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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 mars 2014 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Lagvalsregler på privaträttens område – Rom I- och Rom II-
förordningarna.  
 

Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i promemorian. Utöver de 

allmänna synpunkter som Advokatsamfundet framförde i sitt remissyttrande förra året 

avseende departementspromemorian i samma lagstiftningsärende, skulle Advokat-

samfundet dock vilja lämna följande kompletterande kommentarer beträffande del av 

förslaget. 

 

Tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker 
 
Utredaren har i departementspromemorian föreslagit att Sverige ska säga upp 1955 års 

Haagkonvention om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker och att 

lagen om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker (IKL) därför ska 

upphävas. 

 

Som framfördes i Advokatsamfundets tidigare remissyttrande ställer Advokatsamfundet 

sig positivt till departementspromemorians förslag och delar Uppsala universitets och 

Lunds universitets framförda synpunkt att en uppsägning av Haagkonventionen leder till 

ett mer enhetligt regelverk genom att Rom I-förordningen tillämpas fullt ut även vid 

internationella köp av lösa saker. 

 

Med i dag gällande ordning, där Sverige ska följa både Rom I-förordningen och 

Haagkonventionen, avgörs inte vilka lagvalsregler som är tillämpliga på det 
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inomobligatoriska området genom en tydlig gränsdragning utifrån vilka länder som är 

inblandade. Gränsdragningen görs i stället utifrån såväl vilken typ av avtal som saken 

gäller som vilket land och eventuellt också vilken typ av fråga saken avser. Detta leder till 

risker för gränsdragningsproblem, som helt skulle undvikas om Sverige skulle säga upp 

Haagkonventionen.  

 

Regeringen har i sitt förslag övervägt ett uppsägande av Haagkonventionen och 

upphävande av IKL, men funnit att det som talar emot departementspromemorians förslag 

huvudsakligen är att Rom I-förordningen inte är tillämplig i Danmark och Norge. 

Regeringen menar att ett uppsägande av Haagkonventionen skulle innebära att det inte 

längre skulle finnas ett gemensamt system för fastställande av tillämplig lag vid 

internationella köp inom Norden och att detta i längden skulle kunna försvåra den viktiga 

handeln inom Norden.  

 

Advokatsamfundet instämmer i att handeln med de nordiska länderna är viktig. Dock kan 

i sammanhanget beaktas att den köprättsliga lagstiftningen inom Norden skiljer sig 

betydligt mindre åt än vad som är fallet i förhållande till många andra länder. Detta gäller 

i synnerhet den finska, norska och svenska köplagstiftningen. Vad gäller Finland skulle 

dessutom enhetlighet i lagsvalsfrågan skapas genom att Rom I-förordningen skulle 

tillämpas fullt ut mellan Finland och Sverige. Sammantaget delar Advokatsamfundet inte 

regeringens farhåga att en uppsägning av Haagkonventionen skulle försvåra handeln inom 

Norden. Det kan därvid även beaktas att de gränsdragningsproblem som kan uppstå med 

nuvarande ordning givetvis även gäller i förhållande till de nordiska länderna.  

 

Advokatsamfundet är av ovanstående skäl tveksamt till att det av regeringen framförda 

skälet väger tyngre än fördelarna av den enhetlighet som skulle uppnås i förhållande till 

EU:s medlemsstater (med undantag för Danmark) om Haagkonventionen sades upp och 

Rom I-förordningen skulle tillämpas på de flesta avtalstyperna vid handel inom EU. 
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