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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-19
Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf
Sandström, justitierådet Dag Victor.

Enligt en lagrådsremiss den 7 februari 2002 (Justitiedepartementet)
har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet
och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden,
2. lag om ändring i lagen (1992:794) om domstols internationella
behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt
Luganokonventionen,
3. lag om ändring i lagen (1998:358) om domstols internationella
behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt
Brysselkonventionen,
4. lag om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Danmark, Finland, Island eller
Norge,
5. lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz,
6. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
7. lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,
8. lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område,
9. lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning,
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10. lag om ändring i sjölagen (1994:1009).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunnige Patrik
Alm.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag med kompletterande bestämmelser om domstols
behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska
avgöranden

4-6 §§

I paragraferna regleras förfarandet i de tre led som kan komma i
fråga. Den första prövningen sker efter ansökan hos Svea hovrätt
(4 §). Det är också Svea hovrätt som prövar en ansökan om ändring
av hovrättens beslut (5 §). Slutligen kan hovrättens senare beslut
överklagas till Högsta domstolen (6 §).

Lagtexten blir enligt Lagrådets mening enklare att tillgodogöra sig
om det inte bara i 6 § utan också i 4 och 5 §§ anges vilken domstol
som skall utföra prövningen. Med vissa ytterligare ändringar av
väsentligen redaktionell karaktär kan paragraferna formuleras enligt
följande:

"4 §
Vid beslut över en ansökan om att ett utländskt avgörande skall
erkännas eller förklaras vara verkställbart här i landet skall Svea
hovrätt bestå av en lagfaren ledamot.
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5§
Vid handläggning i Svea hovrätt av en ansökan om ändring av ett
beslut enligt 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om
överklagande av tingsrätts beslut, om inte annat följer av en gemenskapsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 §.

En ansökan om ändring skall, om den görs av den som har gjort
ansökan enligt 4 §, ha kommit in till Svea hovrätt inom fyra veckor
från den dag då beslutet meddelades.

En domare som har prövat en ansökan enligt 4 § får inte delta i
prövningen av en ansökan om ändring av beslutet.

6§
Vid handläggning i Högsta domstolen av ett överklagande av ett
beslut enligt 5 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om
överklagande av hovrätts beslut, om inte annat följer av en gemenskapsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande."

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

