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Sammanfattning 

När någon avlider sker alltid ett arvsskifte, ett skifte som tidigare setts som en nationell 

angelägenhet. Årligen sker dock ca 450 000 dödsfall inom den Europeiska unionen som 

har anknytning till mer än en stat. Antingen genom att den avlidne bytt hemviststat eller 

att han har tillgångar i en annan stat, t.ex. en svensk medborgare som har ett sommarhus 

i Spanien. Det problem som uppstår vid själva arvsskiftet är att fastställa vilket lands lag 

som ska anses tillämplig. 

Det finns två olika principer som kan anses bli tillämpliga vid lagvalet, nämligen natio-

nalitetsprincipen och hemvistprincipen. Med nationalitetsprincipen menas att arvsskiftet 

kommer styras efter den avlidnes medborgarskap medan hemvistprincipen tar syfte på 

den avlidnes sista hemvist. En konflikt kan här uppkomma mellan de båda principerna 

vilket gör att arvet kan bli tvunget att delas och följa under olika rättsordningar. 

I oktober 2009 kom Europaparlamentets och rådets  förslag till förordning om behöri-

get, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i 

samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg, en förordning som bl.a 

ska försöka skapa harmoniserade lagvalsregler på arvsrättens område för att på så sätt 

undkomma den uppdelning som kan komma att ske med dagens regler. Förordningen 

föreskriver att hemvistprincipen ska ses som huvudprincipen vid gränsöverskridande 

arvsrätt, samtidigt som arvlåtaren ska ha friheten att välja medborgarskapslandes regler 

som tillämpliga på hans kvarlåtenskap. Men behövs då en harmonisering eller räcker det 

med de lagvalsregler som idag finns?  
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Abstract 

When someone dies there will always be an inheritance, an inheritance that earlier has 

been seen as a national concern. However, every year there are about 450 000 deaths 

within the European Union linked to more than one country, either when the deceased 

has changed his state of residence or when he has assets in another state, for example a 

Swedish national with a summer house in Spain. The problem is to determine which na-

tional law that is supposed to be applicable to the inheritance.  

There are two principles that can be applicable on the choice of law, the principle of na-

tionality and the principle of residency. If the principle of nationality is used the inherit-

ance will be regulated by the deceased`s citizenship while the principle of residency 

takes aim on the deceased´s last domicile instead. Conflicts can occur between the two 

principles so that the legacy must be divided between two different legislations. 

In October 2009 the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 

Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and 

authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate 

of Succession was presented, a regulation that will try to create harmonized rules on in-

teralia the inheritance matters. The principle of residency is supposed to be the general 

rule according to the regulation, but the deceased should still have the privilege to 

choose the rules in his country of nationality to govern the succession. But is it really 

necessary to harmonize the rules of applicable law or is it satisfying with the rules that 

is today? This is questions that will be answered in this essay. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Vi kommer alla att komma i kontakt med döden på ett eller annat sätt, då också troligen 

ett arvsskifte av något slag. Nationellt sett har arvsrätten starka traditioner som i Sverige 

sträcker sig mer än 700 år tillbaka i tiden.
1
 Trots detta är inte arvsrätten längre knuten 

till ett och samma land på samma sätt som tidigare, då människor numera i stor ut-

sträckning bosätter sig i andra stater än den där man är född eller medborgare. En följd 

av den flytt som sker är att flera länders arvsrättsliga regler kan komma att bli tillämp-

bara beroende på i vilka länder kvarlåtenskapen finns. En delning av den avlidnes till-

gångar kan ske med det regelsystem som idag finns vilket skapar en osäkerhet för de ef-

terlevande arvingarna om vilket lands lag som egentligen ska följas. 

Europeiska Unionen (EU) har idag 27 medlemsstater med egna lagvalsregler på arvsrät-

tens område. Att utreda vilket lands regler som ska anses vara tillämpliga blir först ak-

tuellt då rättsförhållandet har anknytning till mer än ett land. Ca 450 000 arvsfall årligen 

inom EU är av gränsöverskridande karaktär varför problem och konflikter lätt kan upp-

stå.
2
 Då ungefär 500 000 svenska medborgare är bosatta utomlands är det stor risk att 

bland annat dessa kommer att möta de juridiska svårigheter som uppstår då ett arv med 

gränsöverskridande drag ska skiftas.
3
 

De nationella regelsystemen kan i dagsläget använda sig av antingen nationalitetsprinci-

pen eller hemvistprincipen för att bestämma vilket lands lag som ska användas och för 

att utreda vilken domstol som ska ses som behörig vid gränsöverskridande arv. Inom 

EU har man sedan länge diskuterat problematiken och flertalet förslag har lagts fram 

genom årens lopp, men det är först under de senaste 15 åren som Europeiska gemenska-

pernas kommission med ny kraft försökt skapa gemensamma regler för gränsöverskri-

dande familjerätt. 

                                                 
1
 Brattström, Margareta, Singer, Anna, Rätt arv- Fördelning av kvarlåtenskap, Iustus Förlag, Uppsala 

2006, s. 19. 

2
 European Commission, http://ec.europa.eu/news/justice/091015_en.htm ( tillgänglig den 3/4 2010). 

3
 Föreningen svenskar i världen,                           

http://www.sviv.se/index.php/publisher/articleview/frmArticleID/4/staticId/34/ (5/4 2010).  

http://ec.europa.eu/news/justice/091015_en.htm
http://www.sviv.se/index.php/publisher/articleview/frmArticleID/4/staticId/34/
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I oktober 2009 kom Europeiska gemenskapernas kommission med sitt hitintills vikti-

gaste förslag gällande harmoniserande lagvals- och behörighetsregler på arvsrättens om-

råde. Anledningen till förslaget är att underlätta förutsebarheten för medlemsstaternas 

medborgare, och det är just detta som är själva kärnan i denna uppsats. Uppenbarligen 

går det att skapa gemensamma regler inom unionen då det redan gjorts inom flertalet 

andra privaträttsliga områden, men det går även att skapa harmoniserande regler på 

arvsrättens område. Inom de nordiska länderna finns sedan 1930-talet gemensamma 

lagvalsregler gällande arvsrätt, och då med länder som faktiskt står utanför den Europe-

iska unionen. Med denna uppsats vill uppsatsförfattaren undersöka om en harmoniserad 

lagstiftning på området är behövlig, eller om de regler som idag finns är tillräckliga. 

1.2  Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån Europaparlamentets och rådets förordning om 

behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella hand-

lingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg utreda några av 

de gränsöverskridande problem som kan  uppkomma gällande lagvalsfrågan beträffande 

arv samt medlemsländernas medborgares rätt att på förhand kunna välja vilket lands lag 

som ska vara tillämplig. 

Uppsatsen kommer att fokuseras på arvsrätten vid gränsöverskridande situationer, och 

då inom det civilrättsliga området. För att få en inblick i området och förståelse för  

arvsrätten kommer en översiktlig redogörelse att ges för det svenska arvsrättsliga sy-

stemet i jämförelse med det nordiska samarbetet samt med det system som idag råder på 

det internationella planet. 

Uppsatsen har ett EU-rättsligt perspektiv då kommissionens förslag är riktat mot de 27 

medlemsstaterna samt då de vanligaste länderna för svenskar att flytta till förutom USA 

är de nordiska staterna samt Spanien, Storbritannien och Tyskland.
4
 Dock kommer en 

jämförelse att göras av det nordiska arvssamarbetet och av den gemensamma lagstift-

ning Sverige har med de andra nordiska länderna. Denna jämförelse kommer att göras 

för att peka på att en gemensam lagstiftning faktiskt är möjlig. I uppsatsen kommer Sve-

rige användas som utgångspunkt och jämförelseland. 

                                                 
4
 Helsingborgs Dagblad,  http://hd.se/familjeliv/2008/03/01/nordvaestskaaningar-i/ (5/4 2010). 

http://hd.se/familjeliv/2008/03/01/nordvaestskaaningar-i/
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Uppsatsen kommer behandla lagvalsfrågan men inte behörighetsfrågan eller erkännan-

de- och verkställighetsfrågan. Frågorna är givetvis viktiga att utreda, men av utrymmes-

skäl kan dessa frågor inte behandlas i denna uppsats. 

1.3 Metod och disposition 

Den inledande delen av uppsatsen kommer att utifrån lagtext och doktrin ge en deskrip-

tiv redogörelse för de principer som idag råder på området och hur dessa fungerar i 

praktiken. 

En kortfattat komparativ undersökning kommer sedan att göras om hur den svenska 

arvsrätten idag fungerar jämfört med de system som råder på ett internationellt plan, och 

då främst inom EU.  

Uppsatsen har sedan en mer promblemorienterad ansats där uppsatsförfattaren utifrån 

kommissionens förslag utreder lagvalsfrågan och därtill anknytande problem. 

En redogörelse ges sedan för vad som enligt kommissionen ska ses som arvsrätt samt 

varför man valt att försöka skapa gemensamma lagvalsregler i stället för en harmonise-

rad materiell lagstiftning som kunde ha löst i princip samtliga de problem som kan tän-

kas uppkomma i gränsöverskridande fall.  

En jämförelse kommer att göras mellan förordningen och 1989 års Haagkonvention om 

tillämplig lag för arv.
5
 Haagkonventionen är av intresse av den anledningen att det redan 

år 1989 fanns en konvention som behandlade arvsfrågan och vilket lands lag som ska 

ses som tillämplig, en konvention som dock aldrig trädde i kraft. 

Efter denna genomgång följer en avslutande diskussion där åsikter i doktrin tas upp 

samt om hur förslaget kommer påverka Sverige och om det verkligen behövs harmoni-

serade lagvalsfrågor inom den Europeiska unionen eller om de internationella privat-

rättsliga reglerna täcker de situationer som kan tänkas uppkomma. 

Då förordningen är från oktober 2009 finns ännu inte omfattande doktrin på området 

utan mycket av den information som finns kommer från tiden innan förordningen pre-

                                                 
5
 The Hague Convention on the law applicable to succession to the estates of deceased persons, concluded 

1 August 1989. 
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senterades. Den information som finns om förordningen kommer främst från Grönbo-

ken och från artiklar av och med framstående jurister på arvsrättens område. 

1.4 Uttryck och principer 

1.4.1 Allmänt  

För att få förståelse för uppsatsen ges här i början en förklaring av uttryck som är så vik-

tiga och av sådan karaktär i uppsatsen att de redan inledningsvis kräver en förklaring. 

1.4.2 Bodelning 

Huvudregeln då någon avlider är att hans bröstarvingar tar lika lott i arvet.
6
 Om arvlåta-

ren vid dödsfallet var gift ska dock hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt övergå 

till den efterlevande maken, men endast om bröstarvingarna till den avlidne även är 

bröstarvingar till den efterlevande maken. Om efterlevande make inte är förälder till de 

efterlevande bröstarvingarna har maken ändå rätt att få ut kvarlåtenskap till ett värde av 

fyra basbelopp.
7
 Ett basbelopp 2010 är 42 400 kronor. Om arvlåtaren har skrivit ett tes-

tamente kan detta påverka hur bodelningen kommer att ske, men det kan aldrig inskrän-

ka efterlevande makes rätt till de fyra basbelopp som hon enligt lag har rätt till. Om den 

avlidne var sambo vid dödsfallet har den efterlevande i stället rätt till kvarlåtenskap till 

ett värde av två basbelopp.
8
 

Den bodelning som sker bryter ut den efterlevande makens giftorättsgods medan den 

kvarvarande kvarlåtenskapen är det som kan skiftas genom arv eller genom testamente.
9
 

Givetvis finns sedan flertalet regler som blir aktuella beroende på situationen och om 

arvinge avstår sin rätt till arv eller inte, men det är detta som är huvudprincipen och den 

kunskap som behövs för att förstå grunderna. 

                                                 
6
 2 kap 1§ ärvdabalk (1958:637). 

7
 3 kap 1§ ÄB. 

8
 18§ sambolag (2003:376). 

9
 Saldeen, Åke, Arvsrätt- En lärobok om arv, boutredning och arvskifte, tredje upplagan, Iustus förlag, 

Uppsala 2006, s. 16. 
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1.4.3  Anknytningskriterium 

1.4.3.1 Allmänt 

Det finns två olika anknytningsprinciper inom den internationella arvsrätten, hemvist-

principen samt nationalitetsprincipen, principer som är knutna till olika rekvisit i lagtex-

ten. Sverige har tidigare ansetts vara en nation som följer nationalitetsprincipen, men 

sedan 1930-talet är hemvistprincipen den dominerande principen inom den svenska in-

ternationella privaträtten.
10

 Anledningen till den ganska radikala förändring som skett i 

synsättet är på grund av att Sverige gått från ett land där utvandringen dominerade i bör-

jan av 1900-talet till ett land som i dagsläget är ett land dominerat av invandring.
11

 Me-

ningen är att de båda principerna ska spegla den avlidnes personliga förhållandena och 

därmed anknyta till det land där personen har starkast anknytning.
12

  

1.4.3.2  Hemvistprincipen      

Med hemvist förstås att den som är bosatt i en viss stat ska med hänsyn till vistelsens 

varaktighet och övriga omständigheter anses ha hemvist i den staten.
13

 Definitionen är 

formellt sätt knuten till lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande 

äktenskap och förmynderskap (IÄL) men har med tiden antagits som den allmänna de-

finitionen av hemvistprincipen vilket gjort den tillämplig även utanför IÄL:s omedelba-

ra tillämpningsområde.
14

  

I svensk rätt skulle man kunna hävda att det är den ort där personen är folkbokförd som 

är att anse som personens hemvist. Detta är i och för sig korrekt, men denna forumregel 

ska ses som intern och kan enligt Pålsson troligtvis inte tillämpas på internationella tvis-

ter.
15

 I lagkommentaren till 10 kap 1§ rättegångsbalken står dock att folkbokföringen 

kan ha betydelse vid internationella tvister om starkare bevisning kunnat nås genom 

                                                 
10

 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 146. 

11
 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 146. 

12
 Jänterä- Jareborg, Maarit , Svensk domstol och utländsk rätt, Iustus förlag, Uppsala 1997, s. 42. 

13
 7 kap 2§ lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-

skap. 

14
 Örtenhed, Kristina, Hemvistbegreppet, Iustus förlag, Uppsala 1991, s. 43. 

15
 Pålsson, Lennart, Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt, andra upplagan, Norstedts   

juridik, Stockholm 2006, s. 25. 
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folkbokföringen, dvs. att den ska kunna tillämpas även om domsrätt egentligen inte fö-

religger.
16

 

För att hemvisten ska vara att anse som ändrad ska två rekvisit vara uppfyllda. För det 

första ska personen i fråga ändrat sin vanliga vistelseort så att han numera vistas i den 

andra staten, för det andra ska personen ha för avsikt att stanna i den staten under en 

längre tid.
17

 Det första rekvisitet är av objektiv natur och kravet är egentligen att perso-

nen fysiskt har kommit till en annan stat. Det andra rekvisitet är att personen måste ha 

som avsikt att kvarstanna i landet under en längre period och inte ha funderingar på att 

flytta inom en nära framtid.
18

  

Vid gränsöverskridande arvsrätt inom Norden har hemvistprincipen ansetts vara den 

dominerande principen. Om en svensk medborgare med hemvist i Norge avlider kom-

mer de norska lagvalsreglerna att gälla på arvsfallet. De nordiska lagvalsreglerna blir 

endast aktuella om den avlidne är medborgare i ett av de nordiska länderna samtidigt 

som han har hemvist i ett av de andra nordiska länderna, dvs. situationen måste vara in-

ternordisk. 

1.4.3.3  Nationalitetsprincipen 

Enligt nationalitetsprincipen följer en persons rättsställning av lagen i det land som per-

sonen i fråga är medborgare i och används av tradition i Kontinentaleuropa.
19

 Nationali-

tetsprincipen ur ett svenskt perspektiv blir aktuell inom arvsrätten först då en svensk 

medborgare med hemvist i ett icke-nordiskt land avlider. Om en svensk medborgare 

med hemvist i Tyskland skulle avlida skulle det inte vara tysk rätt som blir tillämplig 

utan det skulle vara svensk rätt som ska användas på fallet.
20

 

En av de svårigheter som kan dyka upp vid användandet av nationalitetsprincipen är 

gällande dubbelt medborgarskap. Det verkar som att den allmänna uppfattningen på om-

                                                 
16

 Zeteo, Norstedts juridik,  lagkommentar till 10 kap 1§ andra stycket RB,                        

http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppb/template.htm;jsessionid=FBD687ACA688C78916398EC8C7F10 

6FE?view=main (10/5 2010). 

17
 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 149. 

18
 Örtenhed, Hemvistbegreppet, s. 47-48. 

19
 Prop. 1989/90:87, Om vissa internationella frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden, s.16. 

20
 Brattström, Singer, Rätt arv- Fördelning av kvarlåtenskap, s. 187. 

http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppb/template.htm;jsessionid=FBD687ACA688C78916398EC8C7F10%206FE?view=main
http://zeteo.nj.se.bibl.proxy.hj.se/ppb/template.htm;jsessionid=FBD687ACA688C78916398EC8C7F10%206FE?view=main
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rådet är att vid dubbelt medborgarskap ska det svenska medborgarskapet ges företräde.
21

 

Svensk domstol har ansett detta vara den praxis som råder på området, men det kan inte 

sägas vara en allmän princip och det finns enligt Pålsson inte skäl till att det svenska 

medborgarskapet skulle stå över ett utländskt.
22

 Oftast är inte medborgarskapet den enda 

anknytningsfaktorn till en stat, vilket gjort att den princip som svensk domstol utvecklat 

inte blir aktuell i speciellt många fall.
23

 En annan nackdel är att alla andra privaträttsliga 

tvister tas upp i hemvistlandet, och detsamma borde ju då även gälla arvsfrågor med 

tanke på att det för en enskild individ är lättare att ta till sig de bestämmelser som gäller 

i hemviststaten.
24

 

1.4.3.4  Universalitetsprincipen 

Med universalitetsprincipen menas att all kvarlåtenskap efter en avliden ska ingå i bo-

delningen och boutredningen i det land där han är att anse ha sin hemvist eller sitt med-

borgarskap.
25

 Det betyder att om en person med hemvist i Sverige har tillgångar i flerta-

let andra stater ska dessa ingå i den boutredning som sker i Sverige. Reglerna för vilken 

princip som ska användas ändras beroende på om den avlidne är nordisk medborgare 

och bor i ett nordiskt land eller om han bor i tredje land, dvs. land utanför Norden. Om 

den avlidne bor inom Norden och är nordisk medborgare gäller den nordiska gemen-

samma lagstiftningen.
26

 Lag (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk, eller 

norsk medborgare, som hade hemvist här i riket m.m (NDL) föreskriver att samtliga 

tillgångar, även de som finns utanför de nordiska gränserna,  som tillhör en avliden ska 

ingå i boutredningen i det land där den avlidne har sin hemvist.
27

 Följden av denna lag-

stiftning blir att efter en nordisk medborgare med hemvist i Sverige kommer de svenska 

boutredningsreglerna att gälla. Samtidigt som de andra nordiska ländernas lagstiftning 

                                                 
21

 Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt, s. 33. 

22
 Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt, s. 34. 

23
 Pålsson, Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt, s. 34. 

24
 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 146. 

25
 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 233. 

26
 Se 1§ lag (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk, eller norsk medborgare, som hade hemvist 

här i riket m.m. 

27
 19-20§§ NDL. 
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kommer att bli tillämpliga på en svensk medborgares tillgångar om han anses ha hem-

vist i något av de andra nordiska länderna. 

Problematiken med att använda universalitetsprincipen gentemot tredje land (även EU:s 

medlemsstater) är att det inte alls är säkert att den stat där tillgångarna finns går med på 

detta. För att principen ska kunna användas på ett enkelt sätt bör därför någon form av 

avtal angående tillämpligheten finnas staterna emellan.
28

 

1.4.3.5  Territorialitetsprincipen 

Med territorialitetsprincipen menas att kvarlåtenskapen ska vid bodelning och boutred-

ning inte ses som en enhet, utan varje land som den avlidne har tillgångar i ska göra en 

egen boutredning av samtliga tillgångar som finns i just det landet. Principen kan därför 

leda till flertalet utredningar med olika regler om hur arvet ska fördelas. Det är här vik-

tigt att komma ihåg att de interna lagreglerna inte kan sträcka sig utanför landets grän-

ser.
29

  

Huvudprincipen när boutredning sker av svensk medborgare i tredje land eller utländsk 

medborgare med tillgångar i Sverige, är att universalitetsprincipen även ska användas i 

dessa situationer.
30

 Dock använder sig Sverige av en kompromiss mellan de båda prin-

ciperna vilket gör att egendomen kan överlämnas till det land där den avlidne hade sin 

hemvist eller var medborgare.
31

 

Då medborgare i tredje land med tillgångar i Sverige avlider är det dock den avlidnes 

medborgarskapslands regler som ska anses som tillämpliga på arvet och inte de svenska 

trots att tillgångarna finns här i riket.
32

  

                                                 
28

 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 233. 

29
 NJA II 1938,  s. 223. 

30
 2 kap 1-2§§ IDL. 

31
 2 kap 1§ andra stycket IDL. 

32
 1 kap 1§ IDL. 
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2 Hur ser lagstiftningen ut inom Europa? 

2.1  Gällande rätt inom Sverige och Norden 

De svenska arvsreglerna bygger på gamla traditioner där blodsbandsprincipen är huvud-

regeln och där arvsordningen styrs utefter släktskap.
33

 Då en svensk medborgare med 

hemvist i Sverige avlider är det ärvdabalken (1958:637) (ÄB) som styr hur kvarlåten-

skapen efter den avlidne ska fördelas. Problem gällande tillämplig lag uppkommer inte i 

ett rent inhemskt förhållande. 

Först då arvsfrågan är av internationell karaktär kan tvist uppstå om vilken lagstiftning 

som faktiskt ska gälla. Om en svensk medborgare med hemvist i utlandet avlider hänvi-

sar lag (1973:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (IDL) till att det 

trots det internationella förhållande som råder är svensk lag och ÄB som ska ses som 

tillämplig, under förutsättning att saken faktiskt kommer upp till prövning i Sverige.
34

 

Om det gäller fast egendom som har speciella arvsregler ska dock lagen i det land där 

egendomen är belägen anses tillämplig.
35

 

Svensk rätt föreskriver även att arv efter den som har hemvist i Sverige, eller efter den 

som har tillgångar inom Sveriges gränser ska bedömas enligt svensk rätt, oavsett vilket 

medborgarskap de har.
36

 Bogdan anser att Sverige i dessa fall inte föregår med gott ex-

empel då svenska myndigheter anser att svensk lag ska tillämpas då svensk medborgare 

i utlandet dör samtidigt som svensk lag även ska vara tillämplig då utländsk medborgare 

i Sverige dör.
37

 Lagstiftningen motsäger sig själv på denna punkten i och med att sam-

ma situation vid testamente ses som accepterat. 

När det kommer till arvsfrågor där medborgare ur något av de andra nordiska länderna 

avlidit gäller som redan nämnts den nordiska konventionen där hemvistprincipen är hu-

vudprincipen. De nordiska arvsrättsliga lagvalsreglerna har samma grundstruktur och 

                                                 
33

 Wickström, Anita, Komujärvi, Unto, Familjerätten- En introduktion, andra upplagan, Norstedts Juridik 

AB, Stockholm 2005, s. 161. 

34
 1 kap 1§ IDL. 

35
 1 kap 2§ IDL. 

36
 2 kap 1-2§§ IDL. 

37
 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 233. 
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släktingars rätt till arv följer i princip samma mönster.
38

 Samarbete inom familjerätten 

har funnits i över 100 år och redan 1935 fick de nordiska länderna gemensamma lag-

valsregler gällande gränsöverskridande arvsfall inom Norden. Det är dock viktigt att på-

peka att 1935 års lag endast bestämmer vilket lands lag som ska tillämpas.
39

 Det handlar 

alltså inte om någon harmoniserad materiell lagstiftning över gränserna, utan varje na-

tion har sina egna arvsregler.  

Om en svensk medborgare med hemvist i Norge avlider blir det alltså de norska lagvals-

reglerna som kommer styra hela arvet, samtidigt som universalitetsprincipen blir till-

lämplig på arvet.
40

 

Inom den nordiska lagstiftningen finns dock ett undantag där i stället nationalitetsprin-

cipen kommer att bli tillämplig på arvssituationen. Om den avlidne inte har haft hemvist 

i ett annat nordiskt land sedan minst 5 år ska lagen i hans medborgarskapsland tilläm-

pas, men endast om detta yrkas av arvinge med rätt i dödsboet.
41

 Om inte detta sker är 

det hemviststatens boutredningsbestämmelser som ska användas, dvs. huvudregeln. 

Lødrup och Agell anser att samordnade regler inom Norden utöver NDL inte alls är en 

omöjlighet då de kulturella skillnaderna länderna emellan är så pass små, men något or-

dentligt försök har ännu inte gjorts.
42

 En harmonisering är viktig inte bara av den anled-

ningen att nordiska medborgare enkelt kan flytta mellan staterna utan även som ett på-

tryckningsmedel i ett internationellt sammanhang, speciellt då EU numera vill försöka 

skapa gemensamma arvsregler inom unionen. Norden, med det samarbete som redan 

finns och med snarlika lagstiftningar skulle i ett sådant fall kunna bli föregångsländer då 

det gäller arvsrätt i ett gränsöverskridande perspektiv.
43

 

                                                 
38

 Lødrup, Peter, Nordisk arverett, En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk 

rett med drøftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov, Nord 2003:3, Århus 2002, s. 55. 

39
 1§ NDL. 

40
 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 236. 

41
 1§ NDL. 

42
 Lødrup, Nordisk arverett, En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rett 

med drøftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov, s. 422. 

43
 Lødrup, Nordisk arverett, En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rett 

med drøftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov, s. 420. 
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2.2  Gällande rätt inom EU 

Den traditionella uppfattningen är att domstol i t.ex. Sverige ex officio ska tillämpa de 

svenska lagvalsreglerna och av dem utpekad rätt. På senare tid har dock principen om 

att part i målet måste åberopa utländsk rätt för att den ska beaktas fått allt större genom-

slagskraft.
44

 Inom EU finns inga gemensamma materiella regler på arvsrättens område 

utan det är upp till varje stat att med hjälp av sina lagvalsregler avgöra vilket lands lag 

som ska anses tillämplig.  

Det som riskerar att ske vid en gränsöverskridande arvssituation i dagsläget är att lag-

valsreglerna kolliderar med varandra, vilket sker då en av de inblandade staterna använ-

der sig av hemvistprincipen och den andra staten av nationalitetsprincipen.
45

 Det finns i 

dagsläget inga juridiska regler som bestämmer vilket lands lag som ska anses ha före-

träde, utan det kan i stället bli en delad bodelning beroende på var tillgångarna finns, 

vilket gör att territorialitetsprincipen som i exemplet nedan kan bli gällande. 

I de fall som uppkommer kommer Sverige att använda sig av nationalitetsprincipen          

(förutom de fall där den nordiska konventionen i stället ska tillämpas) vilket gentemot 

de länder som använder sig av hemvistprincipen kommer att skapa konflikt.
46

 Om den 

avlidne är svensk medborgare med hemvist i t.ex. England men med tillgångar i båda 

länderna skulle både engelsk och svensk lag bli tillämpliga på de delar av kvarlåtenska-

pen som finns i respektive land. En uppdelning av arvet sker alltså med dagens interna-

tionella privaträttsliga regler.  

De nämnda exemplen är av det enklare slaget och situationerna kan göras hur komplice-

rade som helst där tillgångar finns i flertalet länder och där de fyra olika principerna 

som beskrivits ovan ska tillämpas på delar av arvet. 

Däremot uppkommer ingen kollision i t.ex. ett arvsfall mellan Sverige och Tyskland ef-

tersom båda stater i det fallet använder sig av nationalitetsprincipen. Oavsett om den av-

lidne bor i Tyskland eller i Sverige och har alla tillgångar i ett av länderna är det med-

                                                 
44

 Bergquist, Internationell arvs- och bodelningsrätt- en kommentar, s. 19. 

45
 Bergquist, Internationell arvs- och bodelningsrätt- en kommentar, s. 39. 

46
 Bergquist, Internationell arvs- och bodelningsrätt- en kommentar, s. 39. 
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borgarskapet som avgör lagvalsfrågan. I dessa fall ska arvssituationen alltså bedömas 

enligt  de materiella reglerna i det land där den avlidne är medborgare.  
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3 Kommissionens förslag till lagstiftning 

3.1  Grönbokens förslag 

Att människor flyttar över gränserna på ett helt annat sätt än tidigare och förvärvar 

egendom i andra länder har komplicerat arvsrätten inom Europa.
47

 I de tidigare gemen-

skapsbestämmelser som antagits har man inom EU helt bortsett från arvsrättens område, 

men med den ökade rörligheten över gränserna har frågan kommit mer i fokus och krav 

på harmoniserade regler på området har blivit viktigare. Kommissionen har i sin Grön-

bok om arv och testamente från 2005 uppmärksammat den ”brist” som finns på området 

och har därför föreslagit att gemensamma lagvalsregler bör skapas.  

Kommissionen menar att då en harmonisering av de materiella rättsreglerna inom EU är 

omöjlig kan man inom unionen inte komma framåt i arvsfrågan om inte prioritering av 

främst lagvalsfrågan sker.
48

 Gemensamma lagvalsregler på området skulle underlätta 

den fria rörligheten av människor och den rättsosäkerhet som finns på området skulle 

till stora delar försvinna, något som får ses som EU:s målsättning med förslaget.
49

 

Grönboken tar även upp problematiken om att hitta det anknytningskriterium som skulle 

vara att anse som det rätta på området då både nationalitetsprincipen och hemvistprinci-

pen har nackdelar vid tillämpningen. Om hemvistprincipen ska användas kan arvet efter 

den avlidne ha en svag förbindelse med den staten om det inte varit hemviststaten under 

en längre period och om han är medborgare och har stora delar av sin kvarlåtenskap i en 

annan stat. Samtidigt uppstår en speciell situation då nationalitetsprincipen används om 

den avlidne sedan länge flyttat från det landet och har sin familj och samtliga tillgångar 

i hemviststaten.
50

  

Det spelar enligt kommissionen ingen roll vilket anknytningskriterium som i slutet 

kommer användas, det kommer ändå uppstå situationer då inte kriteriet kommer vara 

                                                 
47

 Grönbok om arv och testamente, s. 3. 

48
 Grönbok om arv och testamente, s. 3. 

49
 Bergquist, Ulf, Advokaten 2007, s. 30. 

50
 Grönbok om arv och testamente, s. 4.  
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berättigat utifrån de förhållanden som råder för arvet. Viss flexibilitet borde därför en-

ligt Grönboken råda angående vilket anknytningskriterium som ska gälla.
51

 

Kommissionen menar även att lagvalsreglerna ska vara av så pass allmän karaktär att 

man inte låser tillämpningen till att endast gälla EU, utan reglerna måste ha i beaktning 

förhållandet och tillämpligheten gentemot tredje land för att inte utesluta rättsordningar 

i länder utanför den Europeiska unionen och på det sättet ändå skapa tveksamheter om 

vilket lands lag som ska gälla.
52

 

3.2 Förslag till förordning om tillämplig lag vid arv 

Grönboken följdes i oktober 2009 upp av ett förslag om tillämplig lag i samband med 

arv.
53

 Kommissionen utvecklar i förslaget anledningarna till varför man behöver ha ge-

mensamma lagvalsregler på arv. Förutom det som tas upp i Grönboken framhåller 

kommissionen de materiella regler som skiljer länderna åt och att de interna lagvalsreg-

lerna är komplicerade, vilket gör dem svårtolkade för medborgarna.
54

 

I det förslag som kommissionen lagt fram har man ansett att hemvistprincipen ska vara 

den anknytningsprincip som ska vara att se som huvudregel, se art. 16. I kommentarerna 

till artikeln sägs att man valt lösningen för att få ett enhetligt system där hela kvarlåten-

skapen ska bedömas efter samma rättssystem och att man därigenom undviker de kom-

plikationer som skulle uppstått om arvet skulle behöva delas bara för att den avlidne 

haft fast egendom i en av de berörda staterna. Detta är även ett uttryck för att universali-

tetsprincipen ska anses vara den princip som är gällande på arvet. Principen ger även 

den avlidne möjligheten att lättare kunna planera hur hans kvarlåtenskaper ska fördelas 

om samma regler gäller för samtliga tillgångar.
55

  

Man nämner dock att om medborgarskap i stället skulle användas som anknytningskri-

terium bör man vara uppmärksam på att common-law länderna inte använder sig av det-

                                                 
51

 Grönbok om arv och testamente, s. 4. 

52
 Grönbok om arv och testamente, s. 4. 

53
 KOM(2009) 154 slutlig. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om behörighet, tillämp-

lig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om in-

rättandet av ett europeiskt arvsintyg. 
 
54

 KOM (2009) 154 slutlig, motivering, s. 2. 

55
 KOM (2009) 154 slutlig, motivering, s. 6. 
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ta begrepp, utan av domicil.
56

 Resonemanget kring begreppet känns överflödigt då för-

ordningen sedan klart och tydligt kommer fram till att det är hemvistbegreppet som ska 

användas. 

En annan anledning till att man valt hemvist före medborgarskap som anknytningsfaktor 

är att hemvistprincipen oftast sammanfaller med den avlidnes intressecentrum samt var 

den största delen av kvarlåtenskapen faktiskt finns. Hemvistprincipen används också i 

nästan all modern lagstiftning och gör att diskriminering p.g.a. nationalitet undviks.
57

 

Förordningen ger även den avlidne möjligheten att redan innan kunna välja vilket lands 

lag som ska vara tillämplig på arvet. För att anses giltigt måste lagvalet uttryckligen 

framgå i ett förordnande och giltigheten av det gjorda valet ska regleras av det valda 

landets regler.
58

 Dock kan inte arvlåtaren fritt välja vilket lands lagregler som ska gälla 

på arvet, utan ett val kan endast göras mellan hemviststatens och medborgarskapslan-

dets regler. Grunden till denna inskränkning i valmöjligheten är till som ett skydd för ef-

terlevande make och barn, samtidigt som det ger den avlidne en möjlighet till att bevara 

de kulturella band man har med den stat man är medborgare i. Intressant med den val-

möjlighet som förordningen uppställer är att flertalet medlemsstater i dagsläget inte till-

låter arvlåtare att göra ett sådant val. Nationella lagstiftningar kommer därmed troligen 

behöva harmoniseras med förordningen.
59

 

Den lag som blir tillämplig vid arvsskiftet ska styra hela den process som följer av ett 

dödsfall, dvs. ända från dödsfallet tills dess arvskiftet har skett.
60

  

Om kvarlåtenskap finns i ett annat land där andra formella krav om arvskiftets verkstäl-

lande finns kan inte lagvalslandets regler hindra dessa regler.
61

 Anledningen till detta 

undantag är för att tillgodose de skiljaktigheter som råder i common law-länderna, där 

                                                 
56

 KOM (2009) 154 slutlig, s. 12. 

57
 KOM (2009) 154 slutlig, s. 6. 

58
 KOM (2009) 154 slutlig art. 17. 

59
 Grönbok om arv och testamente, s. 6. 

60
 KOM (2009) 154 slutlig art. 19. 

61
 KOM (2009) 154 slutlig art. 21. 
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en arvinge inte direkt kan åberopa sin rätt i dödsboet. Istället ska här en förvaltare till-

sättas.
62

  

Det är här viktigt att ha i åtanke att det inte är det landets lag som bestämmer vem som 

ska kunna förvalta och skifta arvet, utan detta sker efter den lag som är tillämplig på ar-

vet, vilket alltså blir hemviststatens lag.  

Slutligen sägs att förordningen när den träder i kraft ska vara av universell tillämpning 

dvs. även bli tillämpbar om den utpekade lagen skulle vara lagen i land utanför den Eu-

ropeiska unionen.
63

 Det är meningen att förordningen ska träda i kraft före 2013, ett mål 

som det återstår att se om det uppfylls eller inte. 

Anledningen till att man valt att skapa en förordning är att man därigenom inskränker 

medlemsstaternas tolkningsmöjligheter, vilket i sin tur skapar en rättssäkerhet och förut-

sebarhet som är målet med förordningen. Det är viktigt att komma ihåg att förordningen 

varken kommer harmonisera arvsrätten eller de sakrättsliga bestämmelserna i medlems-

länderna, utan endast skapa gemensamma lagvalsregler.
64

  

3.2.1  Arvsrätt = familjerätt? 

I Sverige och de övriga nordiska länderna har arvsrätten alltid setts som en del av famil-

jerätten, något som faktiskt får ses som en särställning inom Europa. Anledningen till att 

de flesta länderna skilt arvsrätten från den övriga familjerätten är att arvsrätten består av 

mer egendomsrättsliga inslag där huvudsyftet är att fastslå hur ett arv ska fördelas. Res-

ten av familjerätten anses främst vara att skydda familjebanden, och är av en mer social 

karaktär.
65

  

En annan viktig aspekt till den skillnad som görs är att inom familjerätten har inte indi-

viderna något större inflytande utan det är rättsordningarna som styr förfarandet, medan 

                                                 
62

 KOM (2009) 154 slutlig, s. 7.  

63
 KOM (2009) 154 slutlig art. 25. 

64
 KOM (2009) 154 slutlig, s. 4. 

65
 KOM (2009) 154 slutlig, s. 3. 
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det inom arvsrätten till stor del är den avlidnes vilja som bestämmer hur hans kvarlåten-

skap ska fördelas.
66

 

Kommissionen anser att då arvsrätten och den övriga familjerätten har sådana särdrag 

bör de tillämpas separat och därmed heller inte ingå i undantagen som rör familjerätten i 

Lissabonfördragets art. 65 som stadgar att det inom unionen ska utvecklas ett rättsligt 

samarbete vid civilrättsliga frågor av gränsöverskridande karaktär.
67

 En uppdelning mel-

lan arvsrätten och familjerätten som kommissionen gjort ses ur svensk synvinkel som 

något underlig, ett resonemang som återkommer i kap 4.2. 

3.2.2  Harmoniserande materiella regler istället för lagval? 

Nu när man faktiskt vill göra ett försök till att skapa gemensamma regler på området, 

borde man då inte i stället försöka skapa gemensamma materiella regler som skulle göra 

rättssystemet enhetligt inom hela EU? 

En av de kanske starkaste anledningarna till att gemensamma materiella regler är så svå-

ra att skapa har att göra med att familjerätten inom Europa har stora historiska och kul-

turella skillnader, vilket gör att den är att se som ett av de mest nationsbundna av samt-

liga rättsområden och därför inte ansetts lämpad för harmonisering.
68

 

Argument för att familjerätten ska behållas som en nationell särställning är att det just 

handlar om en identitet och att en gemensam lagstiftning inte fyller något ekonomiskt 

syfte.
69

 Dessutom sägs i ingressen till Lissabonfördraget att de kulturella skillnaderna 

länderna emellan ska respekteras.
70

 I dessa kulturella skillnader skulle alltså familjerät-

ten i stort ingå. 

                                                 
66

 KOM (2009) 154 slutlig, s. 3.  

67
 KOM (2009) 154 slutlig, s. 3. 

68
 Jänterä-Jareborg, Maarit, Svensk Juristtidning 2005, s. 805. 

69
 Jänterä-Jareborg, Maarit,  Tidsskrift for Rettsvitenskap 2009, s. 341. 

70
 Lissabonfördraget, allmänna bestämmelser, art. 2. 
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De senaste 50 åren har dock samhället förändrats på ett radikalt sett när det kommer till 

hur människor skapar familjeförhållanden med andra nationaliteter och flyttar över 

gränserna på ett sätt som tidigare inte skedde i samma utsträckning.
71

   

Ett land består därför inte längre av en grupp människor med samma kultur och tradi-

tioner som det en gång gjorde, och de religiösa skillnaderna som numera finns inom ett 

land har skapat förutsättningar för att fundera över hur bra argumenten för att hålla fa-

miljerätten separerad från land till land verkligen är.
72

  

Argument för att en harmonisering faktiskt borde ske är för att undvika diskriminering 

då olika lagvalsregler gäller beroende på i vilken stat man har sin hemvist eller sitt 

medborgarskap, samtidigt som en harmonisering starkt skulle bidra till att stärka de 

grundläggande rättigheterna. Även de materiella skillnader som finns skulle kunna vara 

ett hinder mot den fria rörligheten vilket i sin tur skulle skapa osäkerhet för EU:s med-

borgare.
73

  

Som redan nämnts anser dock kommissionen i Grönboken att det är en omöjlighet att i   

dagsläget skapa gemensamma materiella rättsregler, ett resonemang som talar för en 

harmonisering av lagvalsreglerna i stället. Denna ståndpunkt delar dock experterna åt.  

Jänterä-Jareborg anser att gemensamma lagvalsregler inte kommer sätta reformtryck på 

den nationella familjerätten utan att man i stället borde satsa på att försöka harmonisera 

de materiella reglerna på familjerättens område. Medlemsstaterna skulle enligt Jänterä-

Jareborg förlora på gemensamma lagvalsregler då nationella domstolar kan tvingas an-

vända utländsk rätt. Inom Europa har skillnaderna varit stora genom åren med tanke på 

olika religionstillhörigheter och synsätt. De nordiska länderna har däremot följt var-

andra i utvecklingen men skilt sig stort från de övriga länderna inom Europa, en skillnad 

som numer inte alls är så stor som den en gång var.
74

  

Bergquist hävdar dock att en harmonisering av de materiella reglerna i dagsläget är en 

omöjlighet att genomföra då berörda nationer vill tillämpa sin egen lag så långt som 
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Bergquist, Ulf, internationell arvs- och bodelningsrätt- en kommentar, Norstedts juridik, Stockholm  

2003, s. 15. 
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möjligt. I stället framför han att gemensamma lagvalsregler skulle lösa stora delar av 

problemen som uppkommer.
75

  

3.2.3  Testators rätt att välja testamentsland 

Bestämmelserna i svensk rätt gällande upprättande av testamente skiljer sig beroende på 

om det sker inom Norden eller i förhållande till tredje land. Om ett testamente upprättas 

i ett land utanför Norden är det nationalitetsprincipen som gäller. Det är alltså medbor-

garskapslandets lag som ska avgöra om testamentet är giltigt eller inte, oberoende av var 

den avlidne har sin hemvist eller sina tillgångar.
76

 Däremot accepteras det i svensk lag 

att utländsk lag används på arv om den avlidne är utländsk medborgare men har sin 

hemvist och sina tillgångar i Sverige.
77

 

Om det istället skulle vara en nordisk medborgare med hemvist i en annan nordisk stat 

som upprättat testamente är det i stället hemvistlandets lag som ska ses som tillämplig 

och avgöra giltigheten. Här gäller den så kallade 5-årsregeln.
78

 

Enligt kommissionens förslag kommer huvudregeln vara att lagval för testamente ska 

vara lagen i det land där testatorn hade hemvist vid dödsfallet. Testator kommer dock 

precis som vid rätten att välja tillämplig lag på arvet i förtid kunna välja vilket lands lag 

som ska vara tillämplig på testamentet. Begränsning i partsautonomin kommer dock ske 

genom att testator endast kommer kunna välja mellan medborgarskapslandets eller 

hemviststatens lagstiftning.
79

 Eftersom förslaget även är avsett att gälla gentemot länder 

utanför EU kommer testamente från tredje land bli giltiga inom unionen. I det förslag 

som lagts fram har inte frågor om formkrav tagits i beaktande och det ingår inte heller i 

tillämpningsområdet för förordningen.
80
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För svensk del betyder detta att huvudregeln (nationalitetsprincipen) kommer att för-

svinna då testamente finns om inget val om tillämplig lag gjorts av testator. 

3.3 Haagkonventionen i jämförelse med den föreslagna för-

ordningen 

En konvention är en folkrättsligt bindande överenskommelse mellan stater. De kan an-

tingen vara bilaterala eller multilaterala beroende på antalet länder som ingått överens-

kommelsen. Från början skrivs konventionen under av regeringsföreträdare, vilket är ett 

tecken på att landet ska följa de bestämmelser som ställs upp, men den är inte folkrätts-

ligt bindande ännu. För detta krävs att den ratificeras av myndighet eller tas in i natio-

nell lagstifting. En konvention blir efter ratificeringen en del av den inhemska rättsord-

ningen och gäller därmed som lag.
81

 

För medlemsstaterna i EU kan numera gemenskapen ingå bindande konventioner för 

samtliga medlemsstater.
82

  

Redan år 1989 kom ett färdigt förslag på hur lagvalsfrågan skulle lösas vid gränsöver-

skridande arvsrätt inom ramen för Haagkonferensen för internationell privaträtt, nämli-

gen 1989 års Haagkonvention om tillämplig lag för arv.
83

 Fyra länder skrev under kon-

ventionen, men endast Nederländerna ratificerade den.
84

 Konventionen trädde aldrig i 

kraft men tas här med som en jämförelse med förordningen för att belysa de skillnader 

och likheter som föreligger mellan de båda. 

Haagkonventionen hade till skillnad från förordningen en komplicerad regel om vilket 

lands lag som skulle tillämpas vid arv av gränsöverskridande karaktär. Huvudregeln var 

att lagvalet skulle styras av den stat där den avlidne hade sin hemvist om han samtidigt 

var medborgare i den staten. Hemvistprincipen blev tillämplig först om den avlidne 

hade bott i den andra staten i minst 5 års tid eller i speciella fall om han ansågs ha star-
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kare anknytning till det landet. Om andra situationer skulle uppkomma var det nationali-

tetsprincipen som skulle styra lagvalsfrågan.
85

 I förordningen har man istället ansett det 

vara hemviststaten som skulle styra lagvalsfrågan. Lösningen är betydligt enklare i jäm-

förelse med konventionen med tanke på att den utgår från hemvistprincipen redan från 

början, oavsett var den avlidne är medborgare eller antalet år den avlidne bott i hem-

viststaten. Den avlidne hade i konventionen samma möjligheter som enligt förordningen 

att i förväg göra ett lagval mellan hemviststaten och medborgarlandet på hela hans kvar-

låtenskap. Valet skulle även framgå i ett förordnande som gjorts.
86

 

Till skillnad från förordningen innehöll konventionen en bestämmelse som gjorde att 

arvlåtaren kunde dela upp arvet i flera delar och låta de olika delarna styras utifrån lag-

valsreglerna i de länder där de var belägna.
87

 Förordningen framhåller att en splittring 

av kvarlåtenskapen och tillämpning av territorialitetsprincipen på det sätt som konven-

tionen tillät skapar komplikationer, komplikationer som man med ett enhetligt system 

slipper.
88

 Konventionen skulle även tillämpas om den valda lagen var en lag utanför 

EU, dvs. konventionen skulle vara av universell tillämpning.
89

 Detsamma gäller som 

redan nämnts den nya förordningen. 

Konventionen berörde endast lagvalsfrågan till skillnad från förordningen som berör 

även behörighets- och verkställighetsfrågan.
90

 Förordningen har även av denna anled-

ning blivit mer omfattande och mer helhetstäckande än konventionen då den faktiskt tar 

upp bestämmelser som kan styra hela förloppet kring ett gränsöverskridnde arvsfall och 

inte endast vilken lag som ska anses vara tillämplig. De nu nämnda skillnaderna kon-

ventionen och förordningen emellan skulle kunna vara en anledning till att konventio-

nen inte blev ratificerad av fler länder än Nederländerna och därför inte heller trädde i 

kraft.  
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4 Diskussion 

4.1 Olika åsikter som framförts beträffande den nya förord-
ningen 

I det yttrande som EESK gjort om Grönboken sägs att förslaget är väldigt omfattande 

och ambitiöst, något som krävs för att skapa en effektiv förordning som undviker de 

flesta motsättningarna. Då förordningen kommer att påverka många privatpersoner är 

det även av stor betydelse att förordningen omfattar så många frågor som möjligt som 

har med lagvalsreglerna att göra.
91

 

Kommittén menar även att gemensam lagstiftning är av stor ekonomisk betydelse för 

Europa, en teori som Jänterä-Jareborg påpekar kan ses som ett motargument för en har-

moniserad familjerätt då den faktiskt inte fyller någon ekonomisk funktion.
92

 

Kommittén anser även som kommissionen och i enlighet med förordningen att det i 

dagsläget är en omöjlighet att kunna skapa gemensamma regler på arvsrättens område 

som skulle vara gällande i samtliga EU-länder, och man kan därmed säga att kommittén 

är av samma uppfattning som kommissionen.
93

 Åsikterna bland experterna går isär och 

tankar kring detta återkommer nedan. Kommittén nämner även att en större harmonise-

ring på sikt kan bli aktuell inom den Europeiska unionen för att underlätta hanteringen 

av arvsfrågor, men detta är bara en möjlighet som finns och främst inom de områden då 

ett testamente finns.
94

  

Som redan nämnts är frågan om gemensamma lagvalsregler eller i stället en satsning på 

harmoniserade materiella regler en omdebatterad fråga. Jänterä-Jareborg menar att lag-

valsreglerna inte kommer öka förutsebarheten för gemene man utan att det endast är ex-

perter som kommer kunna hantera lagstiftningen samt att frågan om lagval är allt för 

sammankopplad med den materiella frågan för att få någon effekt. Hon anser att man i 
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stället borde försöka skapa gemensamma materiella regler vilket skulle ta bort de olik-

heter som finns mellan lagstiftningarna.
95

 

Bergquist anser att det inte inom en överskådlig period går att skapa gemensamma ma-

teriella regler på det sätt som Jänterä-Jareborg vill, utan att man istället ska hålla sig till 

det förslag som kommissionen kommit fram till och att gemensamma lagvalsregler 

skulle lösa de flesta problemen.
96

 

Sveriges advokatsamfund framför i remissyttrande till förordningen kritik mot de regler 

som kan komma att gälla så småningom, särskilt vid lagvalsfrågan då ett testamente 

finns. Advokatsamfundet påpekar att man förbisett situationen då den avlidnes medbor-

garskap finns i A,  men upprättat testamente under tiden då han har hemvist i B och se-

nare flyttat till C där han avlider. Advokatsamfundet anser i en sådan situation att lag-

valsreglerna i land B borde kunna tillämpas eftersom det var i det land där testamentet 

faktiskt upprättades. Att man skulle välja att upprätta testamentet i land B och sedan 

flytta till land C för att undgå efterlevandebestämmelser menar advokatsamfundet vägs 

upp av den omständiga process det är att byta hemvist.
97

 Eftersom testamentet uppförs 

efter de regler som gäller i det land där testatorn har sin hemvist kan en flytt på det ovan 

beskrivna sättet även medföra effekter som inte testatorn tänkt sig och därför bör det 

landets lag kunna tillämpas. Ett frångående från huvudprincipen bör enligt advokatsam-

fundet utformas som en presumtionsregel och endast användas om den samlade bedöm-

ningen ger en klart starkare anknytning till det nya landet, dvs. C.
98

 

4.2 Hur kommer förordningen att påverka svensk lagstift-
ning? 

Först och främst ska sägas att Sverige ställer sig positiva till gemensamma lagvalsregler, 

ett område där det från svensk sida efterfrågades harmonisering under tiden då Sverige 

var ordförandeland i EU.
99

 Regeringen ifrågasätter dock den rättsliga grunden till för-
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slaget samt att man separerat arvsrätten från resterande del av familjerätten då de fak-

tiskt ur svensk synvinkel går hand i hand med varandra.
100

 

Förordningen kommer för svensk del innebära vissa skillnader från det system som idag 

gäller. Enligt förslaget ska förordningen inte påverka redan ingångna konventioner (t.ex. 

nordiska konventionen) som en eller flera medlemsstater ingått före ikraftträdandet av 

denna förordning. Förordningen ska däremot ha företräde framför konventioner som av-

ser samma frågor som förordningen reglerar. Förordningens företräde framför redan in-

gångna konventioner gäller dock endast om de inblandade länderna samtliga är med-

lemsstater.
101

  

För svensk del betyder detta att mellan Sverige och Finland kommer inte NDL längre 

gälla, utan här ska förordningen i stället anses som tillämplig. Mot de övriga nordiska 

länderna kommer däremot den nordiska konventionen fortfarande vara tillämplig. För-

ordningen kommer i förhållandet mellan Sverige och Finland dock inte påverka utgång-

en av vilket lands lagvalsregler som ska gälla då både förordningen och NDL föreskri-

ver hemvistprincipen som huvudregel. Förordningen kan däremot påverka på det sätt att 

det inte finns någon regel liknande 5-årsregeln i NDL. Däremot finns ju alltid möjlighe-

ten för arvlåtaren att välja vilket lands lag som ska anses tillämplig på arvet. 

Danmark som är EU-land ingår inte i det samarbete som gäller harmonisering av lag-

valsreglerna och därför kommer NDL fortfarande vara tillämpligt mellan Sverige och 

Danmark.
102

 

Då förordningen kommer att vara av universell natur kommer hemvistprincipen alltid 

tillämpas vilket gör att det svenska användandet av nationalitetsprincipen vid interna-

tionella arvsfrågor upphör. IDL som använder sig av nationalitetsprincipen kommer 

därmed i princip inte kunna användas. Advokatsamfundet anser att en översyn av IDL 

därmed borde göras för att bättre harmonisera den med förordningen.
103

 Regeringen 

godtar den övergång från nationalitetsprincipen till hemvistprincipen som blir med ar-
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gumentationen att den internationella privaträtten faktiskt går mer och mer åt att använ-

da sig av hemvistprincipen.
104

 

4.3 Avslutande reflektioner 

Kommissionen har till stora delar lagt fram ett förslag som troligtvis kan lösa stora delar 

av de problemfrågor som uppkommer vid gränsöverskridande arvsfrågor för de europe-

iska länderna. Det måste ses som en positiv utveckling för Sveriges del att få en enhetlig 

lagstiftning där utgångspunkten alltid är att hemvistprincipen ska råda istället för det 

uppdelade system som i dagsläget råder. IDL kan enligt mitt tycke kännas som en ål-

derdomlig lagstiftning med tanke på att både Sverige och EU gått mot ett större använ-

dande av hemvistprincipen på bekostnad av nationalitetsprincipen. Med tanke på den 

valfrihet arvlåtare får med det nya förslaget mellan vilket lands lag som ska ses som till-

lämplig ser jag ingen anledning att från svensk sida hålla fast vid nationalitetsprincipen 

som grundläggande princip vid gränsöverskridande arvssituationer. 

Det blir även från svensk del lite lustigt att hålla fast vid NDL då förordningen kommer 

täcka samma sak med tanke på att hemvistprincipen kommer vara den princip som styr 

förhållandet. Behövs verkligen två lagar som reglerar samma rättsförhållande och situa-

tion? Det ska sägas i sammanhanget att jag inte är helt säker på om hemvistprincipen 

ses som den grundläggande principen i samtliga nordiska länder vilket gör att den kan 

ha fortsatt verkan på det sättet för att inte skapa konflikt mellan hemvistprincipen och 

nationalitetsprincipen i ett annat nordiskt land. 

Kring resonemanget om man i stället för harmoniserade lagvalsregler borde satsa på 

gemensamma materiella regler instämmer jag i kommissionen och Bergquists tankar. 

Att som Jänterä-Jareborg anse att det blir svårt att skapa harmoniserade lagvalsregler 

p.g.a. de stora skillnaderna kulturellt sett är i mitt tycke ett gott argument, men känslan 

är att det då borde vara än svårare att skapa gemensamma materiella regler som ska falla 

alla i smaken. Om nu förordningen med lagvalsreglerna skulle falla ut väl tycker jag 

däremot att ett försök att skapa gemensamma materiella regler ska vara nästa steg i ut-

vecklingen för att verkligen undanröja problemställningar som annars kommer drabba 

medlemsstaternas medborgare. De europeiska staterna kommer allt närmare varandra 

men bör i framtiden föras än närmare om ett samarbete ska finnas. 
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Att Bergquist förespråkar lagvalsregler framför gemensamma materiella regler är i och 

för sig kanske inte är så konstigt av den anledningen att han är en av sex i den expert-

grupp som skrivit förslaget för EU:s räkning. Samtidigt tycker jag att det resonemang 

som Bergquist för blir starkare i och med att han får anses som mycket väl insatt i ämnet 

och borde därmed ha ”kött på benen” för sin åsikt. 

Det är svårt att ge något bra svar på om förordningen kommer vara lyckosam eller inte 

eftersom den inte kommer träda i kraft förrän om ett par års tid, vilket gör att man en-

dast kan spekulera om konsekvenserna men som jag skrev inledningsvis, arvsrätten är 

en av få saker som kommer drabba oss alla och gemensamma lagvalsregler borde därför 

vara av intresse för samtliga som flyttat över gränserna. 

Förordningen kommer även göra att universalitetsprincipen kommer bli gällande på den 

boutredning som sker efter dödsfallet, ett beslut som enligt mig får ses som korrekt. En 

delad bodelning enligt territorialitetsprincipen blir alltför komplicerad och betungande 

för gemene man att förstå sig på.  
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5 Slutsats 

Arvsrätten är idag till största del en nationell angelägenhet där internationella bestäm-

melser saknas. Det är i dagsläget endast de nordiska länderna som har gemensamma 

lagvalsregler som pekar på vilket lands lagregler som ska gälla på ett arvsfall. Den nor-

diska konventionen sträcker sig dock endast till fall då en nordisk medborgare avlider i 

ett annat land, dvs. endast i ett inomnordiskt förhållande. I det nordiska förhållandet an-

vänder sig Sverige av hemvistprincipen medan man mot övriga Europa och världen an-

vänder sig av nationalitetsprincipen, en uppdelning som skapar problem då den andra 

staten använder sig av hemvistprincipen. 

Med dagens brist på lagstiftning blir det upp till de berörda länderna att avgöra vilket 

lands lag som ska användas. Om de inblandade länderna använder samma princip upp-

kommer inga större svårigheter eftersom båda stater då pekar ut samma materiella reg-

ler. Om det ena landet dock använder sig av nationalitetsprincipen och det andra hem-

vistprincipen kan däremot en tvist om tillämplig lag uppkomma. I dessa fall måste även 

hänsyn tas till både universalitetsprincipen och territorialitetsprincipen, vilket kan skapa 

en uppdelning av arvet enligt flertalet länders nationella lagregler. 

Dagens familjesituationer ser annorlunda ut idag mot vad den gjorde för 50 år sen då 

människor i större utsträckning flyttar över landsgränserna. En konsekvens av den ut-

veckling som skett är att dagens lagstiftning inte är tillfredsställande på de arvsfall som 

uppkommer då tillgångar finns i annat land än där man har sin hemvist. Den förordning 

som kommissionen kommit med ska förhoppningsvis undanröja de problem  gällande 

lagvalsfrågan som uppstår då ett arv ska skiftas.  

Utgångspunkten för lagvalsfrågan kommer efter förordningens införlivande vara hem-

vistprincipen. Dock ska möjlighet finnas för arvlåtare att välja medborgarskapslandets 

lagstiftning om han hellre ser att dessa regler gäller efter honom, vilket gör att möjlighe-

ten att använda sig av nationalitetsprincipen fortfarande finns kvar. Däremot kommer 

hela kvarlåtenskapen skiftas under samma lands regler vilket gör att territorialitetsprin-

cipen inte kommer tillämpas i framtiden om förordningen blir gällande. Valet gör att 

kvarlåtenskapen i nästan alla fall kommer skiftas enligt det lands regler som den avlidne 

haft starkast anknytning till, en utveckling som får ses som positiv. 
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Samma valmöjlighet och samma begränsningar gällande vilket lands lag som ska anses 

tillämplig kommer även gälla för testators del. 

För svensk del får förordningens bestämmelser konsekvens på det sättet att nationali-

tetsprincipen inte kommer tillämpas framöver vilket i princip gör att IDL förlorar sitt 

tillämpningsområde. 

Dagens system gällande lagval inom arvsrätten skapar komplicerade situationer som 

kan sträcka sig över alla de länder som en avliden har tillgångar i med flertalet boutred-

ningar under separata lagar som följd, en situation som i den värld vi lever i inte längre 

är hållbar. En harmonisering av lagvalsfrågan  inom den Europeiska unionen vid gräns-

överskridande arvsrätt för att undkomma dessa problemområden vore därför välkom-

men. 

Avslutningsvis bör sägas att förslaget utöver just lagvalsfrågan är väldigt omfattande 

när det kommer till behörighets- och verkställighetsfrågan. Det är dock svårt att se vilka 

konsekvenser förordningen kommer få om den träder i kraft, vilket tidigast kan ske 

inom ett par års tid. 
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