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Till Justitiedepartementet 

Ju2022/03004 

 

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 oktober 2022 beretts tillfälle att  

yttra sig över promemorian 2019 års Haagkonvention om erkännande och 

verkställighet av utländska domar på privaträttens område.  

I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att 

Haagkonventionen ska kunna tillämpas i Sverige. Det handlar bl.a. om bestämmelser 

om vilka domstolar som kan pröva en ansökan om verkställbarhetsförklaring och om 

förfarandet för den prövningen.  

Sammanfattning 

Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i promemorian. De 

föreslagna reglerna har utformats i enlighet med vad som gäller för erkännande och 

verkställighet enligt andra, liknande, instrument och som nu finns samlade i lagen 

(2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av vissa avgöranden (den s.k. kompletteringslagen). 

Advokatsamfundet anser att det finns ett stort värde i en enhetlig reglering för de 

liknande fall som nu finns samlade i kompletteringslagen och att ärenden om 

erkännande och verkställighet enligt 2019 års Haagkonvention bör regleras på samma 

sätt. Advokatsamfundet vill dock även framhålla följande.  
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Synpunkter 

Advokatsamfundet anser att det hade befrämjat kvaliteten i avgörandena om denna typ 

av ibland svåra sällan-ärenden hade samlats vid färre domstolar, som då hade fått 

bättre möjlighet att utbilda sig på området. Tidigare sköttes bl.a. ärenden gällande 

verkställighetsförklaringar i enlighet med 2000 års Bryssel I-förordning av hovrätterna 

och det fanns många fördelar med den ordningen. 

Enligt Advokatsamfundet kan lagen möjligen också kritiseras för bristande pedagogik 

vad gäller förfarandet för ansökan om verkställighet m.m. Tydligen ska ledning sökas i 

lagen (1996:242) om domstolsärenden och i respektive konvention eller förordning. En 

kort anvisning i kompletteringslagen om hur ansökan görs hade gjort förfarandet mera 

lättillgängligt. 

Advokatsamfundet lämnar med de påpekanden som framförs ovan förslaget utan 

erinran. 
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