Nd.

274. Frumvarp

til laga um heim ild fy rir ríkisstjóruina til þess að láta öðlast gildi ákvæðin i
sam ningi inilli íslands, Daxunerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um viðurkenningu dóm a og fullnæ gju þeirra.
F rá allslxerjarnefnd.
1. gr.
Rikisstjórnimxi er lxeimilt að ákveða með auglýsingu í Stjórnartíðindunum, að sam ningur sá, sem u n dirritaður var í K aupm annahöfn þann 16. m arz
1932 og prentaður er sem fylgiskjal með lögum þessum, m illi íslands, D anm erkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, um viðurkenningu dóm a og fullnæ gju þeirra,
skuli kom a i glldi. E n n frem u r er rikisstjórninni lieimilað að setja frek ari ákvæði, er kynnu að vera nauðsynleg til þess að fram fylgja greindum samningi.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Fylgiskjal.
Sam ningur milli íslands, D anm erkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um viðurkenningu dóm a og fullnæ gju þeirra.
1. gr.
A ðfararliæfir dóm ar, seni gengið liafa í einliverju sam ningslandanna í
einkam álum , skulu einnig vera bindandi i hinum ríkjunum . Sam a er uni dóma
í sakam álum að því er þeir varða bæ tur fv rir afleiðingar verknaðar, sem tjóni
liefir valdið.
Með dómi er átt við úrlausn réttarins um kröfu þá eða réttaratriði, sem
málið er um.
2. gr.
I sam ningi þessum teljast jafnsettir aðfararhæfunx dóm um :
1) úrskurðir yfiraðfararvaldsm anns (överexekutor) í Finnlandi eða Svíþjóð um
greiðsluskyldu i m álum , þ a r sem krafan styðst við skuldabréf eða annað
skriflegt sönnunargagn (lagsökningsm ál), enda sé frestu r til m álsskots (besvár) liðinn;
2) sætt, gerð fy rir sáttanefnd eða rétti;
3) aðfararliæ fir úrskurðir, sem felldir eru í einkam álum , annaðhvort í dóminum eða sérstaklega, um bæ tur fv rir m álskostnað eða um þóknun til votta
eða sérfróðra m anna.

3. gr.
Ú tivistardóm ur, sem í D anm örku, Islandi eða Noregi liefir verið felldur
yfir stefndum fy rir fy rsta dómsstigi og „tredskodom “ eða an n ar dóm ur, sem i
Finnlandi eða Sviþjóð hefir verið felldur fy rir fyrsta dómsstigi gegn stefndum ,
sem ekki m ætti, skal því aðeins vera bindandi i liinum rikjunum , að svo standi á
sem nú segir:
1) að stefndur liafi, þegar stefna, sáttafyrirkall eða fy rirkall til yfiraðfararvaldsm anns (överexekutor) var birt, átt heim ilisfang eða skráð firm a í því ríki,
þ ar sem dóm urinn er dæm dur, eða stjó rn sú, sem kem ur fram fy rir stefnda,
hafi þá átt heim a i því ríki, eða fyrirkallið verið b irt um boðsm anni, sem
stefndum lögum sam kvæ m t var skylt að liafa i þessu ríki; eða
2) að gert hafi verið óbrigðanlegt sam kom ulag um, að málið skuli rekið fy rir
þeim rétti, sem uppkvað dóm inn; eða
■ 3) að dóm urinn sé um b æ tur fy rir afleiðingar verknaðar, sem tjóni liefir valdið
og fram in n hefir verið í því ríki, þ ar sem dóm urinn var dæm dur, enda sé
stefna b irt stefnda sjálfum , m eðan hann dvelur i þvi ríki.
Sam a er um útivistardóm , sem á hæ rra dómsstigi er felldur gegn stefnda,
ef dóm urinn hefir og verið útivistardóm ur á fyrsta dómsstigi.
4. gr.
K refjast má, að dóm um , úrskurðum og sæ ttargerðum , sem sam kvæm t
1.—3. gr. eru bindandi u tan þess rikis, þ ar sem dóm urinn eða ú rskurðurinn er
felldur eða sæ ttin gerð, og hægt er að fullnæ gja í því ríki, verði fullnægt i hinum ríkjunum .
5. gr.
■
Beiðni um aðför á að senda: í D anm örku og á íslandi fógeta, í Finnlandi og Sviþjóð yfiraðfararvaldsm am n (överexekutor), og í Noregi aðfarardómstól (n am sretten ).
6. gr.
Beiðni um aðl'ör eftir dóm i eða úrskurði skal fylgja:
1) dóm urinn eða ú rskurðurinn í fru m riti eða útskrift, staðfestri af hlutaðeigandi yfirvaldi;
2) vottorð um, að dóm urinn eða úrskurðurinn sé þess eðlis, sem segir í 1. eða
2. grein, og að h an n sé aðfararliæ fur og megi fullnæ gja honum í þvi ríki,
þ ar sem hann er uppkveðinn;
3) dómi, sem um ræ ðir í 3. grein, vottorð, er sýni, að dóm urinn hafi gildi
sam kvæ m t þeirri grein.
Beiðni um fullnæ gju sæ ttar skal fylgja útskrift af sættargerðinni, staðfest af hlutaðeigandi yfirvaldi, svo og vottorð um, að sættin sé gerð fy rir sáttanefnd eða rétti og að henni megi fullnæ gja í því ríki, þ ar sem liún v ar gerð.
Skjölum , sem ritu ð eru á finnsku eða islenzku, skal fvlgja staðfest þýðing á dönsku, norsku eða sænsku.

,
7. gr.
V ottorð þau, sem getur uin í 6. gr., gefa: í D aninörku, Finnlandi, Islandi
og Noregi dóm sm álaráðunevtið, í Sviþjóð fylkisstjórn (lánsstyrelse).
8. gr.
Ákvörðun um, hvort fram kvæ m a skuli fullnæ gju sam kvæm t þessuin
samningi, er tekin án þess að gagnaðili sé til kvaddur; þegar sérstaklega stendu r á, m á þó gefa honum tæ kifæri til að bera fram ástæ ður sinar.
9. gr.
Aðför fer í liverju riki fram sam kvæm t þ ar gildandi lögum án tillits til
þess, sem dóm urinn, úrskurðurinn eða sæ ttin kann að kveða á um þvingunarráðstafanir.
10. gr.
Akvæðin í þessum sam ningi um réttargildi dóm a breyta að engu leyti
22. gr. í sam ningi frá 6. feb rú ar 1931, er hefir að gevma alþjóðleg einkamálaréttarákvæ ði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð, og leiða ekki af sér, að dóm ar
eða ú rskurðir um shk m ál fái gildi i öðrum tilfellum en þ ar er ákveðið. Fullnæ gju dóm súrskurða, sem gildi hafa sam kvæm t nefndri grein, m á kref jast samkvæ m t 4. til 9. gr. þessa samnings.
Nú hefir í D anm örku, á íslandi eða í Noregi verið dæ m dur dóm ur, þar
sem beitt er ákvæðum iöggjafarinnar um fjárn iál hjóna, og skal þá sam ningur
þessi ekki ná til dómsins í Finnlandi eða Svíþjóð, ef þ ar hefði átt að gera út um
deiluatriðið sam kvæm t eldri hjúskaparlöggjöf landsins.
Sam ningur þessi næ r ekki til dóma, úrskurða né sátta um meðlagsskyldu
í sifjam álum , og breytir að engu levti sam ningnum frá 10. feb rú ar 1931 um
innheim tu meðlaga.
Eigi breytir sam ningurinn heldur að neinu leyti ákvæðum þeim, sem i
öðrum sam ninguin felast um gildi eða fullnæ gju dóm a og annara úrskurða.
11. gr.
Sam ningur jxessi næ r ekki til dóma, úrskurða né sæ tta um :
1) frændsem i, erfðarétt, ábyrgð erfingja á skuldum , skipti dánarbúa, meðferð
þrotabúa, nauðasam ninga án gjaldþrotaskipta, eða riftingu réttargernings
við gjaldþrot.
2) eignarrétt eða annan rétt yfir fasteign í einhverju hinna rikjanna, skyldu til
að gera ráðstafanir um shk réttindi. eða afleiðingar af vanrækslu skyldunnar;
3) skatta og gjöld til rikis eða sveitar- eða bæjarfélags, eða önnur m ál opinbers réttar, jafnvel þótt dóm urinn eða úrskurðurinn hafi verið kveðinn upp
i sam a form i sem venja er um einkamál.
Sam ningurinn nær ekki til úrskurða, sem feht liafa sérstakir dóm stólar
i atvinnudeilum .

12. gr.
^
Af sam ningnum leiðir ekki skylda til að viðurkenna eða fullnæ gja ðómi,
úrskurði eða sætt, þegar augljóst er, að það m undi vera ósam rým anlegt réttarskipulagi landsins.
•
13. gr.
S am ningurinn næ r ekki til dóm a né úrskurða, sem upp liafa verið kveðnir, né sætta, sem gerðar liafa verið, áður en sam ningurinn gekk í gildi.
11. gr.
Sam ning þennan skal fullgilda, og skal fullgildingarskjölunum kom ið fyrir
til gej'm slu í skjalasafni utanríkism álaráðuneytisins danska, svo fljó tt sem
auðið er.
Milli þeirra ríkja, er þá liafa fullgilt sam ninginn, gengur liann í gildi liiim
1. jan ú ar eða 1. júlí næstan eftir að þ rír m ánuðir eru liðnir frá því, er fullgildingarskjöluni að m innsta kosti þriggja rík jan n a hefir verið kom ið fy rir til
geymslu. Gagnvart ríkjum , er siðar fullgilda, gengur sam ningurinn í gildi 1.
ja n ú ar eða 1. jiilí næ stan eftir að þ rír m ánuðir eru liðnir frá þvi, að fullgildingarskjalinu var kom ið fy rir til geymslu.
Sérhvert rík jan n a getur sagt sam iiingnuni upp gagnvart sérliverju liinna
ríkjanna með 1 árs uppsagnarfresti, svo að hann gangi ú r gildi 1. jan ú ar eða
1. júlí.
.
Þessu til staðfestu liafa um boðsm ennirnir undirritað sam ning jjennan,
og sett þ ar við innsigli sín.
Gert í K aupm annahöfn þann 1G. m arz 1932 á islenzku, dönsku, finnsku,
norsku og sænsku.
Greinargerð.
A llsherjarnefnd flytur frum varp þetta að beiðni ráðuneytis forsætisráðherra. Fvlgdu því svo hljóðandi athugasem dir:
I fram lialdi af sam ningum þeim uni sifjam ál og um innheim tu meðlaga,
sem gerðir voru í Stokkhólm i þann 6. febrúar 1931 og í Osló þann 10. febriiar
s. á., sbr. þingskjöl frá sum arþingi 1931, Ed. m. 88 og 89, hafa réttarfræ ðingar
N orðurlanda gert sam ning þann, er Iiér fer á undan, um viðurkenningu dóma
og fullnæ gju þeirra.
G rundvöllurinn að sam ningi þessum er gagnkvæm t traust til réttarfars
og dómstóla livors landsins uin sig, en tilgangur sam ningsins er sá, að losa dómliafa, sem fengið hefir dóm í einliverju landanna, við að þurfa að höfða nýtt
mál, ef dómþoli hefir flutzt til einlivers liinna landanna, eða á eignir þar.
Um grundvallaratriði þetta eru þó gerðar ým sar takm arkanir, en þær
helztu eru þessar:
1)
D óm ar í m áhun, sem stefndur hefir ekki m æ tt í, skulu ekki viðurkenndir, ef dómþola liefir ekki verið stefnt á varnarþingi lians, eða varnarþingi, sem sam kom ulag hefir náðst um, eða eðlilegt var vegna eðlis málsins,
sbr. 3. gr. Ástæðan til þessa er sú, að i nokkrum nýjum lögum er gefin tals-

vert víðtæk lieimild til að stefna m anni utan varnarþings hans. Skilyrði fy rir
að fullnæ gja dóm i annars lands á að vera, að dómþoli hafi varið sig eða þó haft
eðlilega skyldu til að m æ ta fy rir hlutaðeigandi rétti.
2) Þ ar sem tilgangur sam ningsins e r að létta undir að fá fullnægt kröfum í einkam álum , hefir verið gerð undanþága i 11. gr. um alla dóm a í opinberum m álum , þ ar með talin m ál um skatta og gjöld, og einnig eru undanskildir allir dóm ar um eignarrétt eða annan rétt vfir fasteignum .
3) Loks eru í 12. gr. undanskildir úrskurðir, sem eru þess eðlis, að viðurkenning þeirra eða fullnæ gja bersýnilega m undi vera ósam rým anleg réttarskipulagi landsins. Þ ar er átt sérstaklega við þau tilfelli, að i einhverju land' anna séu bannákvæði eða einkaréttarfyrirkom ulag um atvinnum ál, sem ekki
er til í liinum löndunum . Þegar svo stendur á, getur það kom ið fyrir, að i hinum löndunum verði látinn ganga dóm ur um afliendingarskyldu eða þvílíkt,
og kann að reynast síðar, að slíkur dóm ur er andstæ ður bann- eða hegningarákvæðum þess lands, þ ar sem farið er fram á fullnæ gju hans. Þegar svona stendu r á, á að vera hægt að neita viðurkenningu og fullnægju.
Hér skal og athygli beint að einu atriði, sem þýðingu hefir fv rir ísland
sérstaklega.
Skilyrðið fy rir verkun samningsins er. að dóm nrinn hafi réttargildi til
fullnægju, sbr. 4. g r Til þess útheim tist — að frátöldum hæ staréttardóm um —
meðal annars, að heimild, sem dóm urinn veitir til málskots, með öðrum orðum
áfrýjunarfresturinn, sé útrunninn. Sam kvæm t löggjöf hinna norræ nu landanna
er það nú venjuleg regla, að áfrýjunar- og að fararfrestu r líði sam tím is, þ. e.
a. s. það kem ur tæplega til greina að gera aðför sam kvæm t dómi, sem enn er
hægt að áfrýja. H ér á landi hefir aftu r á móti verið haldið fast \ið gömlu reglu rn ar um m jög langa áfrýjunarfresti, en með aðfararheim ild, enda þótt áfrýjunarfresturinn sé ekki útrunninn. Þ ótt aðför í slíku tilfelli sé hægt að fram kvæ m a hér, verður þó sam kvæ m t sam ningnum ekki liægt að fullnæ gja dómnum i hinum löndunum fy rr en áfrý ju n arfrestu rin n er liðinn.
Sam ningurinn æ tti sérstaklega að verða að notum í tilfellum, þ ar sem
m álssæ kjandi hefir fengið dóm hér á landi yfir skuldunaut, sem síðan flyzt til
einhvers liinna N orðurlandanna, eða á eignir í þessum löndum , sem hægt er að
gera fjárn ám í. Þegar svo stendur á, þarf dóm hafi sam kvæ m t sam ningnum
ekki að b y rja nýja m álssókn til að ná rétti sínum. En eins og áð u r er vikið að,
verður liann að bíða þ ar til áfrý ju n arfrestu rin n er liðinn. N efndum galla er því
ekki hægt að bæ ta ú r nem a m eð því að stytta áfrýjunarfrestina.
Um leið og að öðru leyti visast til efnis sam ningsins skal þess getið, að
ráðuneytið hefir, í sam ráði við utanríkism álanefnd, leitað um sagnar lagadeildar háskólans um sam ningsuppkastið, og að lagadeildin hefir lagt til, að Island
taki þátt í samningsgerðinni. Sama er um dóms- og kirkjum álaráðunevtið, sem
hefir verið aðspurt um afstöðu þess til sam ningsgerðarinnar.
Að lokum skal á það bent, að telja má, að sam ningurinn, ef hann verður
fullgiltur a f Islands liálfu, feli i sér viðauka við hérgildandi lög, sbr. einkum 1.
og 4. grein hans. Af þessari ástæðu ei sam ningsgerðin hér með lögð fy rir Alþingi til sam þykktar.

