Område

Regulering

I tilfælde af ‘No deal’

Værneting

Domsforordningen 1215/2012 af 12.
december

Domsforordningen vil ikke længere kunne anvendes. Hvis ikke,
vil engelsk common law og dansk ret skulle anvendes i stedet

Lovvalg

Rom-konventionen og national ret

Er allerede en del af engelsk ret

Værnetingsaftale

Haagerværnetingsaftalekonventionen
af 2005

Domsforordningens bestemmelser tilbagekaldes, hvorefter
Haagerværnetingsaftalekonventionen skal anvendes i stedet.
Dette vil først skulle ske, når UK har vedtaget dem ved national
ret, forventeligt fra den 1. januar 2021

Forkyndelse

Forkyndelsesforordningen og
Haagerkonventionen om forkyndelse i
udlandet af 15. november 1965

UK vil ikke længere være underlagt forkyndelsesforordningen,
hvorfor der ikke længere sker forkyndelse efter RPL § 159 a.
Derimod har de ratificeret Haagerkonventionen om forkyndelse i
udlandet, så forkyndelse skal ske efter RPL § 158

Bevisoptagelse

Haagerkonventionen af 18. marts 1970
om bevisoptagelse

UK ønsker ikke at videreføre EU-reguleringen omkring
bevisoptagelse, hvorefter Haagerkonventionen om
bevisoptagelse i stedet vil skulle anvendes.

Sikkerhedsstillelse

Retsplejeloven § 321 og
Haagerkonventionen af 1. marts 1954
om civilproces

UK vil ikke længere være en del af EØS, hvorfor RPL § 321, stk.
1 vil kunne finde anvendelse.

Anerkendelse og
fuldbyrdelse

Domsforordningen 1215/2012 af 12.
december

Domsforordningen vil ikke længere kunne anvendes. Hvis ikke,
vil engelsk common law og dansk ret skulle anvendes i stedet

Effekt

•
•
•
•
•
•
•

1
For retssager anlagt inden 31. december
2020 vil de nuværende regler finde
anvendelse. For retssager anlagt efter 31.
december 2020 vil anlægget af retssager
blive besværliggjort, da UK skal betragtes på
lige fod med et andet tredjeland, fx USA.

Ingen ændringer
Konventionen kan anses for at være en
delmængde af Domsforordningen, og vil fsva.
sager med værnetingsaftaler sikre en
ensartet retsanvendelse
Forkyndelse sker som ved et andet
tredjeland, der har tiltrådt
Haagerkonventionen om forkyndelse efter
RPL § 158
Bevisoptagelse vil ikke blive berørt i
væsentlig karakter.
Da UK ikke har tiltrådt Haagerkonventionen
af 1. marts 1954 om civilproces, er det
usikkert, om en sagsøger fra UK vil skulle
stille sikkerhed
For retssager anlagt inden 31. december
2020 vil de nuværende regler finde
anvendelse. For retssager anlagt efter 31.
december 2020 vil der ske en betydelig
indskrænkning i anerkendelse og
fuldbyrdelse af domme.

