l'autorite judiciaire peut impartir un 
delai pour les produire ou accepter des docu
ments equivalents ou, si elle s'estime suffisam
ment eclairee, en dispenser. 

Il est produit une traduction des document si 
l'autorite judiciaire l'exige; la traduction est 
certfiee par une personne habilitee a cet effet 
dans l'un des Etats contractants. 

Artide 49 
Aucune legalisation ni formalite analogue 

n'est exigee en ce qui concerne les documents 
mentionnes aux artides 46, 47 et 48 deuxieme 
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andra stycket eller 
ombud i saken. 

fråga om fullmakt för alinea, ainsi que, les cas echeant, la procuration 
ad litern. 

AVDELNING IV 

Officiella handlingar (actes authentiques) 
och inför domstol ingångna iörlikningar 

Artikel 50 
En handling som har upprättats eller regi

strerats som en officiell handling (acte authen
tique) och som är verkställbar i en konven
tionsstat skall på ansökan förklaras vara verk
ställbar i en annan konventionsstat i enlighet 
med det i artikel 31 och följande artiklar 
föreskrivna förfarandet. Framställningen får 
avslås endast om verkställighet av den officiella 
handlingen strider mot grunderna för rättsord
ningen ( ordre public) i verkställighetsstaten. 

Den ingivna handlingen måste uppfylla de 
villkor som är nödvändiga för att den skall 
kunna godtas som en officiell handling i 
ursprungssta ten. 

Bestämmelserna i avdelning III, avsnitt 3, 
gäller i tillämpliga delar. 

Artikel 51 
En förlikning som har ingåtts inför domstol 

i ett pågående mål och som är verkställbar i 
den stat där förlikningen ingicks är verkställbar 
i verkställighetsstaten under samma förutsätt
ningar som officiella handlingar (actes authen
tiques). 

AVDELNING V 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 52 
Vid avgörandet av frågan om en part har 

hemvist i den konventionsstat där målet är 
väckt skall domstolen tillämpa sin egen lag. 

Om en part inte har hemvist i den stat där 
målet är anhängigt, skall domstolen,vid avgö
randet av frågan om parten har hemvist i en 
annan konventionsstat, tillämpa den statens 
lag. 

Artikel 53 
Vid tillämpningen av denna konvention skall 

ett bolags eller annan juridisk persons säte 
amses vara dess hemvist. För att bestämma var 
detta säte är beläget skall domstolen tlllämpa 
sin egen internatiunella privaträtt. 

TITRE IV 

Actes authentiques et transactions 
judiciaires 

Artide 50 
Les actes authentiques recus et executoires 

dans un Etat contractant sont, sur requete, 
dedares executoires dans Ull autre Etat cont
ractant, conformement å la procedure prevue 
aux artides 31 et suivants. La requete ne peut 
etre rejetee que si l'execution de l'acte authen
tique est contraire å l'ordre public de l'Etat 
requis. 

L'acte produit doit reunir les conditions 
necessaires å son authenticite dans l'Etat d'ori
gine. 

Les dispositions de la section 3 du titre III 
sont, en tant que de besoin, applicables. 

Artide 51 
Les transactions condues devant le juge au 

cours d'un proces et executoires dans l'Etat 
d'origine sont executoires dans l'Etat requis 
aux memes conditions que les actes authenti
ques. 

TITRE V 

Dispositions generales 

Artide 52 
Pour determiner si une partie a un domicile 

sur le territoire de l'Etat ·contractant dont les 
tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi 
interne. 

Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans 
lTtat dont les tribunaux sont saisis, le juge, 
pour determiner si elle a un domicile dans un 
autre Etat contractant, applique la loi de cet 
Etat. 

Artide 53 
Le siege des societes et des persannes mora

les est assimile au domicile pour l'application 
de la presente convention. Toutefois, pour 
determiner ce siege, le juge saisi applique les 
regles de son droit international prive. 
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För att bestämma om en "trust" har säte 
den konventionsstat där målet är anhängigt 
skall domstolen tillämpa sin egen internatio
nella privaträtt. 

AVDELNING VI 

Övergångsbestämmelser 

Artikel 54 
Bestämmelserna i denna konvention skall 

tillämpas endast på rättsliga förfaranden som 
har inletts och på officiella handlingar (actes 
authentiques) som har upprättats eller registre
rats efter konventionens ikraftträdande i ur
sprungsstaten och, i fråga om erkännande eller 
verkställighet av en dom eller en officiell 
handling, i den stat som ansökan riktar sig till. 

Domar som har meddelats i ursprungsstaten, 
efter denna konventions ikraftträdande mellan 
ursprungsstaten och den stat som ansökan 
riktar sig till, i mål och ärenden som har 
anhängiggjorts före den dagen, skall dock 
erkännas och verkställas i den stat som ansö
kan riktar sig till enligt bestämmelserna i 
avdelning III, om domstolen har grundat sin 
behörighet på bestämmelser som överensstäm
mer antingen med de bestämmelser som anges 
i avdelning II i denna konvention eller med 
bestämmelser i en konvention som gällde mel
lan ursprungsstaten och den stat som ansökan 
riktar sig till vid tiden för målets eller ärendets 
anhängiggörande. 

Om parterna i en avtalstvist före denna 
konventions ikraftträdande skriftligen har 
kommit överens om att den på avtalet tillämp
liga lagen skall vara irländsk lag eller lagen i en 
del av Storbritannien och Nordirland, skall 
domstolarna i Irland och i den delen av Irland 
och Storbritannien och Nordirland behålla sin 
behörighet att pröva tvisten. 

Artikel 54 a 
Under en tid av tre år räknat från ikraffträ

dandet av denna konvention för respektive 
Danmark, Grekland, Irland, Island, Norge, 
Finland och Sverige, skall i sjörättsmål behö
righeten i dessa stater bestämmas inte endast 
enligt bestämmelserna i avdelning II utan även 
enligt de nedan i punkterna l till 7 angivna 
bestämmelserna. Dessa bestämmelser upphör 
dock att gälla för ifrågavarande stat när den 
internationella konventionen om kvarstad och 
liknande säkerhetsåtgärder (arrest) i havsgåen-

Pour determiner si un trust a son domicile 
sur le territoire d'un Etat contractant dont les 
tribunaux sont saisis, le juge applique les n!gles 
de son droit international prive. 

TITRE VI 

Dispositions transitaires 

Article 54 
Les dispositions de la presente convention ne 

sont applicables qu'aux actions judicaires in
tentees et aux actes authentiques recus posteri
eurement a l'entree en vigueur de la presente 
convention dans l'Etat d'origine et, lorsque la 
reconnaissance ou l'execution d'une decision ou 
d'un acte authentique est demandee, dans 
l'Etat requis. 

Toutefois, les decisions rendues apn!s la date 
d'entree en vigueur de la presente convention 
dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat 
requis a la suite d'actions intentees avant cette 
date sont reconnues et executees conformement 
aux dispositions du titre III si les regles de 
competence appliquees sont conformes å celles 
prevues soit par le titre II soit par une 
convention qui etait en vigueur entre l'Etat 
d'origine et l'Etat requis lorsque l'action a ete 
intentee. 

Si, par un ecrit anterieur å l'entree en vigeur 
de la presente convention, les parties en litige å 
propos d'un contrat etaient convenues d'appli
quer a ce contrat le droit irlandais ou le droit 
d'une partie du Royaume-Uni, les tribunaux de 
l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni 
conservent la faculte de connaitre de ce litige. 

Article 54 bis 
Pendant trois annees suivant l'entree en 

vigueur de la presente convention a l'egard 
respectivement du Danemark, de la Grece, de 
l'Irlande, de l'Islande, de la Norvege, de la 
Finlande et de la Suede, la competence en 
matiere maritime dans chacun de ces Etats est 
determinee non seulement conformement aux 
dispositions du titre Il, mais egalement confor
mement aux point l a 7 ci-apres. Toutefois, ces 
dispositions cesseront d'etre applicables dans 
chacun de ces Etats au moment ou la conven-
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de fartyg, som undertecknades i Bryssel den l O 
maj 1952, träder i kraft i förhållande till den 
staten. 

l. Mot den som har hemvist i en konven
tionsstat kan i fråga om sjöfordringar talan 
väckas vid domstolarna i en av de ovan 
nämnda staterna om det fartyg som fordran 
hänför sig till, eller annat av honom ägt fartyg, 
har blivit föremål för kvarstad eller liknande 
säkerhetsåtgärd (arrest) vid ett rättsligt förfa
rande inom den senare statens territorium för 
att säkersställa kravet, eller kunde ha blivit 
föremål för sådan säkerhetsåtgärd om inte 
borgen eller annan säkerhet hade ställts, och; 

a) käranden har hemvist i denna stat, eller 

b) fordringen har uppkommit i denna stat, 
eller 

c) fordringen har uppkommit under den resa 
vid vilken säkerhetsåtgärden har, eller kunde 
ha, vidtagits, eller 

d) fordringen grundar sig på en samman
stötning eller skada orsakad av ett fartyg på ett 
annat eller på gods eller personer ombord på 
något av fartygen, som beror antingen på 
verkställd eller underlåten manöver eller under
låtenhet att iaktta gällande föreskrifter, eller 

e) fordringen avser bärgning, eller 

f) panträtt på grund av inteckning eller 
annan på avtal grundad panträtt till säkerhet 
för fordringen gäller i det fartyg som är 
föremål för kvarstad eller liknande säkerhetsåt
gärd (arrest). 

2. K varstad eller liknande säkerhetsåtgärd 
(arrest) kan erhållas såväl i det fartyg som 
sjöfordningen hänför sig till som i annat fartyg 
ägt av den person som vid tiden för fordniog
ens uppkomst var ägare till det förstnämnda 
fartyget. I fråga om sådana fordringar som 
anges i punkt 5 o), p) eller q) i denna artikel får 
dock endast det fartyg som sjöfordringen hän
för sig till tas i anspråk. 

3. Fartyg skall anses tillhöra samma ägare 
när alla andelar däri ågs av samma person eller 
personer. 

4. Om, vid skeppslega (demise charter), 
befraktaren ensam är ansvarig för en sjöford
ran som hänför sig till fartyget, kan kvarstad 
eller liknande säkerhetsåtgärd (arrest) erhållas 
för fordringen i detta fartyg eller i annat fartyg 
som ägs av befraktaren men inte i något annat 

tion internatianale pour l'unification de cer
taines n!gles sur la saisie conservatoire des 
navires de mer, signee a Bruxelles le l O mai 
1952, sera en vigueur a son egard. 

l. Une personne domiciliee sur le territoire 
d'un Etat contractant peut etre attraite pour 
une creance maritime devant les tribunaux de 
l'un des Etats mentionnes ci-dessus lorsque le 
navire sur lequel porte la creance ou tout autre 
navire dont elle est proprietaire a fait l'objet 
d'une saisie judiciaire sur le territoire de ce 
dernier Etat pour garantir la creance, ou aurait 
pu y faire l'objet d'une saisie alors qu'un 
caution ou une autre surete a ete donnee, dans 
les cas suivants: 

a) si le demandeur est domicilie sur le 
territoire de cet Etat; 

b) si la creance maritime est nee dans cet 
Etat; 

c) si la creance maritime est nee au cours 
d'un voyage pendant lequel la saisie a ete faite 
ou aurait pu etre faite; 

d) si la creance provient d'un abordage ou 
d'un dommage cause par Ull navire, par exe
cution ou omission d'une manoeuvre ou par 
inobservation des reglements, soit a Ull autre 
navire, soit aux ehoses ou persannes se trou
vant a bord; 

e) si la creance est nee d'une assistance ou 
d'un sauvetage; 

f) si la creance est garantie par une hypot
heque maritime ou un mort-gage sur le navire 
saisi. 

2. Peut etre saisi le navire auquel la creance 
maritime se rapporte ou tout autre navire 
appartenant a celui qui etait, au moment ou est 
nee la creance maritime, proprietaire du navire 
auquel cette creance se rapporte. Toutefois, 
pour les creances prevues au point 5 sous o), p) 
ou q), seul le navire sur lequel porte la creance 
pourra etre saisi. 

3. Des navires seront reputes avoir le meme 
proprietaire lorsque toutes les parts de prop
riete appartiennent a une meme ou aux memes 
personnes. 

4. En cas d'affretement d'un navire avec 
remise de la gestion nautique, lorsque l'affre
teur repond seul d'une creance maritime se 
rapportant au navire, celui-ci peut etre saisi ou 
tout autre navire appartenant a cet affreteur, 
mais aucun autre navire appartenant ou prop-
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fartyg som tillhör ägaren. Denna bestämmelse 
gäller även i andra fall då någon annan än ett 
fartygs ägare är ansvarig för en sjöfordran. 

5. Uttrycket "sjöfordran" innebär en fordran 
som stöder sig på en eller flera av följande 
grunder: 

a) skada orsakad av ett fartyg genom sam
manstötning eller på annat sätt; 

b) dödsfall eller personskada som orsakats 
av ett fartyg eller som inträffat i samband med 
driften av ett fartyg; 

c) bärgning; 
d) avtal som rör fartygs användning eller 

förhyrning på grundval av certeparti eller 
annat; 

e) avtal som rör transport av gods med ett 
fartyg på grundval av certeparti, konossement 
eller annat; 

f) förlust av eller skada på gods inklusive 
resgods under transport med fartyg; 

g) gemensamt haveri; 
h) bodmeri; 
i) bogsering; 
j) lotsning; 
k) leverans av varor eller materiel för fartygs 

drift eller underhåll, oberoende av leveransor
ten; 

l) byggnad eller reparation av eller utrust
ning till ett fartyg eller kostnader för dockning; 

m) beHilhavares, befäls och besättnings lö
ner; 

n) befälhavares utlägg, inklusive utlägg som 
gjorts av avlastare, befraktare eller agenter för 
fartygets eller dess ägares räkning; 

o) tvist om äganderätten till ett fartyg; 
p) tvist mellan delägare till ett fartyg om 

äganderätten eller besittningen till fartyget eller 
driften av eller intäkterna från detta; 

q) panträtt på grund av inteckning eller 
annan på avtal grundad panträtt i fartyg. 

6. I Danmark skall, i fråga om sjöfordringar 
som behandlas i punkt 5 o) och. p) i denna 
artikel, uttrycket "arrest" (kvarstad och liknan
de säkerhetsåtgärder) anses omfatta också 
"forbud" när detta, enligt paragraferna 646 till 
653 i lov om rettens pleje, är det enda tillåtna 
förfarandet i fråga om sådan fordran. 

7. I Island skall, i fråga om sjöfordringar 
som behandlas i punkt 5 o) och p )i denna 
artikel, uttrycket "arrest" (kvarstad och liknan
de säkerhetsåtgärder) anses omfatta också 
"lögbann" när detta, enligt kapitel III lagen 

rietaire ne peut etre saisi en vertu de cette 
creance maritime. Il en est de meme dans tous 
les cas ou une personne autre que le prop
rietaire est tenue d'une creance maritime. 

5. On entend par "creance maritime", l'alle
gation d'un droit ou d'une creance ayant l'une 
ou plusieurs des eauses suivantes: 

a) dommages eauses par un navire soit par 
abordage, soit autrement; 

b) pertes de vies humaines ou dommages 
earporels eauses par Ull navire OU provenant de 
l'exploitation d'un navire; 

c) assistance et sauvetage; 
d) contrats relatifs ä l'utilisation ou la loca

tion d'un navire par charte-partie ou autre
ment; 

e) contrats relatifs au transport des mar
chandises par un navire en vertu d'une charte
partie, d'un connaissement ou autrement; 

f) pertes ou dommages aux marchandises et 
bagages transportes par un navire; 

g) avarie commune; 
h) pret ä la grosse; 
i) remorquage; 
j) pilotage; 
k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de 

produits ou de materiel faites ä un navire en 
vue de son exploitation ou de son entretien; 

l) construction, reparations, equipement 
d'un navire ou frais de cale; 

m) salaires des capitaine, officiers ou horn
mes d'equipage; 

n) debours du capitaine et ceux effectues par 
les chargeurs, les affreteurs et les agents pour le 
compte du navire ou de son proprietaire; 

o) la propriete contestee d'un navire; 
p) la copropriete d'un navire ou sa posses

sion, ou son exploitation, ou les droits aux 
produits d'exploitation d'un navire en copro
priete; 

q) toute hypotheque maritime et tout mort
gage. 

6. Au Danemark, l'expression "saisie judi
ciaire" couvre, en ce qui concerne les creances 
maritimes visees au point. 5 sous o) et p), le 
forbud pour au tant que cette• procedure so i t la 
seule admise en l'espece par les artides 646 ä 
653 de la loi sur la procedure civile (Lov om 
rettens pleje). 

7. En Islande, le terme "saisie" est repute 
englober, en ce qui concerne les creances 
maritimes visees au point sous o) et p) du 
present artide une. "lögbann", lorsque · cette 
procedure est la seule possible pour une telle 
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om kvarstad och förbud hög um kyrrsetningu 
og lögbann), är det enda tillåtna förfarandet i 
fråga om sådan fordran. 

AVDELNING VII 

Förhållandet till Brysselkonventionen och 
till andra konventioner 

Artikel 54 b 
l. Denna konvention skall inte inverka på de 

Europeiska gemenskapernas medlemsstaters 
tillämpning av konventionen om domstols be
hörighet och om verkställighet av domar på 
privaträttens område som undertecknades i 
Bryssel den 27 september 1968 och protokollet 
om gemenskapsdomstolens tolkning av denna 
konvention som undertecknades i Luxemburg 
den 3 juni 1971 i den lydelse de har fått genom 
konventionerna om de Europeiska gemenska
pernas medlemsstaters tillträde till nämnda 
konvention och protokoll, vilka samtliga kon
ventioner och protokoll i det följande benämns 
Brysselkonventionen. 

2. Denna konvention skall dock alltid tilläm
pas: 

a) i fråga om domstols behörighet, om 
svaranden har hemvist i en konventionsstat 
som inte är medlem i de Europeiska gemen
skaperna eller när en domstol i en sådan 
konventionsstat har behörighet enligt artiklar
na 16 eller l 7; 

b) i fråga om litispendens eller när mål har 
samband med varandra enligt bestämmelserna i 
artiklarna 21 och 22, och talan väcks i en 
konventionsstat som inte är medlem i de 
Europeiska gemenskaperna och i en konven
tionsstat som är medlem i de Europeiska 
gemenskaperna; 

c) vid erkännande och verkställighet, när 
antingen ursprungsstaten eller den stat som 
ansökan riktar sig till inte är medlem i de 
Europeiska gemenskaperna. 

3. Erkännande eller verkställighet får, utöver 
på de grunder som anges i avdelning III, vägras 
om den bestämmelse som domstolen har grun
dat sin behörighet på avviker från bestämmel
serna om behörighet i denna konvention och 
erkännande eller verkställighet begärs mot nå
gon som har hemvist i en konventionsstat som 
inte är medlem i de Europeiska gemenskaper
na, såvida inte domen likväl får erkännas eller 
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creance en vertu du chapitre III de la loi en 
matiere de saisie de d'injonction (lög um 
kyrrsetningu og lögbann). 

TITRE VII 

Relation avec la convention 
de Bruxelles et les autres conventions 

Artide 54 ter 
l.La presente convention n'affecte pas l'ap

plication par les Etats membres des Com
munautes europeennes de la convention con
cernant la competence judiciaire et l'execution 
des decisions en matiere civile et commerciale, 
signee a Bruxelles le 27 septembre 1968, et du 
protocole concernant !'interpretation par la 
Cour de justice de ladite convention, signe a 
Luxembourg le 3 juin 1971, tels que modifies 
par les conventians relatives a !'adhesion a 
ladite convention et audit protocole des Etats 
adherents aux Communautes europennes, !'en
semble de ces conventians et du protocole etant 
ci-apres denomme "la convention de Bruxel
les". 

2. Toutefois, la presente convention s'appli
que en tout etat de cause: 

a) en matiere de competence, lorsque le 
defendeur est domicilie sur le territoire d'un 
Etat contractant a la presente Conventian qui 
n'est pas membre des Communautes europee
nnes ou lorsque les artides 16 ou 17 de la 
presente convention conferent une competence 
aux tribunaux d'un te! Etat contractant; 

b) en matiere de litispendance ou de conne
xite telles que prevues aux artides 21 et 22 de 
la presente convention, lorsque les demandes 
sant formees dans un Etat contractant qui n'est 
pas membre des Communautes europeennes et 
dans un Etat contractant qui est membre des 
Communautes europeennes; 

c) en matiere de reconnaissance et d'execu
tion, lorsque soit l'Etat d'origine soit l'Etat 
requis n'est pas membre des Communautes 
europeennes. 

3. Outre les motifs faisant l'objet du titre III, 
la reconnaissance ou l'execution peut etre 
refusee si la regle de competence sur la base de 
laquelle la decision a ete rendue differe de celle 
resultant de la presente Conventian et si la 
reconnaissance ou l'execution est demandee 
contre une partie qui est domiciliee sur le 
territoire d'un Etat contractant qui n'est pas 
membre des Communautes europeennes, a 
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verkställas enligt vad som gäller i den stat som 
ansökan riktar sig till. 

Artikel 55 
Med de begränsningar som följer av artikel 

54, andra stycket och artikel 56, skall denna 
konvention, för de stater som är anslutna till 
den, ersätta följande konventioner som ingåtts 
mellan två eller flera av dem: 

- konventionen mellan Schweiz och Frank
rike om domstols behörighet och verkställighet 
av civildomar, undertecknad i Paris den 15 juni 
1869, 

- fördraget mellan Schweiz och Spanien om 
ömsesidig verkställighet av domar på privaträt
tens område, undertecknad i Madrid den 19 
november 1896, 

- konventionen mellan Schweiz och Tyska 
Riket om erkännande och verkställighet av 
domar och skiljedomar, undertecknad i Bern 
den 2 november 1929, 

- konventionen mellan Danmark, Finland, 
Island, Norge och Sverige om erkännande och 
verkställighet av domar, undertecknad i Kö
penhamn den 16 mars 1932, 

- konventionen mellan Schweiz och Italien 
om erkännande och verkställighet av domar, 
undertecknad i Rom den 3 januari 1933, 

- konventionen mellan Sverige och Schweiz 
om erkännande och verkställighet av domar 
och skiljedomar, undertecknad i Stockholm 
den 15 januari 1936, 

- konventionen mellan Konungariket Bel
gien och Österrike om ömsesidigt erkännande 
och verkställighet av domar och officiella 
handlingar angående underhållsskyldighet, un
dertecknad i Wien den 25 oktober 1957, 

- konventionen mellan Schweiz och Belgien 
om erkännande och verkställighet av domar 
och skiljedomar, undertecknad i Bern den 29 
april 1959, 

- konventionen mellan Förbundsrepubliken 
Tyskland och Österrike om ömsesidigt erkän
nande och verkställighet av domar, förlikning
ar och officiella handlingar på privaträttens 
område, undertecknad i Wien den 6 juni 1959, 

- konventionen mellan Konungariket Bel-

moins que la decision puisse par ailleurs etre 
reconnue ou executee selon le droit de l'Etat 
requis. 

Artide 55 
Sans prejudice des dispositions de l'artide 54 

deuxieme alinea et de l'artide 56, la presente 
convention remplace entre les Etats qui y sont 
parties les conventians condues entre deux ou 
plusieurs de ces Etats, a savoir: 

- la convention entre la France et la Con
federation suisse sur la competence judiciaire et 
l'execution des jugements en matiere civile, 
signee a Paris le 15 juin 1869, 

- le traite entre la Confederation suisse et 
l'Espagne sur l'execution reciproque des juge
ments ou arrets en matiere civile et commer
ciale, signe a Madrid le 19 novembre 1896, 

- la convention entre la Confederation suis
se et le Reich allemand relative a la reconnais
sance et a l'execution de decisions judiciaires et 
de sentences arbitrales, signee a Berne le 2 
novembre 1929, 

- la convention entre le Danemark, la 
Finlande, l'Islande, la Norvege et la Suede sur 
la reconnaissance et l'execution de jugements, 
signee a Copenhague le 16 mars 1932, 

- la convention entre la Confederation suis
se et l'Italie sur la reconnaissance et l'execution 
de decisions judiciaires, signee a Rome le 3 
janvier 1933, 

- la convention entre la Suede et la Con
federation suisse sur la reconnaissance et l'exe
cution des decisions judiciaires et sentences 
arbitrales, signee a Stockholm le 15 janvier 
1936, 

- la convention entre le Royaume de Bel
gique et l'Autriche sur la reconnaissance et 
l'execution reciproques, des decisions judi
ciaires et des actes authentiques en matiere 
d'obligations alimentaires, signee a Vienne le 
25 octobre 1957, 

- la convention entre la Confederation suis
se et la Belgique sur la reconnaissance et 
l'execution de decisions judiciaires et de senten
ces arbitrales, signee a Berne le 29 avril 1959, 

- la convention entre la Republique fede
rale d'Allemagne et l'Autriche sur la reconnais
sance et l'execution reciproques des decisions 
jurlidaires et des decisions et transactions judi
ciaires, et des actes authenthiques en matiere 
civile et commerciale, signee a Vienne le 6 juin 
1959, 

- la convention entre le Royaume de Bel-
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gien och Österrike om ömsesidigt erkännande 
och verkställighet av domar, skiljedomar och 
officiella handlingar på privaträttens område, 
undertecknad i Wien den 16 juni 1959, 

- konventionen mellan Österrike och 
Schweiz om erkännande och verkställighet av 
domar, undertecknad i Bern den 16 december 
1960, 

- konventionen mellan Norge samt Storbri
tannien och Nordirland om ömsesidigt erkän
nande och verkställighet av civildomar, under
tecknad i London den 12 juni 1961, 

- konventionen mellan Storbritannien och 
Nordirland samt Österrike med bestämmelser 
om ömsesidigt erkännande och verkställighet 
av domar på privaträttens område, underteck
nad i Wien den 14 juli 1961 med ändringspro
tokoll undertecknat i London den 6 mars 1970, 

- konventionen mellan Konungariket Ne
derländerna och Österrike om ömsesidigt er
kännande och verkställighet av domar och 
officiella handlingar på privaträttens område, 
undertecknad i Haag den 6 februari 1963, 

- konventionen mellan Frankrike och Ös
terrike om erkännande och verkställighet av 
domar och officiella handlingar på privaträt
tens område, undertecknad i Wien den 15 juli 
1966, 

- konventionen mellan Luxemburg och 
Österrike om erkännande och verkställighet av 
domar och officiella handlingar på privaträt
tens område, undertecknad i Luxemburg den 
29 juli 1971, 

- konventionen mellan Italien och Österrike 
om erkännande och verkställighet av domar, 
förlikningar och officiella handlingar på privat
rättens område, undertecknad i Rom den 16 
november 1971, 

- konventionen mellan Norge och För
bundsrepubliken Tyskland om erkännande och 
verkställighet av domar och verkställbara do
kument på privaträttens område, undertecknad 
i Oslo den 17 juni 1977, 

- konventionen mellan Danmark, Finland, 
Island, Norge och Sverige om erkännande och 
verkställighet av domar på privaträttens områ
de, undertecknad i Köpenhamn den 11 oktober 
1977, 

- konventionen mellan Österrike och Sve
rige om erkännande och verkställighet av civil
domar, undertecknad i Stockholm den 16 
september 1982, 

gique et l' Autriche sur la reconnaissance et 
l'execution reciproques des decisions judi
ciaires, sentences arbitrales et actes authenti
ques en matiere civile et commerciale, signee a 
Vienne le 16 juin 1959, 

- la convention entre l'Autriche et la Con
federation suisse sur la reconnaissance et l'exe
cution des decisions judiciaires, signee a Berne 
le 16 decembre 1960, 

- la convention entre la Norvege et le 
Royaume-Uni sur la reconnaissance reciproque 
et l'execution de jugements en matiere civile, 
signee a Londres le 12 juin 1961, 

- la convention entre le Royaume-Uni et 
l'Autriche sur la reconnaissance et l'execution 
reciproques des decisions judiciaires en matiere 
civile et commerciale, signee a Vienne le 14 
juillet 1961, accompagnee d'un protocole signe 
a Londres le 6 mars 1970, 

- la convention entre le Royaume des 
Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et 
l'execution reciproques des decisions judiciaires 
et des actes authentiques en matiere civile et 
commerciale, signee a La Haye le 6 fevrier 
1963, 

- la convention entre la France et l' A ut
riche sur la reconnaissance et l'execution des 
decisions judiciaires et des actes authentiques 
en matiere civile et commerciale signee a 
Vienne le 15 juillet 1966, 

- la convention entre le Luxembourg et 
l'Autriche sur la reconnaissance et l'execution 
des decisions judiciaires et des actes authenti
ques en matiere civile et commerciale, signee a 
Luxembourg le 29 juillet 1971, 

- la convention entre l'ltalie et l' Autriche 
sur la reconnaissance et l'execution reciproques 
des decisions et transactions judiciaires, et des 
actes authentiques en matiere civile et commer
ciale, signee a Rome le 16 novembre 1971, 

- la convention entre la Norvege et la 
Republique federale d'Allemagne sur la recon
naissance et l'execution de jugements et de 
documents executoires en matiere civile et 
commerciale, signee a Oslo le 17 juin 1977, 

- la convention entre le Danemark, la 
Finlande, l'Islande, la Norvege et la Suede sur 
la reconnaissance et l'execution de jugements 
en matiere civile, signee a Copenhague le 11 
octobre 1977, 

- la convention entre l'Autriche et la Suede 
sur la reconnaissance et l'execution des juge
ments en matiere civile, signee å Stockholm le 
16 septembre 1982, 
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- konventionen mellan Österrike och Spa
nien om erkännande och verkställighet av 
domar, förlikningar och verkställbara officiella 
handlingar på privaträttens område, underteck
nad i Wien den 17 februari 1984, 

-konventionen mellan Norge och Österrike 
om erkännande och verkställighet av civildo
mar, undertecknad i Wien den 21 maj 1984 och 

- konventionen mellan Finland och Öster
rike om erkännande och verkställighet av 
civildomar, undertecknad i Wien den 17 no
vember 1986. 

Artikel 56 
Det fördrag och de konventioner som anges 

i artikel 55 skall fortsätta att gälla på områden 
där denna konvention inte är tillämplig. 

De skall fortsätta att gälla beträffande dom
ar som har meddelats och handlingar som har 
upprättats eller registrerats som officiella hand
lingar (actes authentiques) före denna konven
tions ikraffträdande. 

Artikel 57 
l. Denna konvention skall inte inverka på 

konventioner som konventions staterna har 
tillträtt eller kommer att tillträda och som på 
särskilda områden reglerar domstolars behörig
het eller erkännande eller verkställighet av 
domar. 

2. Denna konvention skall inte utgöra hinder 
för en domstol i en konventionsstat som har 
tillträtt en konvention som avses i punkt l att 
förklara sig behörig i enlighet med den kon
ventionen, även om svaranden har hemvist i en 
konventionsstat som inte har tillträtt ifrågava
rande konvention. Den domstol som handläg
ger målet skall dock alltid tillämpa artikel 20 i 
denna konvention. 

3. Domar som har meddelats i en konven
tionsstat med tillämpning av behörighetsregler i 
en konvention som avses i punkt l skall 
erkännas och verkställas i de andra konven
tionsstaterna i enlighet med bestämmelserna i 
avdelning III i denna konvention. 

4. Erkännande och verkställighet får, utöver 
på de grunder som anges i avdelning III, vägras 
om den stat som ansökan riktas till inte har 
tillträtt den konvention som avses i punkt l 
och den person mot vilken erkännande eller 
verkställighet begärs har hemvist i den staten, 
såvida inte domen likväl får erkännas eller 

- la convention entre l' Autriche et l'Espag
ne sur la reconnaissance et l'execution recipro
ques des decisions et transactions judiciaires, et 
des actes authentiques en matiere civile et 
commerciale, signee a Vienne le 17 fevrier 1984, 

- la convention entre la Norvege et l' Aut
riche sur la reconnaissance et l'execution des 
jugements en matiere civile, signee a Vienne le 
21 mai 1984 et 

- la convention entre la Fintande et l' A ut
riche sur la reconnaissance et l'execution des 
jugements en matiere civile, signee a Vienne le 
17 novembre 1986. 

Artide 56 
Le traite et les conventians mentionnes a 

l'artide 55 continuent a produire leurs effets 
dans les rnatieres auxquelles la presente con
vention n'est pas applicable. 

Ils continuent a produire leurs effets en ce 
qui concerne les decisions rendues et les actes 
recus avant l'entree en vigueur de la presente 
convention. 

Artide 57 
l. La presente convention n'affecte pas les 

conventians auxquelles les Etats coniraetants 
sont ou seront parties et qui, dans des rnatieres 
particulieres, reglent la competence judiciaire, 
la reconnaissance ou l'execution des decisions. 

2. La presente convention ne fait pas obsta
de a ce qu'un tribunal d'un Etat coniraetant 
partie a une convention visee au paragraphe l 
puisse fonder sa competence sur une telle 
convention, meme si le defendeur est domicilie 
sur le territoire d'un Etat contractant non 
partie a une telle convention. Le tribunal saisi 
applique, en tout cas, l'artide 20 de la presente 
convention. 

3. Les decisions rendues dans un Etat cont
ractant par un tribunal ayant fonde sa compe
tence sur une convention visee au paragraphe l 
sont reconnues et executees dans les autres 
Etats contractants conformement au titre III de 
la presente convention. 

4. Outre les cas prevus au titre III, la 
reconnaissance ou l'execution peut etre refusee 
si l'Etat requis n'est pas partie a une conven
tian visee au paragraphe l et que la personne 
contre laquelle la reconnaissance ou l'execution 
est demandee est domiciliee dans cet Etat, sauf 
si la decision peut etre reconnue ou executee au 
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verkställas enligt vad som gäller i den stat som 
ansökan riktas till. 

5. Om det i en i punkt l åsyftad konvention, 
som har tillträtts såväl av ursprungsstaten som 
av den stat som ansökan riktas till, anges 
förutsåttningar för erkännande eller verkstäl
lighet av domar, skall dessa förutsättningar 
gälla. Bestämmelserna i denna konvention om 
förfarandet vid erkännande och verkställighet 
kan dock alltid tillämpas. 

Artikel 58 
(finns ingen) 

Artikel 59 
Denna konvention skall inte utgöra hinder 

för en konventiomsstat att i förhållande till en 
tredje stat, i en konvention om erkännande och 
verkställighet av domar, förplikta sig att inte 
erkänna domar som har meddelats i andra 
konventionsstater mot svarande som har hem
vist eller sin vanliga vistelseort i denna tredje 
stat när domen, i fall som avses i artikel 4, 
kunnat meddelas endast med stöd av en behö
righetsregel som anges i artikel 3, andra styc
ket. 

En konventionsstat får dock inte i förhållan
de till en tredje stat förplikta sig att inte 
erkänna en dom som har meddelats i en annan 
konventionsstat av en domstol som har grun
dat sin behörighet på att svaranden har egen
dom i den staten eller att käranden har erhällit 
kvarstad eller liknande säkerhetsåtgärd i egen
dom som finns där, om: 

l. talan avser äganderätt till egendomen eller 
rätt att inneha denna, syftar till att erhålla rätt 
att förfoga över den, eller avser annan tvist 
som har samband med egendomen, eller 

2. egendomen utgör säkerhet för den fordran 
som är föremål för rättegången. 

AVDELNING VIII 

slutbestämmelser 

Artikel 60 
Följande stater får tillträda denna konven

tion: 
a) de stater som vid den tidpunkt då kon

ventionen öppnas för undertecknande är med
lemmar i de Europeiska gemenskaperna eller i 
Europeiska frihandelssammanslutningen; 

b) de stater som efter det att konventionen 

titre de toute autre n!gle de droit de l'Etat 
requis. 

5. Si une convention visee au paragraphe l a 
laquelle sont parties l'Etat d'origine et l'Etat 
requis determine les conditions de reconnais
sance et d'execution des decisions, il est fait 
application de ces conditions. Il peut, en tout 
cas, etre fait application des dispositions de la 
presente convention qui concement la proce
dure relative a la reconnaissance et a l'execu
tion des decisions. 

Artide 58 
(Sans objet) 

Artide 59 
La presente convention ne fait pas obstacle a 

ce qu'un Etat contractant s'engage envers un 
Etat tiers, aux termes d'une convention sur la 
reconnaissance et l'execution des jugements, a 
ne pas reconnaitre une decision rendue, notam
ment dans un autre Etat contractant, contre un 
defendeur qui avait son domicile ou sa resi
dence habituelle sur le territoire de l'Etat tiers 
lorsque, dans un cas prevu par l'artide 4, la 
decision n'a pu etre fondee que sur une 
competence visee a l'artide 3 deuxieme alinea. 

Toutefois, aucun Etat contractant ne peut 
s'engager envers un Etat tiers a ne pas recon
naitre une decision rendue dans un autre Etat 
contractant par une juridiction dont la compe
tence est fondee sur l'existence dans cet Etat de 
biens appartenant au defendeur ou sur la saisie 
par le demandeur de biens qui y existent: 

l. si la demande porte sur la propriete ou la 
possession desdits biens, vise a obtenir l'auto
risation d'en disposer OU est relative a Ull autre 
litige les concernant, ou 

2. si les biens constituent la garantie d'une 
creance qui fait l'objet de la demande. 

TITRE VIII 

Dispositions finales 

Artide 60 
Peuvent etre parties a la presente convention: 

a) les Etats qui, au moment de l'ouverture a 
la signature de la presente convention, sont 
membres des Communautes europeennes ou de 
!'Association europeenne de libre-echange; 

b) les Etats qui, apres l'ouverture a la 
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har öppnats för undertecknande blir medlem
mar i de Europeiska gemenskaperna eller i 
Europeiska frihandelssammanslutningen; 

c) de stater som har inbjudits att ansluta sig 
enligt artikel 62 punkt l b). 

Artikel 61 
l. Denna konvention skall vara öppen för 

undertecknande av de stater som är medlem
mar i de Europeiska gemenskaperna eller i 
Europeiska frihandelssammanslutningen. 

2. Konventionen skall ratificeras av de stater 
som har undertecknat den. Ratifikationsinstru
menten skall deponeras hos schweiziska fede
rala rådet. 

3. Konventionen skall träda i kraft den 
första dagen i den tredje kalendermånaden 
efter det att två stater, varav av den ena är 
medlem i de Europeiska gemenskaperna och 
den andra är medlem i Europeiska frihandels
sammanslutningen, har deponerat sina ratifika
tionsinstrument. 

4. Konventionen skall träda i kraft i förhål
lande till varje annan signatärstat den första 
dagen i den tredje kalendermånaden efter det 
att denna stat har deponerat sitt ratifikations
instrument. 

Artikel 62 
l. Sedan konventionen har trätt i kraft får 

följande stater ansluta sig till den: 
a) de stater som avses i artikel 60 b), 
b) andra stater som på begäran av en 

konventionsstat till depositarien har inbjudits 
att ansluta sig. Depositarien skall inbjuda 
staten i fråga endast om den, efter att ha 
delgivit innehållet i de undersättelser som sta
ten avser att göra enligt artikel 63, har erhållit 
ett enhälligt samtycke därtill av signatärstater
na och av de konventionsstater som avses i 
artikel 60 a) och b). 

2. Om en anslutande stat önskar tillfoga 
uppgifter i och för Protokoll Nr l, skall 
förhandlingar äga rum. En förhandlingskonfe
rens skall anordnas av schweiziska federala 
rådet. 

3. För en anslutande stat skall konventionen 
träda i kraft den första dagen i den tredje 
kalendermånaden efter det att anslutnings
insbumentet deponerades. 

4. I fråga om en anslutande stat som avses i 
punkt l a) eller b) skall konventionen dock 
träda i kraft endast i förhållandet mellan den 

signature de la presente convention, deviennent 
membres des Communautes europeennes ou de 
l' Association europeenne de libre-echange; 

c) les Etats invites a adherer conformement 
a l'artide 62 paragraphe l point b). 

Artide 61 
l.La presente convention est ouverte a la 

signature des Etats membres des Communautes 
europeennes ou de l' Association europeenne de 
libre-echange. 

2. La convention sera soumise a la ratifica
tion des Etats signataires. Les instruments de 
ratification seront deposes aupres du Conseil 
federal suisse. 

3. La convention entrera en vigueur le pre
mier jour du troisieme mois apres la date a 
laquelle deux Etats, dont un Etat membre des 
Communautes europeennes et un Etat membre 
de !'Association europeenne de libre-echange, 
auront depose leurs instruments de ratification. 

4. A l'egard de tout autre Etat signataire, la 
convention produira ses effets le premier jour 
du troisieme mois qui suivra le depöt de son 
instrument de ratification. 

Artide 62 
l. Peuvent adherer a la presente convention, 

apres son entree en vigueur: 
a) les Etats vises a l'artide 60 point b), 
b) les au tres Etats qui, sur demande d'un 

Etat contractant adressee a l'Etat depositaire, 
auront ete invites a adherer. L'Etat depositaire 
n'invitera l'Etat concerne a adherer que s'il a 
obtenu, apres les avoir informes du contenu des 
communications que cet Etat se propose de 
faire en application de l'artide 63, l'accord 
unanime des Etats signataires ainsi que des 
Etats contractants mentionnes a l'artide 60 
points a) et b). 

2. Si un Etat adherent souhaite apporter des 
precisions au sens du protocole ll

0 l, des 
negociations seront entamees a cet effet. Une 
conference de negociation sera convoquee par 
le Conseil federal suisse. 

3. En ce qui concerne tout Etat adherent, la 
convention produira ses effets le premier jour 
du troisieme mois qui suivra le depöt de 
!'instrument d'adbesion. 

4. Toutefois, en ce qui concerne un Etat 
adberent vise au paragraphe l points a) ou b), 
la convention ne produira d'effets que dans les 
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anslutande staten och de konventionsstater 
som inte har gjort några invändningar mot 
anslutningen före den första dagen i den tredje 
kalendertQånaden efter det att anslutnings
instrumentet deponerades. 

Artikel 63 
Varje anslutande stat skall vid deponeringen 

av anslutningsinstrumentet lämna den informa
tion som krävs för tillämpningen av artiklarna 
3, 32, 37, 40, 41 och 55 i denna konvention och 
skall, i förekommande fall, lämna de uppgifter 
som har föreskrivits under förhandlingar i och 
för Protokoll Nr l. 

Artikel 64 
l. Denna konvention gäller för en inledande 

period av fem år räknat från ikraftträdandet 
enligt artikel 61 punkt 3 och detta även i 
förhållande till stater som ratificerar eller an
sluter sig till konventionen efter detta datum. 

2. Vid utgången av den inledande femårspe
rioden skall konventionen anses förlängd med 
ett år i sänder. 

3. Vid utgången av den inledande femårspe
rioden får varje konventionsstat, när som helst, 
säga upp konventionen genom en underrättelse 
till schweiziska federala rådet. 

4. Uppsägningen skall träda i kraft vid 
utgången av det kalenderår som följer närmast 
efter en period av sex månader räknat från det 
att schweiziska federala rådet har mottagit 
underrättelsen om uppsägning. 

Artikel 65 
Följande är fogat till konventionen: 
- ett Protokoll Nr l angående vissa frågor 

om behörighet, förfarande och verkställighet, 

-ett Protokoll Nr 2om en enhetlig tolkning 
av konventionen, 

- ett Protokoll Nr 3 om tillämpningen av 
artikel 57. 

Dessa protokoll utgör en integrerad del av 
konventionen. 

Artikel 66 
Varje konventionsstat får begära revidering 

av konventionen. För detta ändamål skall 
schweiziska federala rådet sammankalla en 
revideringskonferens inom sex månader från 
den dag då revidering begärdes. 

rapports entre l'Etat adherent et les Etats 
contractants qui n'auront pas formule d'objec
tion a cette adhesion avant le premier jour du 
troisieme mois qui suivra le depöt de !'instru
ment d'adhesion. 

Artide 63 
Tout Etat adherent devra, au moment du 

depöt de son instrument d'adhesion, com
muniquer les informations requises pour l'ap
plication des artides 3, 32, 37, 40, 41 et 55 de 
la presente convention et fournir, le cas e
cheant, les precisions fixees !ors des negoc
iations aux fins du protocole n° l. 

Artide 64 
l.La presente convention est condue pour 

une duree initiale de cinq ans a compter de son 
entree en vigueur, conformement a l'artide 61 
paragraphe 3, meme pour les Etats qui l'auront 
ratifiee ou qui y auront adhere ulterieurement. 

2. A !'expiration de la periode initiale de 
cinq ans, la convention sera reconduite tacite
ment d'annee en annee. 

3. Des !'expiration de la periode initiale de 
cinq ans, tout Etat partie pourra, a tout 
moment, denoncer la convention en adressant 
une notification au Conseil federal suisse. 

4. La denonciation prendra effet a la fin de 
l'annee civile qui suivra !'expiration d'une 
periode de six mois a compter de la date de 
reception de la notification de la denonciation 
par le Conseil federal suisse. 

Artide 65 
Sont annexes a la presente convention: 
- un protocole n° l, relatif a certaines 

probh!mes de competence, de procedure et 
d'execution; 

- un protocole n° 2, sur !'interpretation 
uniforme de la convention; 

- un protocole n° 3, concernant l'applica
tion de l'artide 57. 

Ces protocoles font partie integrante de la 
convention. 

Artide 66 
Chaque Etat contractant peut demander la 

revision de la presente convention. A cet efTet, 
le Conseil federal suisse convoque une confe
rence de revision dans un delai de six mois a 
compter de la demande de revision. 
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Artikel 67 
Schweiziska federala rådet skall underrätta 

de stater som deltog i diplomatkonferensen i 
Lugano och stater som därefter har anslutit sig 
till konventionen om: 

a) deponeringen av ratifikations- eller anslut
ningsinstrument, 

b) dagen för ikraftträdandet av konventio
nen i förhållande till konventionsstaterna, 

c) uppsägningar som har mottagits enligt 
artikel 64, 

d) förklaringar som har mottagits enligt 
artikel I a i Protokoll Nr l, 

e) förklaringar som har mottagits enligt 
artikel Ib i Protokoll Nr l, 

f) förklaringar som har mottagits enligt 
artikel IV i Protokoll Nr l, 

g) underrättelser gjorda enligt artikel VI i 
Protokoll Nr I. 

Artikel 68 
Denna konvention, som har upprättats i ett 

enda originalexemplar på danska, engelska, 
finska, franska, grekiska, holländska, ir
ländska, isländska, italienska, norska, portugi
siska, spanska, svenska och tyska språken, 
vilka alla äger lika giltighet, skall deponeras i 
schweiziska federala rådets arkiv. Schweiziska 
federala rådet skall översända en bestyrkt 
kopia av konventionen till regeringen i varje 
stat som deltog i diplomatkonferensen i Luga
no och till regeringarna i anslutande stater. 

Artide 67 
Le Conseil federal suisse notifiera aux Etats 

qui auront ete representes a la conference 
diplomatique de Lugano et aux Etats qui 
auront ulterieurement adhere a la convention: 

a) le depöt detout instrument de ratification 
ou d'adhesion, 

b) les dates d'entree en vigueur de la pre
sente convention pour les Etats contractants, 

c) les denonciations recues conformement a 
l'artide 64, 

d) toute dedaration recue en application de 
l'artide I bis du protocole n° l, 

e) toute dedaration recue en application de 
l'artide I ter du protocole no l, 

f) les dedarations recues en application de 
l'artide IV du protocole n° l, 

g) les communications faites en application 
de l'artide VI du protocole no l. 

Artide 68 
La presente convention redigee en un exem

plaire unique en langues allemande, anglaise, 
danoise, espagnole, finnoise, francaise, grecque, 
irlandaise, islandaise, italienne, neerlandaise, 
norvegienne, portugaise et suedoise, les quator
ze textes faisant egalement foi, sera deposee 
dans les archives du Conseil federal suisse, qui 
en remettra une copie certifiee conforme a 
chacun des gouvernements des Etats qui auront 
ete representes a la conference diplomatique de 
Lugano et a chaque Etat adherent. 
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PROTOKOLL Nr l 

Angående vissa frågor om domstols 
behörighet, förfarande och verkställighet 

De höga fördragsslutande parterna har kom
mit överens om foljande bestämmelser, vilka 
skall fogas till konventionen: 

Artikel I 
Om talan väcks mot en person som har 

hemvist i Luxemburg vid en domstol i en 
annan konventionsstat med stöd av artikel 5 
punkt l, får denne göra invändning om dom
stolens behörighet. Om svaranden inte går i 
svaromål skall domstolen självmant förklara 
sig obehörig. 

Ett avtal om domstols behörighet som avses 
i artikel 17 gäller mot en person som har 
hemvist i Luxemburg endast om denne uttryck
ligen och särskilt har godkänt avtalet. 

Artikel I a 
l. Schweiz förbehåller sig rätten att i sam

band med deponeringen av sitt ratifikations
instrument förklara att en dom som har med
delats i en annan konventionsstat varken skall 
erkännas eller verkställas i Schweiz om följande 
villkor är uppfyllda: 

a) domstolen i ursprungsstaten har uteslu
tande grundat sin behörighet på artikel 5 punkt 
l i denna konvention, och 

b) svaranden hade hemvist i Schweiz vid 
tidpunkten för talans väckande; vid tillämp
ningen av denna artikel skall ett bolag eller en 
annan juridisk person anses ha hemvist i 
Schweiz om dess registrerade säte är i Schweiz 
och dess huvudsakliga verksamhet bedrivs där, 
och 

c) svaranden motsätter sig att domen er
känns eller verkställs i Schweiz förutsatt att 
han inte har avstått från förmånen av förkla
ringen som a v ses i denna artikel. 

2. Denna reservation skall inte tillämpas i 
den mån en avvikelse från artikel 59 i den 

13 320379N 

Relatif a certain problemes de competence, 
de procedure et d'execution 

Les hautes parties contractantes sant con
venues des dispositions suivantes, qui sant 
annexees a la convention: 

Artide I 
Toute personne domiciliee au Luxembourg, 

attraite devant un tribunal d'un autre Etat 
contractant en application de l'artide 5 point l, 
peut decliner la competence de ce tribunal. Ce 
tribunal se declare d'office incompetent si le 
defendeur ne comparait pas. 

Toute convention attributive de juridiction 
au sens de l'artide 17 ne produit ses effets ä 
l'egard d'une personne domiciliee au Luxem
bourg que si celle-ci l'a expressement et spe
dalement acceptee. 

Artide I bis 
l. La Confederation suisse se reserve le droit 

de declarer au moment du depöt de !'instru
ment de ratification qu'un jugement rendu dans 
un autre Etat contractant n'est pas reconnu ni 
execute en Suisse lorsque les conditions suivan
tes sont reunies: 

a) la competence du tribunal qui a prononce 
la decision est fondee uniquement sur l'artide 5 
point l de la presente Convention; 

b) le defendeur avait son darnieile en Suisse 
au moment de l'introduction de l'instance; aux 
fins du present article, une societe ou personne 
morale est consideree comme domiciliee en 
Suisse lorsqu'elle a son siege statutaire et le 
centre effectif de ses activites en Suisse; 

c) le defendeur s'oppose ä la reconnaissance 
ou a l'execution du jugement en Suisse, pour 
autant qu'il n'ait pas renonce ä se prevalair de 
la declaration prevue par le present para
graphe. 

2. Cette reserve ne s'appliquera pas dans la 
mesure ou, au moment ou la reconnaissance ou 
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schweiziska federala konstitutionen har med
givits vid den tidpunkt då erkännande eller 
verkställighet begärs. Den schweiziska regerin
gen skall underrätta alla signatärstater och 
anslutande stater om sådana avvikelser. 

3. Denna reservation skall upphöra att gälla 
den 31 december 1999. Den kan återtas när 
som helst. 

Artikel I b 
Varje konventionsstat får genom en förkla

ring gjord vid tidpunkten för undertecknandet 
eller deponeringen av ratifikations- eller anslut
ningsinstrumentet, utan hinder av bestämmel
serna i artikel 28, förbehålla sig rätten att inte 
erkänna och verkställa domar som har med
delats i andra konventionsstater om domsto
lens behörighet i ursprungsstaten, i enlighet 
med artikel 16 punkt l b), uteslutande har 
grundats på svarandens hemvist i ursprangssta
ten och egendomen är belägen i den stat som 
har gjort reservationen. 

Artikel II 
Med förbehåll för mer fördelaktiga nationel

la föreskrifter, får den som har hemvist i en 
konventionsstat och är åtalad för ett icke 
uppsåtligt brott vid en brottmålsdomstol i en 
annan konventionsstat i vilken han inte är 
medborgare försvaras av en därtill behörig 
person, även om han inte inställer sig person
ligen. 

Den domstol som handlägger målet får dock 
föreskriva personlig inställelse; omen sådan 
föreskrift inte har efterkommits behöver en 
dom som har meddelats rörande ett civilrätts
ligt anspråk mot någon som inte har haft 
tillfälle att svara i målet varken erkännaF eller 
verkställas i andra konventionsstater. 

Artikel III 
Ingen avgift eller skatt som är beräknad efter 

tvisteföremålets värde får tas ut i verkställig
hetsstaten vid det förfarande som syftar till 
föromande om verkställighet. 

Artikel IV 
Domstolshandlingar och andra handlingar 

som har upprättats i en konventionsstat och 
som skall delges någon i en annan konven
tionsstat skall översändas i enlighet med de 
konventioner och avtal som gäller mellan 
konventionsstaterna. 

l'execution est demandee, une derogation aura 
ete apportee a l'artide 59 de la constitution 
federale suisse. Le gouvernement suisse com
muniquera de telles derogations aux Etats 
signataires et adherents. 

3. Cette reserve cessera de produire ses effets 
le 31 decembre 1999. Elle peut etre levee a tout 
moment. 

Artide I ter 
Tout Etat contractant pourra, par declara

tion faite au moment de la signature ou du 
depöt de son instrument de ratification ou 
d'adhesion, se reserver le droit, nonobstant 
l'artide 28, de ne pas reconnattre ni executer les 
decisions rendues dans les autres Etats parties 
lorsque la competence de la juridiction d'origi
ne est fondee, en application de l'artide 16 
point l b), sur le seul domicile du defendeur 
dans l'Etat d'origine alors que l'immeuble est 
situe sur le territoire de l'Etat qui a formule la 
res.erve. 

Artide II 
Sans prejudice de dispositions nationales 

plus favorables, les personnes domiciliees dans 
un Etat contractant et poursuivies pour une 
infraction involontaire devant les juridictions 
repressives d'un autre Etat contractant dont 
elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire 
defendre par les personnes habilitees a cette fin, 
meme si elles ne comparaissent pas personnel
lement. 

Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner 
la comparution personelle; si celle-ci n'a pas eu 
lieu, la decision rendue sur l'action civile sans 
que la personne en cause ait eu la possibilite de 
se faire defendre pourra ne pas etre reconnue ni 
executee dans les autres Etats contractants. 

Artide III 
, Aucun impöt, droit ou taxe, proportionnel a 
lavaleurdu litige, n'est percu dans l'Etat requis 
a l' occasion de la procedure tendant a l' octroi 
de la formule executoire. 

Artide IV 
Les actes judiciaires et extra-judiciaires dres

ses sur le territoire d'un Etat contractant et qui 
doivent etre notifies ou signifies a des person
nes se trouvant sur le territoire d'un autre Etat 
contractant sont transmis selon les modes 
prevus par les conventions ou accords condus 
entre les Etats contractants. 
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Såvida inte den stat där delgivning skall äga 
rum genom en förklaring till schweiziska fede
rala rådet motsätter sig detta, kan sådana 
handlingar också sändas från tjänsteman i den 
stat där handlingen har upprättats direkt till 
tjänsteman i den stat där mottagaren befinner 
sig. I sådant fall skall tjänstemannen i ur
sprungsstaten sända en kopia av handlingen till 
den tjänsteman i mottagarstaten som är behö
rig att delge den med mottagaren. Handlingen 
skall delges på det sätt som föreskrivs i 
mottagarstatens lag. Delgivningen skall bekräf
tas genom ett intyg som sänds direkt till 
tjänstemannen i ursprungsstaten. 

Artikel V 
Den grund för behörighet som anges i artikel 

6 punkt 2 och i artikel 10 rörande återgångs
krav eller annat liknande får inte åber<?pas i 
Förbundsrepubliken Tyskland, Spanien, Oster
rike eller Schweiz. Mot den som har hemvist i 
en annan konventionsstat får talan väckas vid 
domstolarna. 

- i Förbundsrepubliken Tyskland, enligt 
artiklarna 68, 72, 73 och 74 i civilprocesslagen 
(Zivilprozessordnung) angående litisdenuntia
tion; 

- i Spanien, enligt artikel 1482 i civillagen; 

- i Österrike, enligt artikel 21 i civilprocess-
lagen (Zivilprozessordnung) angående litisde
nuntiation; 

- i Schweiz, enligt de bestämmelser som är 
tillämpliga på litisdenuntiation i de kantonala 
civilprocesslagarna. 

Domar som har meddelats i andra konven
tionsstater med stöd av artikel 6 punkt 2 eller 
artikel l O skall erkännas och verkställas i 
Förbundsrepubliken Tyskland, i Spanien, i 
Österrike och i Schweiz i enlighet med avdel
ning III. De rättsverkningar som domar med
delade i dessa stater kan ha för tredje man 
genom tillämpningen av bestämmelserna i det 
föregående stycket skall också erkännas i de 
andra konventionsstaterna. 

Artikel Va 
I mål om underhållsbidrag avses med uttryc

ket domstol också de danska, isländska och 
norska administrativa myndigheterna. 

På privaträttens område avses med uttrycket 

Sauf si l'Etat de destination s'y oppose par 
dedaration faite au Conseil federal suisse, ces 
actes peuvent aussi etre envoyes directement 
par les officiers ministerids de l'Etat ou les 
actes sont dresses aux officiers ministerids de 
l'Etat sur le territoire duquel se trouve le 
destinataire de l'acte. Dans ce cas, l'officier 
ministerid de l'Etat d'origine transmet une 
copie de l'acte a l'officier ministeriel de l'Etat 
requis, qui est competent pour la remettre au 
destinataire. Cette remise est faite dans les 
formes prevues par la loi de l'Etat requis. Elle 
est constatee par une attestation envoyee direc
tement a l'officier ministeriel de l'Etat d'origi
ne. 

Artide V 
La competence judiciaire prevue a l'artide 6 

point 2 et a l'artide 10, pour la demande en 
garantie ou la demande en intervention, ne 
peut etre invoquee dans la Republique federale 
d' Allemagne, en Espagne, en Autriche ni en 
Suisse. Toute personne domiciliee sur le terri
toire d'un autre Etat contractant peut etre 
appdee devant les tribunaux de: 

- la Republique federale d'Allemagne, en 
application des artides 68 et 72, 73 et 74 du 
code de procedure civile concernant la litis 
denuntiatio; 

- l'Espagne, en application de l'artide 1482 
du code civil; 

- l'Autriche, conformement a l'artide 21 
du Code de procedure civile (Zivilprozessord
nung) concernant la litis denuntiatio; 

- la Suisse, en application des dispositions 
appropriees concernant la litis denuntiatio des 
codes de proc6dure civile cantonaux. 

Les decisions rendues dans les autres Etats 
contractants en vertu de l'artide 6 point 2 et de 
l'artide lO sont reconnues et executees dans la 
Republique federale d'Allemagne, en Espagne, 
en Autriche et en Suisse, conformement au titre 
III. Les effets produits a l'egard des tiers, en 
application de l'alinea precedent, par des juge
ments rendus dans ces Etats sont egalement 
reconnus dans les autres Etats contractants. 

Artide V bis 
En matiere d'obligation alimentaire, les ter

mes "juge", 'tribunal" et "juridiction" comp
rennent les autorites administratives danoises, 
islandaises et norvegiennes. 

En matiere civile et commerciale, les termes 
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domstol också finsk överexekutor. 

Artikel V b 
I tvist mellan befälhavare och någon i 

besättningen på ett havsgående fartyg som är 
registrerat i Danmark, Grekland, Irland, 
Island, Norge, Portugal eller Sverige om lön 
eller andra anställningsvillkor, skall domstol i 
annan konventionsstat undersöka om den dip
lomatiska eller konsulära tjänsteman som är 
ansvarig för fartyget har blivit underrättad om 
tvisten. Domstolen skall låta avgörandet av 
målet anstå så länge underrättelse inte har 
skett. Den skall självmant förklara sig obehörig 
om tjänstemannen, vederbörligen underrättad, 
har utövat sina befogenheter i saken enligt en 
konsulär konvention eller, i avsaknad av en 
sådan konvention, inom den utsatta tiden har 
gjort invändning om domstolens behörighet i 
tvisten. 

Artikel V c 
(finns ingen) 

Artikel V d 
Med förbehåll för den behörighet som det 

europeiska patentverket har enligt den euro
peiska patentkonventionen undertecknad i 
Miinchen den 5 oktober 1973, skall domstolar
na i varje konventiomsstat, oberoende av hem
vist, ha exklusiv behörighet vid talan som 
angår registreringen eller giltigheten av ett 
europeiskt patent som har meddelats för den 
staten och som inte är ett EG-patent enligt 
artikel 86 i konventionen om europeiska patent 
för den gemensamma marknaden, underteck
nad i Luxemburg den 15 december 1975. 

Artikel VI 
Konventionsstaterna skall till schweiziska 

federala rådet översända sådana lagtexter som 
innebär ändringar antingen i de bestämmelser 
vartill hänvisas i denna konvention eller i 
förteckningarna över domstolar som anges 
avdelning III, avsnitt 2 i konventionen. 

"juge", "tribunal" et "juridiction" compren
nent le ulosotonhaltijajöverexekutor finlandais. 

Artide V ter 
Dans les litiges entre le capitaine et un 

membre de l'equipage d'un navire de mer 
immatricule au Danemark, en Grece, en Idan
de, en Islande, en Norvege, au Portugal ou en 
Suede, relatifs aux remunerations ou aux autres 
conditions de service, les juridietians d'un Etat 
contractant doivent controler si l'agent diplo
matique ou consulaire dont releve le navire a 
ete informe du litige. Elles doivent surseoir ä 
statuer aussi longtemps que cet agent n'a pas 
ete informe. Elles doivent, meme d'office, se 
dessaisir si cet agent, dument informe, a exerce 
les attributions que lui reconnait en la matiere 
une convention consulaire ou, ä defaut d'une 
telle convention, a souleve des objections sur la 
competence dans le delai imparti. 

Artide V quater 
(Sans objet) 

Artide V quinquies 
Sans prejudice de la competence de l'Office 

europeen des brevets selon la convention sur la 
delivrance de brevets europeens, signee ä Mu
nich le 5 octobre 1973, les juridietians de 
chaque Etat contractant sont seules competen
tes, sans consideration de domicile, en matiere 
d'inscription ou de validite d'un brevet euro
peen delivre pour cet Etat et qui n'est pas un 
brevet communautaire en application des dis
positions de l'artide 86 de la convention 
relative au brevet europeen pour le marche 
commun, signee ä Luxembourg le 15 decembre 
1975. 

Artide VI 
Les Etats contractants communiqueront au 

Conseil federal suisse les textes de leurs dispo
sitions legislatives qui modifieraient soit les 
artides de leurs lois qui sont mentionnes dans 
la convention, soit les juridietians qui sont 
designees au titre III section 2. 
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PROTOKOLL Nr 2 

om en enhetlig tolkning av konventionen 

Preambel 

De höga fördragsslutande parterna, 
Med hänsyn till artikel 65 i denna konven

tion, 
I betraktande av den väsentliga anknytning

en mellan denna konvention och Brysselkon
ventionen, 

I betraktande av att Gemenskapsdomstolen 
enligt protokollet den 3 juni 1971 är behörig att 
avgöra frågor om tolkningen av bestämmelser
na i Brysselkonventionen, 

Medvetna om Gemenskapsdomstolens avgö
randen såvitt gäller tolkningen av Brysselkon
ventionen intill tidpunkten för undertecknandet 
av denna konvention, 

I betraktande av att de förhandlingar som 
ledde till konventionen baserade sig på Brys
selkonventionen i belysning av dessa avgöran
den, 

I strävan att, med respekt för domstolarnas 
självständighet, förhindra en avvikande tolk
ning och uppnå en så enhetlig tolkning som 
möjligt av konventionens bestämmelser och av 
dessa bestämmelser och de bestämmelser i 
Brysselkonventionen som i allt väsentligt har 
återgivits i denna konvention, 

Har kommit överens om följande. 

Artikel l 
Konventionsstaternas domstolar skall, när 

bestämmelserna i denna konvention tillämpas 
och tolkas, ta tillbörlig hänsyn till de principer 
som har fastställts i relevanta avgöranden från 
övriga konventionsstaters domstolar i fråga om 
bestämmelserna i denna konvention. 

PROTOCOLE N° 2 

Sur }'interpretation uniforme de la 
convention 

Preambul e 

Les hautes parties contractantes, 
Vu l'artide 65 de la presente convention, 

Considerant le lien substantid qui existe 
entre cette convention et la convention de 
Bruxelles, 

Considerant que la Cour de justice des 
Communautes europeennes a ete reconnue 
competente par le protocole du 3 juin 1971 
pour statuer sur !'interpretation des disposi
tions de la convention de Bruxelles, 

En pleine connaissance des decisions rendues 
par la Cour de justice des Communautes 
europeennes sur !'interpretation de la conven
tion de Bruxelles jusqu'au moment de la 
signature de la presente convention, 

Considerant que les negociations qui ont 
conduit a la condusion de cette convention ont 
ete fondees sur la convention de Bruxelles a la 
lumiere de ces decisions, 

Soucieuses, dans le plein respect de l'inde
pendance des tribunaux, d'empecher des inter
pretations divergentes et de parvenir a une 
interpretation aussi uniforme que possible, 
d'une part, des dispositions de la presente 
convention ainsi que, d'autre part, de ces 
dispositions et de celles de la convention de 
Bruxelles qui sont reproduites en substance 
dans cette convention, 

Sont convenues de ce qui suit: 

Artide l 
Les tribunaux de chaque Etat contractant 

tiennent dilment compte, lors de l'application 
et de !'interpretation des dispositions de la 
presente convention, des principes definis par 
toute decision pertinente rendue par des tri
bunaux des autres Etats contractants concer
nant des dispositions de ladite convention. 
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Artikel 2 
l. De fördragsslutande parterna är överens 

om att inrätta ett system för informationsutby
te rörande domar som har meddelats enligt 
denna konvention liksom relevanta domar som 
har meddelats enligt Brysselkonventionen. Det
ta system skall innebära följande: 

- behöriga myndigheter tillställer en central 
myndighet domar som har meddelats i sista 
instans och av domstolen för de Europeiska 
gemenskaperna, liksom domar av särskild be
tydelse som har vunnit laga kraft, och har 
meddelats med tillämpning av denna konven
tionen eller Brysselkonventionen; 

- den centrala myndigheten klassificerar 
dessa domar och utarbetar och publicerar, i 
den mån det behövs, översättningar och sam
mandrag; 

- den centrala myndigheten översänder de 
relevanta handlingarna till behöriga nationella 
myndigheter i alla signatärstater och anslutan
de stater till konventionen och till kommissio
nen för de Europeiska gemenskaperna. 

2. Centralmyndighet är registratorn vid dom
stolen för de Europeiska gemenskaperna. 

Artikel 3 
l. En ständig kommitte skall inrättas i och 

för detta protokoll. 
2. Kommitten skall bestå av representanter 

som utses av varje signatärstat och anslutande 
stat. 

3. De Europeiska gemenskaperna (Kommis
sionen, Gemenskapsdomstolen och generalsek
retariatet vid Rådet) och Europeiska frihan
delssammanslutningen får närvara vid mötena 
som observatörer. 

Artikel 4 
l. Depositarien för konventionen skall på 

begäran av en fördragsslutande part samman
kalla kommitten, vars möten skall syfta till att 
utbyta erfarenheter om hur konventionen fun
gerar och särskilt i fråga om 

- utvecklingen av rättspraxis enligt de do
mar som har översänts enligt artikel 2, punkten 
l. första stycket, 

- tillämpningen av artikel 57 i konvention
en. 

2. Kommitten får även, mot bakgrund av 

Artide 2 
l. Les parties contractantes conviennent de 

mettre en place un systeme d'echange d'infor
mations concernant les decisions rendues en 
application de la presente convention ainsi que 
les decisions pertinentes rendues en application 
de la convention de Bruxelles. Ce systeme 
comprend: 

- la transmission a un organisme central 
par les autorites competentes des decisions 
rendues par des tribunaux de derniere instance 
et par la Cour de justice des Communautes 
europeennes ainsi que d'autres decisions parti
culierement importantes passees en force de 
chose jugee et rendues en application de la 
presente convention ou de la convention de 
Bruxelles; 

- la dassification de ces decisions par 
l' organisme central, y compris, dans la mesure 
necessaire, l'etablissement et la publication de 
traductions et de resumes; 

- la communication par l'organisme central 
du materiel documentaire aux autorites na
tionales competentes de tous les Etats signa
taires et adherents a la presente convention 
ainsi qu'a la Commission des Communautes 
europeennes. 

2. L'organisme central est le greffier de la 
Cour de justice des Communautes europeennes. 

Artide 3 
l. Il est institue un comite permanent aux 

fins du present protocole. 
2. Le comite est compose de representants 

designes par chaque Etat signataire et adherent. 

3. Les Communautes europeennes (Commis
sion, Cour de justice et seeretariat general du 
Conseil) et l' Association europeenne de libre
echange peuvent participer aux reunions a titre 
d'observateurs. 

Artide 4 
l. A la demande d'une partie contractante, 

le depositaire de la presente convention convo
que des reunions du comite pour proceder a 
des echanges de vues sur le fonctionnement de 
la convention et en particulier sur 

- le developpement de la jurisprudence 
communiquee conformement a l'artide 2 para
graphe l premier tiret, 

- l'application de l'artide 57 de cette con
vention. 

2. Le comite, a la lumiere de ces echanges de 
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detta erfarenhetsutbyte, överväga lämpligheten 
av en revidering av konventionen i vissa delar 
och utfärda rekommendationer. 

vues, peut egalement examiner l'opportunite 
que soit entreprise une revision de la presente 
convention sur des points particuliers et faire 
des recommandations. 
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PROTOKOLL Nr 3 

om tillämpningen av artikel 57 

De höga fördragsslutande parterna har kom
mit överens om följande: 

l. Bestämmelser som på särskilda områden 
reglerar domstolars behörighet,erkännande och 
verkställighet av domar och som finns intagna 
i, eller kommer att intas i, rättsakter från de 
Europeiska gememskapernas institutioner skall, 
såvitt gäller denna konvention, behandlas på 
samma sätt som de konventioner som avses i 
artikel 57 punkt l. 

2. Om en konventionsstat anser att en 
bestämmelse som har intagits i en rättsakt från 
de Europeiska gemenskapernas institutioner är 
oförenlig med konventionen skall konventions
staterna utan dröjsmål överväga en ändring av 
konventionen enligt artikel 66. Det förfarande 
som har fastställts i Protokoll Nr 2 kan dock 
alltid tillämpas. 

Förklaring av ombuden för regeringarna i 
de signatärstater till Luganokonventionen 
som är medlemmar i de Europeiska gemen
skaperna rörande Protokoll nr 3 om tillämp-

ningen av artikel 57 i konventionen 

Vid undertecknandet av konventionen om 
domstols behörighet och om verkställighet av 
domar på privaträttens område, upprättad i 
Lugano den 16 september 1988, 

Förklarar ombuden för de Europeiska ge
menskapernas medlemsstaters regeringar, 

Med beaktande av de åtaganden som har 
gjorts gentemot medlemsstaterna i Europeiska 
frihandelssammanslutningen, 

Angelägna om att inte skada det enhetliga 
rättsliga system som har åstadkommits genom 
denna konvention, 

PROTOCOLE N° 3 

Concernant l'applicatlon de l'artide 57 

Les hautes parties contractantes sont con
venues de ce qui suit: 

l. Aux fins de la convention, les dispositions 
qui dans des rnatieres particulieres reglent la 
competence judiciaire, la reconnaissance ou 
l'execution des decisions et qui sont ou seront 
contenues dans des actes des institutions des 
Communautes europeennes seront traitees de la 
meme maniere que les conventians visees å 
l'artide 57 paragraphe l. 

2. Si, de l'avis d'un Etat contractant, une 
disposition d'un acte des institutions des Com
munautes europeennes n'est pas compatible 
avec la convention, les Etats coniraetants en
visageront sans detai d'amender celle-ci confor
mement å l'artide 66, sans prejudice de l'ap
plication de la procedure instituee par le 
protocole n° 2. 

Dedaratlon des representants des gouverne
ments des etats signataires de la conventlon 
de Lugano membres des communautes Eu
ropeennes sur le protocole N° 3 concernant 

l'application de l'artide 57 de la 
conventlon 

Au moment de la signature de la convention 
concernant la competence judiciaire et l'execu
tion des decisions en matiere civile et commer
ciale faite å Lugano le 16 septembre 1988, 

Les representants des gouvernements des 
etats membres des communautes Europeennes, 

Prenant en consideration les engagements 
souscrits å l'egard des Etats membres de 
l' Association europeenne de libre-echange, 

Soucieux de ne pas porter atteinte å l'unite 
du regime juridique ainsi etabli par la conven
tion, 
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Angelägna om att inte skada det enhetliga 
rättsliga system som har åstadkommits genom 
denna konvention, att de skall vidta alla de 
åtgärder som står i deras makt för att, när 
rättsakter som avses i första stycket i Protokoll 
Nr 3 om tillämpningen av artikel 57 utarbetas, 
respekten för de bestämmelser om domstolars 
behörighet, erkännande och verkställighet av 
domar som har fastlagts genom konventionen 
skall upprätthållas. 

Förklaring av ombuden för regeringarna i 
de signatärstater till Luganokonventionen 

som är medlemmar i de Europeiska 
gemenskapernas 

Vid undertecknandet av konventionen om 
domstols behörighet och om verkställighet av 
domar på privaträttens område, upprättad i 
Lugano den 16 september 1988, 

Förklarar ombuden för de Europeiska ge
menskapernas medlemsstaters regeringar 

att de anser det vara lämpligt att Gemen
skapsdomstolen, när den tolkar Brysselkonven
tionen, tar tillbörlig hänsyn till avgöranden 
som har meddelats enligt Luganokonventionen. 

Förklaring av ombuden för regeringarna i 
de signatärstater till Luganokonventionen 

som är medlemmar i Europeiska 
frihandelssammanslutningen 

Vid undertecknandet av konventionen om 
domstols behörighet och om verkställighet av 
domar på privaträttens område, upprättad i 
Lugano den 16 september 1988, 

förklarar ombuden för Europeiska frihan
delssammanslutningens medlemsstaters rege
ringar 

att de anser det vara lämpligt att deras 
domstolar, när de tolkar Luganokonventionen, 
tar tillbörlig hänsyn till avgöranden som har 

14 320379N 

Declarent qu'ils prendront toutes les dispo
sitions en leur pouvoir pour assurer, lors de 
l'elaboration d'actes communautaires vises au 
paragraphe l du protocole no 3 concernant 
I'application de l'artide 57, le respect des regles 
de competence judiciaire et de reconnaissance 
et d'execution des jugements instituees par la 
convention. 

Declaration des representants des gouverne
ments des etats signataires de la convention 
de Lugano membres des communautes Eu-

ropeennes 

Au moment de la signature de la Conven
tion concernant la competence judiciaire et 
I'execution des decisions en matiere civile et 
commerciale faite a Lugano le 16 septembre 
1988, 

Les representants des gouvernements des 
etats membres des communautes Europeennes, 

Declarent qu'ils considerent approprie que la 
Cour de justice des Communautes europeennes, 
en interpretant la convention de Bruxelles, 
tienne dument compte des principes contenus 
dans la jurisprudence resultant de la conventi
on de Lugano. 

Declaration des representants des gouverne
ments des etats signataires de la convention 
de Lugano qui sont membres de l' Associati-

on Europeenne de libre-echange 

Au moment de la signature de la convention 
concernant la competence judiciaire et I'execu
tion des decisions en matiere civile et commer
ciale faite a Lugano le 16 septembre 1988, 

Les representants des gouvernements des 
etats membres de l' Association Europeenne de 
Ii bre-echange, 

Declarent qu'ils considerent approprie que 
leurs tribunaux, en interpretant la convention 
de Lugano, tiennent dument compte des prin-
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meddelats av gemenskapsdomstolen och dom
stolarna i de stater som är medlemmar i de 
Europeiska gemenskaperna i fråga om bestäm
melser i Brysselkonventionen som i allt väsent
ligt har återgivits i Luganokonventionen. 

cipes contenus dans la jurisprudence de la Cour 
de justice des Communautes europeennes et des 
tribunaux des Etats membres des Com
munautes europeennes relative aux dispositions 
de la convention de Bruxelles qui sont repro
duites en substance dans la convention de 
Lugano. 
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Bilaga l 

Förteckning över tolkningsavgöranden från Europeiska gemenskapernas domstol i fråga om 
Brysselkonventionen 

(6.10.1976 - 31.12.1990) 

Datum för 
avgörandet Mål nr Parter Artiklar 

l. 6.10.1976 12/76 Tessili/Dunlop 5, l 
2. 6.10.1976 14/76 de Bloos/Bouyer 5,1 och 5,5 
3. 14.10.1976 29/76 L TU /Eurocontrol l 
4. 30.11.1976 21/76 Bier & Reinwater/ 5,3 

Mines de P o tasse d' Alsace 
5. 30.11.1976 42/76 de Wol~Cox 31 
6. 14.12.1976 24/76 Colzani RUW A 17,1 
7. 14.12.1976 25/76 SegourajBonakdarian 17,1 
8. 14. 7.1977 9/77 och Havaria & Germanair/ 56 

10/77 Eurocontro1 
9. 22.11.1977 43/77 Diamond/Riva 30 och 38 

10. 14.12.1977 73/77 Sanders/van der Putte 16,1 
11. 21. 6.1978 150/77 Bertrand/Ott 13 
12. 9.ll.l978 23/78 Meeth/Glacetal 17 
13. 22.ll.l978 33/78 SomaferjFerngas 5,5 
14. 22. 2.1979 133/78 GourdainjNadler 1,2 
15. 27. 3.1979 143/78 de Caveljde Cavel 1,2 och 24 
16. l3.ll.l979 25/79 Sanicentral/Collin 17 och 54 
17. 17. l.l980 56/79 Zelger /Salini tri 5,1 och 17 
18. 6. 3.1980 120/79 de Caveljde Cavel l och 24 
19. 6. 5.1980 784/79 Porta-Leasing/Prestige Ptk art. I 
20. 21. 5.1980 125/79 Denilauler /Couchet Avdeln. III 
21. 16.12.1980 814/79 Etat neerlandais/Riiffer l 
22. 18. 3.1981 139/80 Bianekaert-Willems/Trost 5,5 
23. 26. 5.1981 157/80 Rinkau Ptk. art. I 
24. 16. 6.1981 166/80 KlompsjMichel 27,2 
25. 24. 6.1981 150/80 Elefanten Schuh/Jacqmain 17, 18 och 
26. 22.10.1981 27/81 Rohr/Ossberger 18 
27. 4. 3.1982 38/81 Effer /Kantner 5,1 
28. 31. 3.1982 25/81 C.H.W./G.J.H. l, 18 och 24 
29. 26. 5.1982 133/81 I venel/Schwab 5,1 
30. 15. 7.1982 228/81 Pendy Plastic 20,3 och 27 

ProductsjPluspunkt 
31. 22. 3.1983 34/82 Peters/ZNA V 5,1 
32. 14. 7.1983 201/82 Gerling/ Amministrazione del 17 och 18 

Tesoro dello Stato 
33. 15.ll.l983 288/82 DuijnsteejGoderbauer 16,4 och 19 
34. 9.ll.l983 80/83 Habourdin/ 1971 ptk 

Italocremona art. 2 
35. 7. 6.1984 129/83 Zelger /Salinitri 21 
36. 19. 6.1984 71/83 Russ/Goeminne Hout 17 
37. 12. 7.1984 178/83 P.jK. 40 
38. 27.1l.l984 258/83 Brennero jWendel 37 och 38 
39. 15. 1.1985 241/83 Rösler /Rottwinkel 16,1 
40. 7. 3.1985 48/84 Spitzley / Sommer 17 och 18 
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41. 11. 6.1985 49/84 Debaecker & 27 
Plouvier /Bouwman 

42. 2. 7.1985 148/84 Genossenschaftsbank/ 36 
Brasserie du Pecheur 

43. 4. 7.1985 220/84 AS-AutoteilejMalhe 16,5 
44. 11. 7.1985 221/84 Berghoefer l ASA 17 
45. 3.10.1985 119/84 Capelloni & Aqui1inij 39 

Pelkmans 
46. 24. 6.1986 22/85 Anterist/Credit Lyonnais 17 
47. 10. 7.1986 198/85 Carron/R.F .A. 33 
48. 11.11.1986 313/85 lveco Fiat/Van Hoo1 17 
49. 15. 1.1987 266/85 Shenava~Kreischer 5,1 
50. 8.12.1987 144/86 Gubisch Palumbo 21 
51. 9.12.1987 218/86 Schotte/Rotschild 5,5 
52. 4. 2.1988 145/86 HoffmanjKrieg 26, 27, 31 

och 36 
53. 8. 3.1988 9/87 Areado/Haviland 5,1 
54. 6. 7.1988 158/87 Scherrens/Maenhout 16,1 
55. 27. 9.1988 189/87 Kalfe1is/Schröder 5,3 och 6,1 
56. 15. 2.1989 32/88 Six Constructions/ 5,1 

Humbert 
57. 10. 1.1990 C-115/88 Reichert &Kockler/ 16,1 

Dresdner Bank 
58. 11. 1.1990 C-220/88 Dumez FrancejTracoba 5,3 
59. 15. 5.1990 C-365/88 Kongress Agentur Hagen/ 6,2 

60. 3. 7.1990 C-305/88 
Zeehaghe 
Lanera y /Peters & Sickert 27,2 


