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Efni: Samningur um dómsvald og um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálum 

gerður í Lúganó 30. október 2007 

-  Breyting á I., II., III. og IX. viðauka 

 

 



  

 

 

„[I. VIÐAUKI 

Eftirfarandi eru þær varnarþingsreglur sem vísað er til í 2. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 4. gr. samningsins:] 

 

 — í Búlgaríu: 1. grein 4(1) (2) í lögum um alþjóðlegt einkamálaréttarfar, 

— í Eistlandi: 86. gr. laga um réttarfar í einkamálum (tsiviilkohtumenetluse seadustik), 

— í Finnlandi: 1. og 2. málsl. 1. mgr. 18. hluta 10. kafla réttarfarslaga 

(oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken), 

— í Póllandi: 4. mgr. 1103. gr. laga um réttarfar í einkamálum (Kodeks postępowania 

cywilnego), 

— í Portúgal: b-liður 1. mgr. 65. gr. í lögum um réttarfar í einkamálum (Código de 

ProcessoCivil) svo fremi hann kann að innifela afdráttarlausar forsendur fyrir lögsögu, t.d. 

dómstóla fyrir þann stað þar sem útibúið, umboðið eða önnur stofnun er staðsett (ef þau eru 

staðsett í Portúgal) þegar yfirstjórnin (ef hún er staðsett í erlendu ríki) er sá aðili sem er 

þjónað og 10. gr. laga um réttarfar í vinnumálum (Código de Processo de Trabalho) svo 

fremi hann kann að innifela afdráttarlausar forsendur fyrir lögsögu, t.d. dómstóla fyrir þann 

stað þar sem sóknaraðili á lögheimili í málarekstri vegna einstakra ráðningarsamninga sem 

starfsmaður stendur í gagnvart vinnuveitanda 

— í Sviss: 4. gr. sambandsríkislaganna um alþjóðlegan einkamálarétt (Gerichtsstand des 

Arrestortes/for du lieu du séquestre/ /foro del luogo del sequestro),  

 

 

 

 

 

 

[II. VIÐAUKI 

Dómstólar eða valdbær stjórnvöld sem vísað er til í 39. gr. og leggja má fram beiðni til eru 

eftirfarandi:] 

 

 

— í Búlgaríu: the ‘окръжния съд’, 

— í Sviss: „kantonales Vollstreckungsgericht'/'tribunal cantonal de l'exécution'/'giudice 

cantonale dell’esecuzione“,   

— í Breska konungsríkinu: 

 […] 

b) í Skotlandi, „Court of Session“ eða, ef um er að ræða dóm um framfærsluskyldu, 

„Sheriff Court“ fyrir milligöngu „Scottish Ministers“, [„to (til)“ fyrir framan „Sheriff 

Court“ falli brott] 

 […] 

 

 

 



  

 

 

[III. VIÐAUKI 

Dómstólar sem skjóta má málum til samkvæmt 2. mgr. 43. gr. eru eftirfarandi:] 

 

 

— á Spáni: „Juzgado de Primera Instancia“ sem gaf út hina umdeildu ákvörðun þess efnis að 

áfrýjunarmálið skyldi leyst af „Audiencia Provincial“, 

— í Sviss: „kantónudómstóllinn á æðra stigi“, 

 

 

„IX. VIÐAUKI 

Ríkin og reglurnar sem vísað er til í II. gr. í bókun nr. 1 eru eftirfarandi: 

 

— Þýskaland: 68. gr., 72. gr., 73. gr. og 74. gr. laga um réttarfar í einkamálum 

(Zivilprozessordnung) varðandi tilkynningar um málshöfðun til þriðja aðila, 

— Eistland: 3. og 4. mgr. 214. gr. og 216. gr. laga um réttarfar í einkamálum 

(tsiviilkohtumenetluse seadustik) varðandi tilkynningar um málshöfðun til þriðja aðila, 

— Lettland: 78. gr., 79. gr., 80. gr. og 81. gr. laga um réttarfar í einkamálum (Civilprocesa 

likums) varðandi tilkynningar um málshöfðun til þriðja aðila, 

— Litháen: 47. gr. laga um réttarfar í einkamálum (Civilinio proceso kodeksas), 

— Ungverjaland: Greinar 58 til 60 í lögum um réttarfar í einkamálum (Polgári perrendtartás) 

varðandi tilkynningar um málshöfðun til þriðja aðila, 

— Austurríki: 21. gr. laga um réttarfar í einkamálum (Zivilprozessordnung) varðandi 

tilkynningar um málshöfðun til þriðja aðila, 

— Pólland:  84. gr. og 85. gr. laga um réttarfar í einkamálum (Kodeks postępowania cywilnego) 

varðandi tilkynningar um málshöfðun til þriðja aðila (przypozwanie), 

— Slóvenía: 204. gr. laga um réttarfar í einkamálum (Zakon o pravdnem postopku) varðandi 

tilkynningar um málshöfðun til þriðja aðila.“ 

 

 

_________________ 

 


