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Sammanfattning 

I dagens samhälle är det vanligt att människor rör sig över landsgränserna.  Gränsöverskri-

dandeförhållanden inleds, allt fler personer arbetar och studerar utanför medborgarskaps-

landet, de byter hemvist och förvärvar egendom i andra stater, vilket gör att det vid en per-

sons bortgång inte är ovanligt att denne efterlämnar kvarlåtenskap i flera stater. Staters 

arvsrättsliga regler skiljer sig åt vilket skapar en osäkerhet hos arvlåtaren då denne ska pla-

nera för sin kvarlåtenskap. Denna oförutsägbarhet, avseende främst vilken domstol som är 

behörig samt vilken lag som är tillämplig, har ansetts strida mot den fria rörligheten av 

människor och kapital inom EU. Därför har en EU-förordning, nr 650/2012 av den 4 juli 

2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkän-

nande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av 

ett europeiskt arvsintyg, förhandlats fram för att minska osäkerheten och underlätta för 

EU:s medborgare att utforma sina arvsrättsliga förhållanden i förväg.   

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida förordning nr 650/2012 löser nuvarande 

problematik avseende domsrätts- och lagvalsfrågorna i gränsöverskridanade arvsituationer 

inom EU samt hur denna förordning i dessa frågor förhåller sig till tredjestat. För att be-

svara syftet utreds gällande rätt ur en problemorienterad synvinkel. Rättskällorna systemat i-

seras och tolkas för att sedan framställas i uppsatsen med en deskriptiv metod.  

I förordningen anges hemvistprincipen som harmoniserande anknytningsprincip både av-

seende domsrätt och lagval. Det anges dock ingen klar och tydlig definition av hemvistbe-

greppet, vilket uppsatsförfattarna anser utgör ett problem vid tillämpningen av principen. 

Förordningen är universell varför den behöriga domstolen kan tvingas tillämpa en annan 

stats lag. I sådana situationer kan det av flera anledningar vara svårt att upprätthålla en hög 

rättsäkerhet. Förordningen binder endast unionens medlemsstater men kan ändå vara till 

fördel i arvsmål med anknytning till tredjestat.  
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Abstract 

In today’s society it is not uncommon for people to move across borders. We are more 

likely to work and study in other countries, initiate cross-border relationships, acquire 

property in other states and change our residence. Therefore it is not uncommon for a per-

son to leave inheritance in several states. The laws of succession differ between countries 

which creates an uncertainty among the devisors when planning their successions. This un-

certainty, to which court has jurisdiction and to which country’s law is applicab le, is con-

sidered as incompatible with the free movement of people and capital within the EU.  

Therefore, the EU regulation No 650/2012 has been introduced to reduce the uncertainty 

and enable the EU citizens to govern their successions in advance.   

The purpose of this paper is to examine whether the regulation solves the current problems 

regarding the court of jurisdiction and applicable law in cross-border situations concerning 

succession within the EU and how this regulation in these matters relate to third state. To 

answer the purpose of this paper the applicable law is studied from a problem-based per-

spective. The sources of law is systematized, interpreted and defined in the paper with a 

descriptive method.  

The regulation states that the principle of domicile is to be used as a harmonizing principle 

both regarding jurisdiction and applicable law. The regulation however, does not provide a 

clear definition of the term domicile. The authors of this paper consider this to be a problem 

in the enforcement of the principle. The regulation has universal application, wherefore the 

court may have to apply another state’s law when judging the succession. In such situations 

it may, for several reasons, be difficult to maintain a high level of legal certainty. The regu-

lation only binds the Member States but may still be beneficial in successions related to a 

third State.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En av grundstenarna inom Europeiska unionen (EU) är den inre marknaden, vilken möj-

liggör för fri rörlighet mellan medlemsstaterna.1 Sedan Sveriges inträde i EU har detta med-

fört att många, både svenska och utländska personer, investerar i tillgångar i andra stater el-

ler väljer att bosätta sig i en annan stat än den de är födda i.2 Statistiken ger en tydlig bild av 

detta. År 2012 hade Sverige en folkmängd på 9 555 893 personer varav en femtedel3, enligt 

Statistiska centralbyråns definition, hade utländsk bakgrund4. För det fall att den avlidne är 

svensk medborgare, med hemvist i riket och alla tillgångar här, kommer arvskiftet ske helt 

enligt svenska regler. De svenska arvsrättsliga reglerna är tydligt utformade med en historia 

som sträcker sig flera hundra år bakåt i tiden,5 och det är vanligt att arvsärenden görs upp i 

godo av berörda parter utan tvister och utan att blanda in domstol. För det fallet att arvet 

har gränsöverskridande karaktär uppstår däremot vissa oklarheter och det torde vara vanl i-

gare att parterna söker rättslig hjälp.  

När arvet efter en person med koppling till utlandet ska skiftas torde det inte vara ovanligt 

att kvarlåtenskap återfinns i flera stater. Då alla stater har sina egna nationella arvsrättsliga 

regler vilka mer eller mindre skiljer sig åt, är det lätt att förstå att problem kan uppstå när 

ett gränsöverskridande arv ska delas. Har personen exempelvis vid sin död hemvist i Sve-

rige men äger en fastighet belägen utomlands ska båda staternas lagar och regler beaktas. 

Ett problem som ofta uppstår i dessa situationer är att båda staters arvsrättsliga regler är 

tillämpliga på hela eller delar av arvet. Detta leder till en stor osäkerhet hos arvlåtaren när 

denne ska planera för sin kvarlåtenskap, då det inte tydligt framgår i vilken stat eller enligt 

vilka regler arvet ska delas. För en arvtagare kan det vara både kostsamt och tidskrävande 

att försöka navigera i denna labyrint av kolliderande regler, vilket gång på gång har resulte-

                                                 
1 Art. 26 Fördraget om Europeiska unionens Funktionssätt (FEUF). 

2 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt , upplaga 7, Norstedts Juridik, Stockholm, 2008, s. 

25.  

3 1 921 992 personer. För urvalskriterier se bilaga 1. 

4 Att ha utländsk bakgrund enligt SCB:s definition innebär att personen är född utomlands eller i Sverige av 

två utrikes födda föräldrar. Alla uppgifter är hämtade från SCB:s statistikdatabas: 

http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TreeView____340478.aspx, Hämtad 2013-01-28. 

5 Brattström, Margareta, Singer, Anna, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, upplaga 3, Iustus Förlag, Uppsala, 

2011, s. 19 f. 
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rat i att arvtagare har känt att fördelarna med arvet inte övervunnit mödan och därför valt 

att avstå sitt arv. Detta kombinerat med det faktum att det per år uppstår ca en halv miljon 

gränsöverskridande arvsituationer inom EU har lett till att EU-kommissionen de senaste 

åren har jobbat hårt för att införa gemensamma regler för dessa situationer.6 

År 2012 antogs förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig 

lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av offic i-

ella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. 7 Huvud-

punkterna i arvsförordningen är att medborgarna inom unionen lättare ska kunna utforma 

sina arvsrättsliga förhållanden i förväg,8 samt att undvika de konkurrerande avgöranden 

som tidigare uppkommit mellan domstolar i olika medlemsstater.9  

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida EU:s förordning nr 650/2012 löser nuva-

rande problematik avseende domsrätt och lagval i gränsöverskridande arvsituationer inom 

de fördragsslutande staterna samt hur denna förordning i dessa frågor förhåller sig till tred-

jestat10. 

Domsrättsfrågan avser huruvida en domstol är behörig att besluta i ett internationellt arvsä-

rende och lagvalsfrågan avser vilken lag domstolen ska tillämpa då den avgör en tvist. 

Dessa två frågor är, tillsammans med frågan om en doms erkännande och verkställighet, 

centrala i gränsöverskridande ärenden. Vi avgränsar oss från att beröra den senare frågan 

på mer än ett grundläggande plan då den inte faller inom uppsatsens syfte. 

Uppsatsens fokus kommer främst att ligga på den nya arvsförordningen och kommer att 

utgå från artikel 4, vilken anger huvudregeln för domsrättsfrågan, samt artikel 21 avseende 

huvudregeln för lagvalsfrågan. För att erhålla en övergripande bild av dessa artiklars till-

lämpning kommer andra kompletterande artiklar samt undantag till dessa huvudregler att 

beaktas. Då vår uppsats inte endast har ett nationellt perspektiv skulle komparationer till 

                                                 
6 http://ec.europa.eu/news/justice/091015_en.htm, Hämtad: 2013-01-28, hänvisningen avser hela stycket.  

7 Fortsättningsvis kallad arvsförordningen. 

8 Ingress 7 Arvsförordningen. 

9 http://ec.europa.eu/news/justice/091015_en.htm, Hämtad: 2013-01-28. 

10 Med tredjestat avses icke fördragsslutande stater.  
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utländsk rätt kunna tyckas lämpligt, men vi avgränsar oss dock från att göra sådana kompa-

rationer på grund av uppsatsens begränsade omfattning. 

För att läsaren ska erhålla en övergripande och grundläggande bild av rättsläget ges inled-

ningsvis en kort introduktion till den svenska arvsrätten.  Vi kommer att ytligt beröra den 

legala arvsordningen och testamentsrätten i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), något som anses 

viktigt för att förstå uppsatsens syfte och ge uppsatsen ett svenskt perspektiv. Vi kommer 

även att avgränsa oss till att utreda de delar av den svenska internationella arvsrätten som 

berör vårt syfte, med stöd i främst lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rö-

rande dödsbo (IDL). Vi kommer att utreda de allmänna arvsrättsliga regler och principer 

som gäller idag, bland annat de olika anknytningsprinciperna som tillämpas runt om i värl-

den. Detta görs för att se de problem som kan uppstå vid gränsöverskridande arvskiften 

och således få en förståelse för behovet av förordningen. I uppsatsens tredje kapitel utgår 

vi från de svenska rättsreglerna, i detta kapitel undantas perspektivet avseende vilken dom-

stol som är behörig att besluta om arvet. Vi gör bedömningen att undantagandet av detta 

perspektiv förenklar framställningen av de olika principerna i denna del av uppsatsen. Vi 

förutsätter att svensk domstol redan förklarats vara behörig och fokus ligger därför på de 

olika anknytningsprinciperna för att avgöra vilken lag som är tillämplig. Det ska dock ob-

serveras att ifrågavarande principer även används vid avgörandet av behörig domstol.  

1.3 Metod och material 

I denna uppsats används en rättsdogmatisk metod, där utgångspunkt tas i gällande rättskäl-

lor vilka systematiseras och tolkas för att fastställa gällande rätt, de lege lata.11 I uppsatsens 

materiella del används en deskriptiv metod, där vi identifierar, inhämtar och sammanställer 

material, för att beskriva gällande rätt.12 Uppsatsen skrivs ur en problemorienterad synvin-

kel där vi även studerar hur rättsreglerna fungerar i samhället.13 Uppsatsens avslutande ana-

lys utgår från de problem som identifieras avseende domsrätt och lagval i gränsöverskri-

dande arvsituationer och det förs en diskussion kring huruvida vi anser att arvsförordning-

ens införande eliminerar dessa problem.   

                                                 
11 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, upplaga 6:1, I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, Upp-

sala, 2010, s. 167 f. samt Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249. 

12 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metoder och argumentation , Upplaga 2.4, 

Nordstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 66.  

13 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metoder och argumentation , s. 29. 
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Vår uppsats bygger på både svensk rätt och EU-rätt, där den senare värderas högst.14 Avse-

ende de svenska rättskällorna frångås den traditionella rättskällehierarkin15, rättskällorna 

värderas istället enligt följande: lagstiftning, förarbeten, doktrin och praxis. Uppsatsförfat-

tarna väljer att värdera doktrin högre än praxis, då det i dagsläget inte finns någon relevant 

praxis som berör uppsatsens direkta syfte.  

Uppsatsens fokus ligger på artiklarna avseende domsrätt och lagval i EU:s förordning 

650/2012, där vi utgår från den svenska översättningen då alla språkversioner av förord-

ningar har samma rättskällevärde.16 Vid tolkningen av artiklarnas innebörd använder vi oss 

av arvsförordningens ingress samt underliggande utredningar vilka tillsammans har lett 

fram till förordningens införande. Då arvsförordningen är så pass ny finns endast en be-

gränsad mängd information att tillgå på området. Denna information består primärt av 

doktrin, vilken i huvudsak berör syftet med arvsförordningen samt de problem som lett 

fram till framställandet av denna. Vi studerar således denna i syfte att öka vår förståelse för 

ämnet.  

De svenska författningar som berörs i uppsatsen är främst IDL, avseende svensk internat-

ionell arvsrätt, och ÄB, som berörs till viss del för att ge läsaren en grundläggande bild av 

den svenska arvsrätten och bibehålla uppsatsens svenska perspektiv. Förarbeten väljer vi att 

använda som ett hjälpmedel i tolkningen av relevanta paragrafer i lagtexten som behandlar 

de anknytningsprinciper som finns avseende domsrätt och lagval. Som ytterligare hjälp i 

tolkningen av dessa använder vi oss av doktrin på området. Vi strävar efter att inhämta in-

formation från så många relevanta källor som möjligt för att undvika att få en nyanserad 

bild av rättsläget.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen kommer att inledas med en bakgrund av området för att skapa intresse och ge 

läsaren en utgångspunkt för vidare läsning. I uppsatsens andra kapitel följer en kort de-

skriptiv del om den svenska arvsrätten, följt av en redogörelse för den svenska internation-

ella arvsrätten i det tredje kapitlet. I detta kapitel kommer vi även att beskriva olika anknyt-

                                                 
14 1 kap. 10 § samt 10 kap. 4 och 6 §§ Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF).  

15 Zetterström, Stefan, Juridiken och dess arbetssätt – En introduktion, upplaga 2, Iustus Förlag, Uppsala, 2012, s. 

56 f.  

16 Brandberg, Ulrika, Knutson, Tom, Internationell familjerätt: Ett gränslöst och snabbt växande arbetsområde , Advoka-

ten, 2009, Årgång 75:9, s. 30. 
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ningsprinciper ur ett svenskt perspektiv. I uppsatsens fjärde kapitel sammanställs delar av 

den problematik som finns på arvsrättens område avseende domsrätt och lagval. I det 

femte kapitlet kommer vi att framställa de delar av den nya arvsförordningen som berör 

domsrätt och lagval, för att sedan i uppsatsens sjätte kapitel belysa arvsförordningens för-

hållande till tredjestat i dessa frågor. Uppsatsen kommer sedan att avslutas med en analys 

och slutsats. 
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2 Den svenska arvsrätten 

2.1 Inledning 

Den svenska arvsrätten har en stark tradition med rötter i de svenska landskapslagarna från 

mitten på 1300-talet och grundar sig främst på släktskap.17 Arvsreglerna återfinns i ÄB där 

det anges hur kvarlåtenskap efter en avliden ska fördelas. Kvarlåtenskapen tillfaller inte ar-

vingarna automatiskt i och med dödsfallet, istället blir dödsboet en juridisk person där de-

lägarna har till uppgift att dela arvet. Förfarandet när en avliden persons tillgångar delas ut 

kallas arvskifte, vilket är ett privat avtal som förrättas av dödsbodelägarna 18.19 Kommer de-

lägarna inte överens om skiftet ska rätten på begäran av en delägare förordna om en skif-

tesman. Dennes uppgift är främst att söka åstadkomma enighet mellan delägarna och om 

detta inte lyckas, själv skifta arvet.20 Arvskiftet ska för att anses giltigt resultera i en skriftlig 

handling, vilken måste undertecknas av samtliga dödsbodelägare.21 För att veta vilka till-

gångar som ingår i kvarlåtenskapen görs först en boutredning som sedan utmynnar i en 

bouppteckning. En bouppteckning upprättas av dödsbodelägarna och är en skriftlig sam-

manställning över den avlidnes tillgångar och skulder som de var vid dödsfallet. 22  

För att ha rätt att ta arv finns det vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. En sådan 

förutsättning finns reglerad i lagtexten och anger att arvtagaren måste vara vid liv då arvlå-

taren avlider för att ha rätt till arvet.23 Det innebär att arvlåtaren måste vara död samt att 

endast den som lever vid dödstillfället, eller då är avlad och senare föds vid liv, har rätt till 

arv. För de fall där osäkerhet råder huruvida arvtagare eller arvlåtare avled först utgår lag-

texten från att arvtagaren var den som avled först.24 Det bör även observeras att den som 

genom brott uppsåtligen dödat arvlåtaren inte har rätt att taga arv eller testamente efter 

                                                 
17 Brattström, Singer, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, s. 19 f. 

18 Enligt definitionen i 18 kap. 1 § ÄB är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentes-

tagare att anse som dödsbodelägare. 

19 23 kap. 1 § ÄB. 

20 23 kap. 5 § ÄB. 

21 23 kap. 4 § ÄB. 

22 20 kap. 4 § 1 st. ÄB. 

23 1 kap. 1 § ÄB. 

24 1 kap. 2 § ÄB. 
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denne.25 Detsamma gäller om en arvtagare genom oärligt handlande förmått arvlåtaren att 

upprätta eller återkalla ett testamente för att själv tillförskaffa sig en fördel.26  

2.2 Den legala arvsordningen 

För de fall den avlidne inte har angett annat i ett testamente ska arvet delas enligt den legala 

arvsordningen. Det brukar här talas om ett antal grundprinciper som tillsammans med lag-

texten styr arvets gång. Den första är parentelprincipen, vilken härstammar från de svenska 

landskapslagarna och innebär att den avlidnes arvingar delas in i arvsklasser med olik a för-

tursrätt till arv.27 Arvsklasserna återfinns i ÄB där den första består av arvlåtarens avkom-

lingar, d.v.s. dennes barn och barnbarn.28 Den andra arvsklassen utgörs av arvlåtarens för-

äldrar samt deras avkomlingar.29 Den tredje arvsklassen består av mor- och farföräldrar till 

den avlidne samt deras barn.30 För de fall att alla arvsklasser är tomma och inget testamente 

är upprättat tar Allmänna arvsfonden, en fond till förmån för barn, ungdomar och handi-

kappade, hela arvet.31  

Parentelprincipen kompletteras med främst tre andra grundläggande principer. Däribland 

successio ordinum, vilken innebär att en arvsklass måste vara uttömd för att arvet ska gå 

vidare till nästa.32 En annan sådan princip är istadarätten, vilken kommer till uttryck genom 

att den avlidnes avkomlingar träder i dennes ställe. Det betyder alltså att ett barnbarn ärver 

den lott som dennes förälder skulle fått om denne varit i livet.33 Sist men inte minst har vi 

en princip för rättvisa, den s.k. stirpalgrundsatsen. Denna princip innebär att varje gren av 

en arvsklass tar lika stor del av kvarlåtenskapen efter arvlåtaren.34  

                                                 
25 15 kap. 1 § ÄB. 

26 15 kap. 2 § ÄB. 

27 Brattström, Singer, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, s. 19. 

28 2 kap. 1 § ÄB. 

29 2 kap. 2 § ÄB. 

30 2 kap. 3 § ÄB. 

31 2 kap. 4 § samt 5 kap. 1 § ÄB samt 5 § Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden. 

32 Brattström, Singer, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, s. 31. 

33 Brattström, Singer, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, s. 32. 

34 2 kap. 1 § 2 st. ÄB. 
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Som tidigare nämnts består den första arvsklassen av den avlidnes bröstarvingar, d.v.s. 

dennes barn och adoptivbarn.35 Varje bröstarvinge har enligt de svenska reglerna rätt till 

laglott. Laglotten utgörs av hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarving-

en.36 Detta innebär att en bröstarvinge inte kan göras arvlös, oavsett vad ett eventuellt tes-

tamente säger. Har den avlidne skrivit ett testamente enligt vilket all kvarlåtenskap ska till-

falla annan än bröstarvingen, måste bröstarvingen dock påkalla jämkning av testamentet för 

att utfå sin laglott.37 Resterande del av kvarlåtenskapen är den disponibla kvoten vilken arv-

låtaren kan testamentera bort hur han eller hon vill.38  

För de fall att arvlåtaren vid sin bortgång var gift och inte upprättat ett testamente som 

anger något annat, har efterlevande make lagenlig rätt till arv. Denna rätt gäller framför 

både gemensamma barns laglott och arvingar i andra och tredje arvsklassen. 39 När ena ma-

ken dör sker en bodelning av makarnas egendom.40 Den efterlevande maken erhåller först 

och främst sin bodelningsandel men, förutsatt att inga särkullbarn finns, även kvarlåten-

skapen efter den avlidne maken.41 Den egna bodelningsandelen erhåller maken med full 

äganderätt, vilket innebär att maken fritt kan förfoga över och testamentera bort denna 

del.42 Kvarlåtenskapen efter den andra maken ärvs dock som regel med fri förfoganderätt, 

vilket innebär att maken får överta tillgångarna och fritt disponera dessa under sin livstid. 

Maken kan dock inte genom testamente styra hur tillgångarna ska delas efter dennes bort-

gång.43 Istället är det den först avlidne makens arvingar som har rätt till efterarv, vilket in-

nebär att när den efterlevande maken går bort delas den först avlidne makens kvarlåtenskap 

ut till dennes arvingar.44 Undantaget är arvlåtarens särkullbarn, som alltid har rätt att utfå 

sin laglott direkt.45 Det finns dessutom en skyddsregel för den efterlevande maken i små 

                                                 
35 2 kap. 1 § ÄB samt 4 kap. 8 § Föräldrabalk (1949:381).  

36 7 kap. 1 § ÄB. 

37 7 kap. 3 § 1 st. ÄB. 

38 Brattström, Singer, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, s. 110. 

39 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. 

40 9 kap. 1 § jmf 1 kap. 5 § Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB). 

41 3 kap. 1 § ÄB. 

42 Brattström, Singer, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, s. 77.  

43 3 kap. 2 § ÄB samt Brattström, Singer, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, s. 79. 

44 3 kap. 2 § ÄB. 

45 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. 
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dödsbon, den s.k. basbeloppsregeln. Denna regel går före både laglott och testamente och 

innebär att efterlevande make alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen utfå egendom som til l-

sammans med den del efterlevande make erhöll vid bodelningen motsvarar ett värde av 

fyra prisbasbelopp.46  

2.3 Testamentsrätt 

För de fall att en arvlåtare inte vill att kvarlåtenskapen ska delas enligt den legala arvsord-

ningen finns en möjlighet att upprätta ett testamente. Ett testamente är en s.k. dödsrätts-

handling, ett juridiskt dokument vilket endast gäller efter upphovsmannens bortgång,47 och 

enligt vilket arvlåtaren kan frångå den legala arvsordningen och själv föreskriva hur kvarlå-

tenskapen ska delas. Oavsett ett testamentes lydelse kvarstår alltid bröstarvinges rätt till la g-

lott samt efterlevande makes rätt enligt basbeloppsregeln. Det är således endast den dispo-

nibla kvoten, det vill säga egendom som testatorn innehar med full äganderätt, som fritt 

kan fördelas genom testamente. I testamentet kan även anges föreskrifter om hur efterarv 

av egendom som tillkommer efterlevande make eller universell testamentstagare ska förde-

las.48 

Testationsrätten, d.v.s. rätten att testamentera, är personlig och det krävs i regel att testa-

torn fyllt 18 år, men i vissa fall har även underåriga rätt att förordna om sin kvarlåtenskap.49 

Testamentet är en strikt formbunden handling och om formkraven inte uppfylls är testa-

mentet ogiltigt.50 Det krävs att upprättandet sker skriftligen samt att testatorns underteck-

nande eller vidkännande av detsamma sker med två samtidigt närvarande vittnen.51 Vitt-

nena får inte vara under 15 år, lida av psykisk störning eller inneha för nära släktskap med 

testatorn.52 Det krävs dessutom att vittnena är fullt införstådda om att det undertecknade 

dokumentet faktiskt är ett testamente samt innebörden av deras vittnesbekräftelse.53 I nöd-

fall, vid exempelvis svår sjukdom, finns undantag från dessa formkrav. Ett testamente upp-

                                                 
46 3 kap. 1 § 2 st. ÄB. 

47 Nial, Håkan, Dödsrättshandlingar och livsrättshandlingar, SvJT 1937, s. 277. 

48 12 kap. 1 § ÄB. 

49 9 kap. 1 § ÄB. 

50 13 kap. 1 § ÄB. 

51 10 kap. 1 § ÄB. 

52 10 kap. 4 § 1 st. ÄB. Nära släktskap enligt paragrafen är syskon, make, sambo eller de som står i rätt upp- 

eller nedstigande släktskap eller svågerlag med testatorn.  

53 10 kap. 1 § och 4 § 1 st. ÄB  
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rättat på sådant sätt är dock endast giltigt under en begränsad tid från och med testatorns 

tillfrisknande.54 Något som är viktigt att komma ihåg rörande testamenten, är att testatorn 

alltid har rätt att återkalla och ändra dess innehåll.55  

De som testatorn tillerkänner kvarlåtenskap i en arvinges ställe, kallas universella testa-

mentstagare.56 Dessa utgör tillsammans med arvingarna dödsbodelägare och företräder 

dödsboet gentemot tredjeman.57 För de fall att någon annan än en arvinge ärver en viss sak 

eller ett specificerat belopp ur kvarlåtenskapen, ett s.k. legat, blir denne dock inte dödsbo-

delägare.58 Testamentstagaren har då endast rätt att utfå sitt legat, vilket alltid delas ut innan 

dödsbodelägarna har rätt att utfå sina respektive delar av kvarlåtenskapen.59   

Förutom testamentet kan det sägas att det finns ännu en dödsrättshandling som den 

svenska rättsordningen i vissa fall godtar. Det är det s.k. förmånstagarförordnandet .60 Ett 

förmånstagarförordnande innebär att försäkringstagaren i förväg har angett vem som ska 

mottaga ett livsförsäkringsbelopp. Denna utbetalning sker vanligtvis efter det att försäk-

ringstagaren avlidit, men det kan även förekomma belopp som utbetalas under dennes liv s-

tid.61   

Det är inte tillåtet för en blivande arvtagare att avtala med annan om sitt framtida arv. För 

det fallet att det ändock sker är dessa avtal ogiltiga.62 Det är inte heller tillåtet att ingå ett s.k. 

adkvisitivt arvsavtal, varigenom en arvlåtare träffar avtal om sin framtida kvarlåtenskap.63 

Däremot är avtal där en arvinge skriftligen avsäger sin rätt till arv gällande. Ett sådant avtal 

gör att istadarätten går förlorad, då även arvingens avkomlingar mister sin rätt till arv. 64  

                                                 
54 10 kap. 3 § ÄB. 

55 10 kap. 5-6 §§ ÄB. 

56 11 kap. 10 § 2 st. ÄB. 

57 18 kap. 1 § ÄB. 

58 11 kap. 10 § 1 st. jmf. 18 kap. 1 § ÄB. 

59 22 kap. 1 § ÄB. 

60 Brattström, Singer, Rätt arv – Fördelning av kvarlåtenskap, s. 89.  

61 14 kap. Försäkringsavtalslagen (2005:104). 

62 17 kap. 1 § ÄB. 

63 17 kap. 3 § ÄB. 

64 17 kap. 2 § ÄB. 
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3 Svensk internationell arvsrätt 

3.1 Anknytningsprinciper 

3.1.1 Principer för lagval 

3.1.1.1 Inledning 

Som nämndes i inledningskapitlet uppstår problemet med domsrätt och lagval avseende 

arvskiften normalt sett först vid gränsöverskridande situationer. För personer med kopp-

ling till flera stater råder en viss oförutsägbarhet avseende vilken domstol som är behörig 

att besluta om arvet och enligt vilken lag detta ska ske. Då det inte finns fungerande ge-

mensamma regler för vilken rättsordning som är tillämplig och staters regler ofta kolliderar 

kan det vid en persons död skapa vissa problem.65  

Första steget vid ett gränsöverskridande fall är att avgöra en persons personalstatut. Perso-

nalstatut utgör inom den internationella privaträtten den rättsordning66 som till följd av be-

stående och nära anknytning ska tillämpas på någons personliga förhållanden.67 Det finns 

två olika anknytningsprinciper som kan användas för att avgöra en fysisk persons persona l-

statut: hemvistprincipen och nationalitetsprincipen. Grundtanken bakom de båda princ i-

perna är densamma, att någons personliga rättsförhållanden ska bedömas enligt lagen i lan-

det till vilket denne har starkast och mest varaktig anknytning. Skillnaden principerna emel-

lan är hur denna bedömning görs, hemvistprincipen kan sägas grunda sig på bosättning 

medan nationalitetsprincipen utgår från medborgarskap. 68 

3.1.1.2  Hemvistprincipen 

Hemvist- eller domicilprincipen som den också kallas är en av två anknytningsprinciper, 

enligt vilken en persons personliga förhållanden bör behandlas i enlighet med rättsordning-

en i den stat där denne har sin hemvist (domicil). Sverige var länge ett land som endast till-

lämpade nationalitetsprincipen men har sedermera gått över till att i allt större utsträckning 

även använda sig av hemvistprincipen. Denna utveckling tros ha ett samband med Sveriges 

omvandling från ett utvandrings- till ett invandringsland i mitten på 1900-talet.69 Michael 

                                                 
65 KOM(2005) 65 slutlig grönbok Arv och testamente, s. 3. 

66 Med ordet rättsordning avses ett lands samlande rättsregler.  

67 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 148.  

68 Prop. 1989/90:87 s. 16. 

69 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt , s. 149. 
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Bogdan, professor vid Lunds universitet, menar att det är en naturlig utveckling då det är 

förståeligt att ett invandrarland vill underkasta invandrarna det nya bosättningslandets lagar, 

även innan de förvärvat medborgarskap i landet.70 Det problematiska med att tillämpa 

hemvistprincipen är att ordet hemvist inte har någon självklar och enhetlig betydelse. Det 

är därför viktigt att observera att hemvist kan definieras på olika sätt inom olika rättsord-

ningar och rättsområden.71 Under denna rubrik kommer definitionen inom den svenska in-

ternationella arvsrätten att lyftas fram. 

Hemvistprincipen kommer till uttryck på flera ställen i svensk lagstiftning.72 Det framgår att 

den som är bosatt i en stat anses ha hemvist där, om bosättningen med hänsyn till vistel-

sens varaktighet och omständigheterna i övrigt anses som stadigvarande.73 För de fall att en 

person flyttar från ett land till ett annat ska därmed två krav vara uppfyllda för att hemvist 

ska föreligga. För det första ska personen i fråga ha bosatt sig i landet, detta rekvisit är av 

objektiv karaktär och betyder normalt sett att den nyinflyttade skaffar sig en fast bostad i 

det nya landet. För det andra ska bosättningen i landet anses vara stadigvarande, det vill 

säga att personen i fråga har för avsikt att stanna kvar i landet tills vidare. Det andra rekvis i-

tet är således subjektivt där den inflyttades egna uppgifter om sina avsikter att stanna kvar i 

landet är av stor betydelse.74  

Enligt propositionen75 till LIMF, har hemvistprincipen starka fördelar när en person har 

hemvist i ett annat land än det där denne är medborgare, då ett lands lagar är en spegling av 

de sociala mönster och värderingar som råder i landet. Då människan tenderar att anpassa 

sig till den miljö hon lever i, så menar propositionen att någons personliga förhållanden bör 

ha en starkare anknytning till bosättningslandet än till det land där personen endast är med-

borgare. Det finns, enligt samma proposition, ännu en klar fördel med hemvistprincipen 

                                                 
70 Bogdan, Michael, Recension: Kristina Örtenhed, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden. 

En internationellt privat- och processrättslig studie, JT 2006/07, s. 445.  

71 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt , s. 145. 

72 Exempelvis i 7 kap. 2 § lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 

förmyndarskap (IÄL) samt 19 § lag (1990:272) om vissa internationella frågor rörande makars förmögenhets-

förhållanden (LIMF).  

73 Prop. 1973:158 s. 79-81 och 120-121, där det framgår att författaren vid tillkomsten av 7:2 IÄL strävat efter 

att tillskapa ett, för hela den internationella familjerätten, så långt möjligt enhetligt hemvistbegrepp. Se även 

Jänterä-Jareborg, Maarit, IÄL, 7 kap. 2 §, lagkommentar not. 33, (2013-02-25 Karnov Internet). 

74 Prop. 1989/90:87, s. 59 se även RH 2010:31. 

75 Prop. 1989/90:87. 



 

 
13 

framför nationalitetsprincipen. Det är, för personen i fråga, betydligt lättare för att inte tala 

om billigare, att ta reda på vilka regler som gäller i hemvistlandet än i medborgarskapslan-

det.76 

Många gånger är det dock en svårare process att avgöra en persons hemvist än dennes na t-

ionalitet då människor i regel byter hemvist mer frekvent än nationalitet. 77 Trots att rekvisi-

ten för hemvist i den svenska lagtexten är tydliga kan de vara svåra att de facto utreda, var-

för det i varje enskilt fall måste göras en separat bedömning. Det objektiva rekvisitet angå-

ende bosättning är tämligen enkelt att utreda, däremot uppstår ofta oklarheter gällande av-

sikten att stanna kvar i landet. Huvudregeln är att domstolen godtar en parts förklaring om 

avsikt att stanna, men att viss försiktighet ändock krävs för att förhindra att vistelsens enda 

syfte är att undvika medborgarskapslandets lagar och regler.78 Enligt lagtextens definition 

av hemvist ska hänsyn även tas till vistelsens varaktighet.79 Enligt en rättsfallsstudie80 visar 

praxis att ju längre tid någon har spenderat i ett land, desto större är chansen att denne ska 

anses ha hemvist i landet.81 Men det finns dock fall där en person kan anses ha hemvist re-

dan från ankomstdagen. Ett exempel på ett sådant tillfälle är då en svensk medborgare flyt-

tar tillbaka till landet efter en längre tid utomlands. 82  

3.1.1.3  Nationalitetsprincipen 

Den andra anknytningsprincipen avseende lagval kallas nationalitetsprincipen och innebär 

att en persons personliga förhållanden ska behandlas i enlighet med lagen i det land där 

denne är medborgare. Det är således landet där den avlidne var medborgare vid sitt från-

fälle som är avgörande för personalstatutet, huruvida denne sedan hade hemvist i en annan 

stat vid dödsfallet eller inte, har inte någon betydelse för principens tillämplighet.83 

                                                 
76 Prop 1989/90:87 s. 16 f. Noten avser hela stycket. 

77 Prop. 1989/90:87 s.17. 

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

79 7 kap. 2 § IÄL. 

80 Gjord av Kristina Örtenhed i hennes doktorsavhandling med namnet Bosättningsanknytningar i gränsöverskri-

dande familjerättsförhållanden – En internationell privat- och processrättslig studie. 

81 Örtenhed, Kristina, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden – En internationell privat- och 

processrättslig studie, Iustus Förlag, Uppsala, 2006, s. 175. 

82 Prop. 1973:158 s. 81. 

83 Prop. 1989/90:87 s. 16. 
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Användandet av denna princip är normalt sett lättare än att tillämpa hemvistprincipen, då 

det endast finns ett rekvisit, att personen i fråga är medborgare i staten. Problem med nat-

ionalitetsprincipen kan dock uppstå, och gör så i främst två fall: när en person är statslös 

samt i de fall någon innehar dubbelt medborgarskap.84 Då staters lagstiftning om medbor-

garskap inte harmoniserar finns det ingenting som garanterar att en person är medborgare i 

ett land. I Sverige har detta problem lösts genom en lag om medborgarskap där en av 

grundprinciperna är att undvika statslöshet.85 Även IÄL86 erbjuder en lösning på problemet 

där en statslös likställs med medborgare i hemviststaten eller, om hemvist saknas, där 

denne har sin vistelseort.87 

I och med införandet av nyss nämnda medborgarskapslag är det numera möjligt att i Sve-

rige inneha dubbelt medborgarskap.88 Den som blir svensk medborgare kan således behålla 

sin tidigare nationalitet, förutsatt att lagen i det landet tillåter detta. De dubbla medborgar-

skapen gör att nationalitetsprincipens lämplighet som anknytningsprincip minskar inom 

den internationella privaträtten,89 detta då principen endast utgår från vilket stat en person 

är medborgare i. För de fall att denne är medborgare i flera stater uppstår således en bety-

dande komplikation när det ska klargöras vilken av dessa stater som ska ha företräde. Ett 

annat problem med det dubbla medborgarskapet i arvsituationer är att vissa stater inte tillå-

ter att arv överförs till personer med dubbelt medborgarskap. En person med dubbelt 

medborgarskap kan således riskera att förlora det arv denne är berättigad till om han eller 

hon inte avsäger sig det ena medborgarskapet.90  

3.1.2 Principer för arvskifte 

När lagvalsfrågan är utredd återstår det att utreda huruvida den tillämpliga lagstiftningen 

ska användas på hela eller delar av kvarlåtenskapen, vilket görs utifrån antingen territorial i-

                                                 
84 Prop. 1973:158, s. 77. Se även Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt , s. 149 f. 

85 Se 7- 8 §§, 11 § 4 st. samt 14 § 4 st. Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap (MedbL). 

86 Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). 

87 7 kap. 3 § IÄL. 

88 Prop. 1999/2000:147 s 17. 

89 Prop. 1989/90:87 s. 18. 

90 Utrikesdepartementet, Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar, Regeringskansliet, 

http://www.regeringen.se/sb/d/6998/a/84070, Hämtad: 2013-02-12. 
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tets- eller universalitetsprincipen.91 Territorialitetsprincipen innebär att boutredning, bodel-

ning och arvskifte ska ske i varje stat där det finns kvarlåtenskap efter den avlidne, samti-

digt som förrättningen är begränsad till att endast omfatta den egendom som finns i den 

aktuella staten.92 Konsekvensen av denna princip blir således att förfaranden med skilda 

arvsregler startas i flera stater,93 något som kan bli både dyrt och tidskrävande för arvtagar-

na.94  

Universalitetsprincipen kommer till uttryck i den svenska lagtexten och innebär att bout-

redning, bodelning och arvskifte ska omfatta all egendom som tillhör boet, oavsett om den 

finns inom eller utom riket.95 Det är primärt universalitetsprincipen som tillämpas i svensk 

rätt, även för de fall den avlidne lämnat egendom i landet men varken var svensk medbor-

gare eller hade hemvist här.96 Då den svenska lagen endast gäller i Sverige är det därmed 

inte säkert att utländska myndigheter godtar att svenska regler tillämpas på egendomen.97 

Problem kan därmed uppstå för det fall att den andra staten också tillämpar universalitet s-

principen och inleder konkurrerade förfaranden.98 För att denna princip ska kunna tilläm-

pas tillfredsställande krävs en uppgörelse mellan inblandade stater, då en förutsättning för 

dess tillämplighet är att stat A tillåter stat B att sköta hela processen samtidigt som stat A 

avhåller sig från att befatta sig med kvarlåtenskapen.99 

3.2 Vilka principer tillämpas i Sverige? 

Avseende arv med enbart svenska förhållanden kommer arvskiften ske enligt de svenska 

materiella reglerna i ÄB.100 Om svensk domstol däremot har rättsskipningsintresse i ett 

ärende av gränsöverskridande karaktär måste lagvalsfrågan avgöras innan ÄBs regler kan 

                                                 
91 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt , s. 239. 

92 Brattström, Singer, Rätt arv – fördelning av kvarlåtenskap, s. 208 not 47.  

93 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 239. 

94 Örtenhed, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden – En internationell privat- och process-

rättslig studie, s. 43. 

95 2 kap. 1 § 1 st. IDL. Se även Art. 19.3 konventionen den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Fin-

land, Island och Norge om arv, testamente och boutredning (den nordiska arvskonventionen).  

96 2 kap. 1 § 1 st., 2 kap. 2 § och 5 § 1 st. IDL samt 19-20 §§ NDL 1. 

97 NJA II 1938 s. 223 där det anges att den svenska lagstiftningen endast är gällande i Sverige.  

98 Bogdan, Svensk internationell process- och privaträtt , s. 239. 

99 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt , s. 239 

100 Se kapitel 2.  
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tillämpas.101 Denna fråga prövas antingen enligt IDL eller NDL beroende på om arvets an-

knytning härrör till en inom- eller utomnordiskt stat.   

På 1930-talet ingicks omfattande familje- och arvsrättsliga konventioner mellan de nordiska 

staterna för att harmonisera rättsläget och underlätta medborgarnas möjlighet att flytta mel-

lan staterna.102 Tillämpningsområdet för den arvsrättsliga konventionen är huvudsakligen si-

tuationer där en medborgare i en nordisk stat vid tidpunkten för sin död hade hemvist i en 

annan nordisk stat.103 För att omfattas av konventionen krävs således att personen är med-

borgare samt har hemvist i Norden.104 Då Sverige, Finland och Danmark är medlemmar i 

EU har konvention det senaste året reviderats för att motsvara den nya arvsförordningens 

bestämmelser. Trots detta kan dock konventionen i viss mån komma att förlora tillämplig-

het då den nya arvsförordningens bestämmelser måste ges företräde.105 Begränsningen 

drabbar dock enbart Sverige och Finland, vilka är de enda nordiska stater som kommer att 

omfattas av arvsförordningen då Danmark inte deltar i EU:s civilrättsliga samarbete och 

Norge samt Island inte är medlemmar i unionen.106  

I svensk rätt införlivas den nordiska arvskonventionen i tre separata lagar som därmed re-

glerar arvsituationer inom Norden.107 I inomnordiska fall är hemvistprincipen huvudregeln, 

och arvsreglerna i hemvistlandet ska således tillämpas i fråga om rätten till arv efter den av-

lidne.108 För utomnordiska fall tillämpas däremot nationalitetsprincipen, där lagstiftningen 

                                                 
101 2 kap. 10 § 1 st. IDL.  

102 Den Nordiska Expertgruppen För Familjerätt, Promemoria: ”Den nordiska konventionen om arv, testamente och 

boutredning (antagen Köpenhamn 19.11.1934) - En översyn av konventionsregleringen föreslagen av den nordiska expertgrup-

pen för familjerättsf rågor” 2012-03-29, s. 1. 

103 1 § NDL I samt 1 § NDL II. 

104 Den Nordiska Expertgruppen För Familjerätt, Promemoria, 2012-03-29, s. 4. Se dock Artikel 19 Den nor-

diska arvskonventionen, som omfattar även det fall där den avlidne hade hemvist och var medborgare i 

samma stat. 

105 Art. 1 Den nordiska arvskonventionen samt Artikel 75.3 Arvsförordningen. 

106 Art. 84 jmf. ingress 83 Arvsförordningen. För en förteckning över EU:s medlem sstater se, http://www.eu-

upplysningen.se/Om-EU/Medlemskap-och-historik/EU-har-27-medlemslander/, Hämtad: 2013-02-13. 

107 NDL I, NDL II samt lag (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, 

Finland, Island eller Norge. 

108 1 § NDL I, 1 § NDL II samt art. 2 Den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning. 
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anger att arv efter en svensk medborgare, oavsett hemvist, ska bedömas enligt svensk rätt. 

Likaså att arv efter en utländsk medborgare bedöms enligt det landets lag. 109  

När ett arv ska bedömas enligt svensk rätt är det de tidigare utredda arvsrättsliga reglerna i 

ÄB som blir aktuella. Förutsatt att inget testamente skrivits delas således arvet enligt den le-

gala arvsordningen.110 Det brukar sägas att Sverige till viss del tillämpar en blandning av 

territorialitets- och universalitetsprincipen.111 Huvudregeln är att universalitetsprincipen ska 

användas, men i utomnordiska fall har dock egendom kunnat överlämnas till den avlidnes 

medborgarskaps- eller hemvistland.112 Således tillämpas ÄBs regler i normala fall på arvet i 

dess helhet.   

                                                 
109 1 kap. 1 § IDL. 

110 Dessa regler har presenterats närmare i kap. 2. 

111 Bogdan, Svensk internationell process- och privaträtt s. 233. 

112 2 kap. 1-2 §§ jmf 2 kap. 1 § 2 st. IDL samt 1 kap. 2 § IDL. 
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4 Problem vid gränsöverskridande arvsituationer 

4.1 Problemet avseende domsrätt 

Den ökade rörligheten av personer inom och utanför EU har lett till betydande komplika t-

ioner inom arvsrätten. Allt fler personer arbetar och studerar utanför medborgarskapslan-

det. Gränsöverskridande förhållanden inleds, personer förvärvar egendom i andra stater 

samt byter hemvist vilket gör att det vid en persons bortgång inte är ovanligt att arvet har 

en gränsöverskridande karaktär. Att inte veta vilken domstol som kommer att besluta om 

arvet eller vilket lands regler som kommer att vara tillämpliga på kvarlå tenskapen skapar en 

stor oförutsägbarhet på området, både för arvlåtare och för arvtagare. Denna osäkerhet 

har, inom EU, ansetts utgöra ett hinder mot den fria rörligheten av människor och kapi-

tal.113  

De svårigheter som de inblandade i en gränsöverskridande arvsituation ställs inför är främst 

staternas olika materiella bestämmelser, dess skilda förfarande-, behörighets- och lagvals-

regler.114 Problem uppstår ofta när staters anknytningsprinciper kolliderar med varandra, ett 

exempel kan vara Sverige, som i utomnordiska fall tillämpar nationalitetsprincipen och 

Frankrike som tillämpar hemvistprincipen. En kollision mellan rättsordningarna uppstår så-

ledes när en svensk medborgare vid sin död har hemvist i Frankrike. Båda staternas rätts-

ordningar blir tillämpliga på arvet och konkurrerande förfaranden skulle kunna startas i re-

spektive stat.115  

För att undvika parallella förfaranden inom andra rättsområden finns, i EU-rätten, princi-

pen om litispendens.116 Denna princip förhindrar att ett mål som är föremål för prövning i 

en pågående rättegång tas upp i en annan domstol.117 Frågan om litispendens ska tas upp ex 

officio av domstolen och målet ska vilandeförklaras av alla domstolar förutom den, i vilken 

                                                 
113 Bergquist, Ulf, Familjerätten i EU på väg mot harmonisering , Advokaten 2007, Årgång 73:1 s. 30. 

114 Grönbok Arv och testamente s. 3.  

115 Bergquist, Ulf, EU-förslag om internationell arvsrätt , Advokaten, 2009, Årgång 75:9 s. 36. 

116 Se exempelvis Art. 27, Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behö-

righet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen). Se 

även Art. 68 jmf. Art. 21, Konvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträt-

tens område (undertecknad den 27 september 1968) (Konsoliderad version) - 1968 års Brysselkonvention. 

117 Melin, Stefan, Juridikens begrepp, upplaga 5, Iustus Förlag, Uppsala, 2012, sökord: Lis pendens, s. 261. 
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talan först väcktes.118 Det är vanligt att arvsfrågor görs upp i godo av berörda parter eller 

handläggs av icke-rättsliga myndigheter. Det kan då vara svårt att förutse eller ens upptäcka 

de parallella ärendena.119 Då det i dagsläget inte finns tillämpbara rättsakter inom EU på 

arvsrättens område finns ingen lösning på denna problematik.120  

4.2 Problemet avseende lagval 

Den problematik som kan uppstå vid frågan avseende tillämplig lag utgörs ofta av en 

rättsosäkerhet.121 Utgångpunkten är att den behöriga domstolen ska tillämpa lagen i den stat 

till vilken rättsfrågan har starkast anknytning. Enligt den svenska rätten bestäms detta enligt 

reglerna för internationell privaträtt.122 Dessa regler kan ange att svensk domstol ska pröva 

ärendet enligt utländsk rätt. Arvsärenden utgör dock s.k. dispositiva mål123, vilket innebär 

att domstolen inte får pröva mer än vad en part har yrkat.124 Det råder här delade meningar 

huruvida domstolen ska tillämpa utländsk lag ex officio, d.v.s. utan att part yrkat detta.125 

För de fall att utländsk rätt ska användas på förrättningen av arvet måste dock innehållet av 

den utländska rätten utredas. Denna rätt kan vara både lagfäst eller tillkommen genom 

praxis. En enligt svensk rätt vedertagen processrättslig princip är Jura novit curia, domstolen 

känner lagen.126 Enligt denna princip ska domstolen själv utreda den utländska rättsord-

ningen, men har även rätt att vända sig till Justitiedepartementet och begära upplysningar 

om innehållet i den utländska rätten.127 Domstolen kan även välja att ålägga part att utreda 

den utländska rätten.128 Det är svårare för den svenska domstolen att tillämpa utländsk rätt 

                                                 
118 21 art. Brysselkonventionen. Att en domstol beaktar något ex officio innebär att domstolen på eget ini-

tiativ prövar saken.  

119 Ingress 36 Arvsförordningen. 

120 Art 1.2.a Bryssel I-förordningen samt Art 1.3.f Bryssel II-förordningen. 

121 Ingress 37 Arvsförordningen. 

122 Brattström, Singer, Rätt arv – fördelning av kvarlåtenskap, s. 217. För vidare information om den svenska in-

ternationella privaträtten se kap. 3. 

123 Dispositiva mål kännetecknas av att förlikning om saken är tillåten. Melin, Juridikens begrepp, sökord: dispo-

sitiva mål, s. 103. 

124 17 kap. 3 § Rättegångsbalk (1942:740) (RB). 

125 Bogdan, Michael, Internationell familje- och förmögenhetsrätt , kap. 30 i, Sandgren, Claes (red.), Norstedts juridiska 

handbok, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2001, s. 744. 

126 35 kap. 2 § 2 st. RB. Melin, Juridikens begrepp, sökord: Jura novit curia, s. 222. 

127 Förordning (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt.  

128 35 kap. 2 § 2 st. RB, 3 kap. 2 § IDL samt Brattström, Singer, Rätt arv – fördelning av kvarlåtenskap, s. 219. 
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än att tillämpa nationell rätt, och processen är många gånger både dyr och tidskrävande. Då 

domstolen ofta saknar kunskap om den främmande rättens innehåll uppstår det en över-

hängande risk för missförstånd och felaktiga rättstillämpningar. 129 Denna osäkerhet kan 

även uppstå i situationer när EU-rätten ska tillämpas i svensk domstol.130 Om svensk dom-

stol anser att dess utredning av den utländska rätten inte är tillräckligt tillförlitlig för att 

grunda en dom på, har domstolen i tidigare fall valt att istället tillämpa den svenska lagen på 

ärendet. 131   

För personer med tillgångar på flera platser runt om i världen kan ett problem vara att inte 

veta hur arvet kommer att delas.132 Då många staters arvsregler skiljer sig åt är det viktigt att 

kunna förutse delningen av ett framtida arv. I vissa stater finns en möjlighet att i ett avtal 

reglera vilket lands lag som ska vara tillämplig på arvet.133 Det är dock inte en garanti för att 

alla stater där kvarlåtenskap finns godkänner detta lagval.134 Stater kan även ha skilda regler 

angående exempelvis arvskatt, vem som har rätt till arv och formkrav för upprättandet av 

ett testamente. Av denna anledning kan oförutsägbarheten avseende tillämplig lagstiftning 

vara ett problem för arvlåtaren i dess planering även här. 135   

Ett annat viktigt moment, som kompletterar domsrätt och lagval, när det gäller gränsöver-

skridande arvsituationer är erkännandet av utländska domar och beslut.  136 Det är inte alltid 

säkert att utländska domar godkänns i andra stater, 137 men inom EU finns det dock reglerat 

att domar som meddelats i en medlemsstat ska erkännas i övriga medlemsstater utan att 

                                                 
129 Brattström, Singer, Rätt arv – fördelning av kvarlåtenskap, s. 217. 

130 Brandberg, Knutson, Internationell familjerätt: Ett gränslöst och snabbt växande arbetsområde, Advokaten, 2009, s. 

27. 

131 Brattström, Singer, Rätt arv – fördelning av kvarlåtenskap, s. 218. 

132 Brandberg, Knutson, Internationell familjerätt: Ett gränslöst och snabbt växande arbetsområde , Advokaten, s. 26. 

133 http://www.successions-europe.eu/sv/home, Hämtad: 2013-03-15, se frågan ”Kan jag välja vilken arvslag 

som skall gälla?”. 

134 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt , s. 310. 

135 Ingress 37 Arvsförordningen.  

136 Jänterä-Jareborg, Maarit, Svensk domstol och utländsk rätt – En internationell privat- och processrättslig studie, Iustus 

Förlag, Uppsala, 1997, s. 21. 

137 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt , s. 310. 
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något särskilt förfarande behöver utföras.138 Dock kvarstår problemet vid arv eftersom 

dessa situationer är undantagna nuvarande EU-reglers tillämpning.139  

                                                 
138 Se t.ex. art. 32 - 33.1 Bryssel I-förordningen. Där ordet dom avser varje avgörande som meddelats av dom-

stol i en medlemsstat oavsett rubricering. Så som dom, beslut eller förordnande om verkställighet, liksom 

domstolstjänstemans beslut i fråga om rättegångskostnader.  

139 Art 1.2.a Bryssel I- förordningen samt Art 1.3.f Bryssel II-förordningen.  
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5 Arvsförordningen 

5.1 Inledning 

Inom EU-rätten finns en rad rättsakter: förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer 

och yttranden. En förordning är den mest omfattande rättsakten och ska ha allmän giltig-

het, vilket innebär att alla delar av denna ska vara bindande och direkt tillämpliga i varje 

medlemsstat.140 Att en förordning är direkt tillämplig innebär att den, i och med utfärdan-

det, är likvärdig med nationell lagstiftning och inte får omarbetas eller justeras för att passa 

en medlemsstats interna rättsförhållanden.141 I Sverige har en förordning från EU i princip 

högre dignitet än grundlagen, då det i grundlagen är stadgat att Sverige är förbundet att 

följa EU-rätten.142  

Oförutsägbarheten avseende domsrätt och lagval i arvsärenden har varit uppe för diskuss-

ion inom EU en längre tid och nu resulterat i en förordning.143 Att valet av rättsakt föll på 

just en förordning beror på det rådande behovet av förutsägbara och rättsäkra regler på 

området. Dessa regler bör vara tydliga och enhetliga för att undvika att lämna ett tolknings-

utrymme för medlemsstaterna i tillämpningen av reglerna, vilket bäst åstadkoms med en 

förordning.144 De flesta arvsärenden avgörs utan tvist och då det inte tidigare funnits några 

unionsbestämmelser på arvsrättens område har en förordning ansetts nödvändig.145 Arvs-

förordningen ska inkludera så många situationer som möjligt och omfattar därför även arv-

särenden utanför domstol.146  

Det primära problemet som uppstår i gränsöverskridande arvsituationer är svårigheten för 

arvlåtaren att förutse vilken rättsordning som ska tillämpas på kvarlåtenskapen, men även 

medlemsstaternas skilda materiella - , förfarande - och lagvalsregler utgör ett betydande 

                                                 
140 Art. 288 FEUF. 

141 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, upplaga 4:1, Norstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 

31-32.  

142 1 kap. 10 § och 10 kap. 6 § RF. 

143 Grönbok Arv och testamente s. 3.  

144 KOM(2009) 154 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om behörighet, tillämplig 

lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet 

av ett europeiskt arvsintyg, s. 4. 

145 Grönbok Arv och testamente s. 3. 

146 Art. 3.2 Arvsförordningen samt Grönbok Arv och testamente s. 3. 
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problem.147 Detta har ansetts utgöra ett hinder för den fria rörligheten av människor och 

kapital.148 Syftet med förordningen är således att medborgare i medlemsstaterna lättare ska 

kunna planera sin kvarlåtenskap, och hävda sina rättigheter i gränsöverskridande arvsituat-

ioner. Tanken är att personer med hemvist i eller med anknytning till EU ska kunna röra 

sig fritt men ändå ha kontroll över sina internationella arvsförhållanden. Medborgarna ska 

ha möjlighet att skydda sina arvingars-, testamentstagares- och fordringsägares rättighet-

er.149 Införandet av arvsförordningen ska även minska risken för s.k. forum shopping, där 

det förmånligaste processlandet väljs av arvlåtaren, oavsett om det valda landet har något 

rättsskipningsintresse i ärendet eller inte.150 Målet med förordningen är således att förutsäg-

barheten och rättssäkerheten i gränsöverskridande arvsituationer ska stärkas.151 Samtidigt 

som arbetet med att bevara och utveckla ett område av frihet, säkerhet och rättvisa inom 

vilket fri rörlighet för personer säkerställs fortskrider.152 Förordningen är, i och med anta-

gandet, till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med för-

dragen.153 I kommande avsnitt ska förordningens innehåll i korthet sammanställas.  

5.2 Allmänna bestämmelser och tillämpningsområde  

Arvsförordningen anger ett brett tillämpningsområde och anger endast att förordningen 

ska tillämpas på arv efter en avliden person.154 Enligt arvsförordningens definitionsartiklar 

innefattar ordet dom varje arvsrättsligt avgörande, oavsett rubricering, som har meddelats av 

en domstol i en medlemsstat. Således likställs exempelvis beslut 155 från domstolar med do-

mar.156 I arvsförordningen omfattar ordet domstol alla myndigheter och rättstillämpare som 

har behörighet i arvsfrågor och som utövar rättsliga funktioner eller agerar genom delege-

                                                 
147 Brandberg, Knutson, Internationell familjerätt: Ett gränslöst och snabbt växande arbetsområde , Advokaten, s. 29. 

148 Bergquist, Ulf, Familjerätten i EU på väg mot harmonisering , Advokaten, 2007, Årgång 73:1 s. 30. 

149 Ingress 7 Arvsförordningen. 

150 Brandberg, Knutson, Internationell familjerätt: Ett gränslöst och snabbt växande arbetsområde , Advokaten, s. 27. 

För vidare information om forum shopping se även Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt , s. 39.  

151 Ingress 37 Arvsförordningen. 

152 Art. 3.2 Fördraget om den Europeiska unionen samt ingress 1 Arvsförordningen. 

153 Europeiska unionens officiella tidning, EUT L 201, 27.7.2012, s. 134. 

154 Art. 1 Arvsförordningen. 

155 Ett beslut från en domstol skiljer sig från en dom på så sätt att domen är ett avgörande av själva saken, 

medan ett beslut är avgörande av frågor som uppstått i samband med handläggningen av sakfrågan. Ett b e-

slut kan även avse myndighetsutövning. Melin, Juridikens begrepp, sökord: beslut, s. 64. 

156 Art. 3.1.g Arvsförordningen. 
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ring från, eller under kontroll av, rättsliga myndigheter, dock endast under vissa förutsätt-

ningar, exempelvis att dessa andra myndigheter och rättstillämpare garanterar opartiskhet.157 

Från arvsförordningens tillämpning undantas bland annat skatte-, tull- och förvaltnings-

rättsliga frågor,158 dessa frågor lämnas istället över till den nationella lagstiftningen. 159 Till-

lämpningen av arvsförordningen ska innefatta alla civilrättsliga aspekter av arv, det vill säga 

alla sorters överföringar av tillgångar, rättigheter och skyldigheter efter dödsfallet. 160 Det 

spelar således ingen roll för tillämpningen huruvida den avlidne upprättat ett testamente el-

ler om arvet ska delas enligt den legala arvsordningen.161 Arvsförordningens regler ska inte 

påverka befogenheter som myndigheterna i de olika medlemsstaterna har i handläggningen 

av arvsärenden.162   

Arvsförordningen anger vissa allmänna bestämmelser, exempelvis finns ett förbud för 

medlemsstaterna att kräva legalisering163 av de handlingar som utfärdats inom förordning-

ens tillämpningsområde.164 För att respektera medlemsstaternas internationella åtaganden 

följer att denna förordning inte ska påverka tillämpningen av internationella konventioner 

avseende frågor som omfattas av denna förordning, till vilka en eller flera medlemsstater är 

anslutna när denna förordning antas.165 Förordningen ska anses ha företräde framför kon-

ventioner som uteslutande ingåtts mellan medlemsstater i frågor som båda rättsakterna tar 

upp.166 Den tidigare nämnda nordiska arvskonventionen som ingåtts mellan Sverige, Dan-

mark, Finland, Island och Norge ska fortfarande tillämpas mellan dessa stater i viss ut-

                                                 
157 Art. 3.2 Arvsförordningen. 

158 Art. 1.1 Arvsförordningen. 

159 Ingress 10 Arvsförordningen. 

160 Ingress 9 Arvsförordningen. 

161 Ingress 9 Arvsförordningen. 

162 Art. 2 Arvsförordningen. 

163 Legalisering av handling innebär att ett intyg utfärdas om att någon, vars befogenhet anges i föreskrift eller 

liknande, har undertecknat viss handling samt att denne vid tiden för undertecknandet hade befogenhet att 

utfärda handlingen. Se Förordning (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verk-

ställa legaliseringar samt Lag (1981:1363) om notarius publicus.  

164 Art. 74 Arvsförordningen. 

165 Art. 75.1 jmf ingress 73 Arvsförordningen. 

166 Art. 75.2 Arvsförordningen. 
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sträckning, exempelvis ska denna konvention gälla för de fallen att den ger ett snabbare och 

enklare förfarande avseende erkännande och verkställighet av arvsdomar. 167  

Arvsförordningen är tillämplig på arv efter personer som avlidit på eller efter den 17 au-

gusti 2015.168 Om lagval gjorts innan detta datum ska valet anses giltigt under förutsättning 

att reglerna om lagval i denna förordning är uppfyllda, alternativt att valet är giltigt vid till-

lämpning av de internationella regler som var gällande då valet gjordes i den stat där den 

avlidne hade hemvist eller där denne var medborgare.169 Liknande regler gäller ett förord-

nande av kvarlåtenskap som gjorts innan den 17 augusti 2015. 170  

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter offentliggörandet i Europeiska 

unionens officiella tidning.171 Den ska därefter tillämpas från och med den 17 augusti 2015, 

med vissa angivna undantag.172 Förordningens tillämpning samt eventuella praktiska pro-

blem som uppstått ska, senast år 2025, ha utretts av kommissionen i en rapport som ska 

läggas fram för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommit-

tén.173  

5.3 Domsrätt 

5.3.1 Allmän och subsidiär behörighet 

Arvsförordningen reglerar domstolens behörighet i olika situationer samt anger bestämelser 

för hur denna behörighet ska prövas. Förordningen ger domstolen en allmänna behörighet, 

lydelsen i denna är tydlig och anger att domstolen i den medlemsstat där den avlidne hade 

hemvist vid sin död ska vara behörig att fatta beslut om arvet i dess helhet.174 Det innebär 

således att hemvistprincipen kombinerat med universalitetsprincipen ska gälla för arv som 

omfattas av förordningen. Av arvsförordningens ingress framgår att hemvistprincipen val-

des som anknytningsprincip för att säkra den faktiska anknytningen mellan ett arv och en 

                                                 
167 Art. 75.3 Arvsförordningen. 

168 Art. 83.1 Arvsförordningen. 

169 Art. 83.2 Arvsförordningen. 

170 Art. 83.3 Arvsförordningen. 

171 Art. 84. samt EUT L 201, 27.7.2012, s. 107–134. Tidningen publicerades 27 juli 2012, vilket innebär att 

arvsförordningen gäller från och med den 17 augusti 2012.  

172 Art. 84 Arvsförordningen. 

173 Art. 82 Arvsförordningen. 

174 Art. 4 Arvsförordningen. 
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domstols behörighet att besluta om arvet.175 För att fastställa hemvisten anges att en hel-

hetsbedömning av den avlidnes liv under de senaste åren ska göras av den myndighet som 

handlägger arvet. Fokus ska läggas främst på hur varaktig och regelbunden den avlidnes 

vistelse varit i landet samt skälen bakom vistelsen.176 Fastställandet av hemvist kan i vissa 

fall vara komplicerat, framförallt om den avlidne bott utomlands men haft en stark kopp-

ling till sin ursprungsstat. I ett sådant fall utgör familjen och dess huvudsakliga intressen 

samt den avlidnes sociala liv avgörande faktorer i den helhetsbedömning myndigheten ska 

göra. Även medborgarskap och platsen där den avlidnes flesta tillgångar är belägna kan bi-

dra till att avgöra hemvisten.177  

Arvsförordningen anger även regler för domstolens subsidiära behörighet, dessa regler är 

till för att säkerställa att domstolarna i alla medlemsstater, på samma grunder, har behörig-

het att besluta om arv efter personer som inte hade hemvist inom unionen vid sin död.178 

Förordningen anger även en regel avseende reservforum, som blir tillämplig i situationer 

där ingen medlemsstats domstol är behörig i enlighet med andra bestämmelser i förord-

ningen.179 Dessa regler kommer att utredas närmare i kapitel sex.  

5.3.2 Lagvalsavtal 

Arvsförordningen har till avsikt att se till att handläggande myndighet i majoriteten av fallen 

kommer att tillämpa det egna landets lag. Därför finns i arvsförordningen ett antal be-

stämmelser som träder i kraft för de fall den avlidne genom ett lagval har valt att lagsti ft-

ningen i dennes medborgarstat istället ska reglera arvet.180 Ett exempel på en sådan regel är 

det avtal som berörda arvtagare kan ingå avseende val av domstol. Arvtagarna har då möj-

lighet att avtala om att domstol i vald stat ska ha exklusiv behörighet att pröva aktuella 

arvsfrågor.181 Domstolen i hemviststaten ska, om så är fallet, avvisa talan om förrättning av 

arvet.182   

                                                 
175 Ingress 23 Arvsförordningen. 

176 Ingress 23 Arvsförordningen. 

177 Ingress 24 Arvsförordningen. 

178 Art. 10 samt ingress 30 Arvsförordningen. Se vidare avsnitt 6.2.1 nedan.  

179 Art. 11 Se vidare avsnitt 6.2.2 nedan.  

180 Ingress 27 Arvsförordningen. 

181 Art. 5 Arvsförordningen. 

182 Art. 6 Arvsförordningen. 
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5.3.3 Litispendens och käromål med samband 

För att undvika att parallella oförenliga domar meddelas i olika medlemsstater har den pro-

cessrättsliga principen om litispendens antagits i arvsförordningen. Principen anger att om 

samma arvsmål handläggs vid domstolar i olika medlemsstater ska varje domstol, utom den 

vid vilken talan först väcktes självmant låta handläggningen vila till dess att det ha r fast-

ställts vilken domstol som har behörighet att fortsätta handlägga arvsmålet. Resterande 

domstolar ska därefter avvisa talan till förmån för den behöriga domstolen.183 

För de fall att två käromål med samband mellan varandra prövas vid domstolar i olika med-

lemsstater får varje domstol, utom den vid vilken talan först väcktes, låta handläggningen 

vila. Om dessa fall prövas i första instans får varje domstol, utom den vid vilken talan först 

väcktes, avvisa talan förutsatt att den domstol där talan först väcktes är behörig att pröva 

alla mål och att lagen i det landet tillåter en förening av målen.184 

5.4 Lagval 

5.4.1 Avgörande av tillämplig lag 

Arvsförordningen anger en universell tillämpning, vilket innebär att den lag som anges i 

förordningen ska tillämpas oberoende på om det är en medlemsstats lag eller inte.185 Den 

tillämpliga lagen ska i helhet styra arvet, däribland orsak, tidpunkt och plats för arvsförfa-

rande.186 Lagen som ska tillämpas är i huvudregel den nationella lagen i den stat där den av-

lidne hade hemvist vid sin död.187 Undantag finns dock när denne uppenbart hade närmare 

anknytning till annan stat, dessa regler behandlas närmare i det sjätte kapitlet.188 De lagvals-

regler som uppställts genom arvsförordningen kan resultera i att en tredjestats lagstiftning 

blir tillämplig. När detta sker bör den statens lag tas i beaktning och återförvisning till ur-

sprungslandet ska i vissa fall godtas.189 Förordningen ger dessutom unionsmedborgarna en 

möjlighet att välja vilket lands lag som, istället för hemviststatens lag, ska styra arvet genom 

ett s.k. lagval. Valmöjligheten är dock begränsad till den stat där denne är medborgare i vid 

                                                 
183 Art. 17 samt ingress 34-35 Arvsförordningen. 

184 Art. 18 Arvsförordningen. 

185 Art. 20 Arvsförordningen. 

186 Art. 23.1-2 Arvsförordningen. 

187 Art. 21 Arvsförordningen. 

188 Art. 21.2 Arvsförordningen. 

189 Art. 34.1 jmf ingress 57 Arvsförordningen.  
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tidpunkten för valet eller vid sin död. För de fall att någon vid nämnda tidpunkt är med-

borgare i flera stater får denne välja lagen i en av dessa stater.190 Lagvalet ska tydligt anges i 

ett förordnande om kvarlåtenskap eller framgå av villkoren i ett sådant förordnande.191 Det 

är det valda landets nationella regler som ska pröva den materiella giltigheten av lagvalet.192 

För de fall att arvlåtaren ångrar sitt val kan det ändras eller återkallas, vilket i sådant fall ska 

ske enligt samma formkrav som gällde vid upprättandet.193  

Arvsförordningens bestämmelser kan i vissa fall leda till att en domstol som är behörig att 

besluta om arvet inte kommer att tillämpa sin egen lagstiftning.194 För de fall att en sådan si-

tuation uppstår och det är obligatoriskt att utse en boutredningsman enligt lagstiftningen i 

den medlemsstaten vars domstol är behörig att pröva arvsfrågan, får domstolen utse en så-

dan boutredningsman i enlighet med den egna lagens regler. Den utsedda personen måste 

dock vara behörig att handha dödsboförvaltningen enligt den lag som är tillämplig på ar-

vet.195 Utseendet av boutredningsmän ska dock inte påverka parternas möjlighet att avgöra 

lagvalsfrågan i godo utanför domstol.196 Den som utses till boutredningsman erhåller de be-

fogenheter som ingår enligt den lag som är tillämplig på arvet. Den domstol som utsett i 

frågavarande personer får, i sitt beslut, specificera villkor för utövandet av de befogenheter 

som tillkommer boutredningsmannen.197 I specifika fall när lagen som är tillämplig på arvet 

är lagen i en tredjestat, får den behöriga domstolen besluta om att ge boutredningsmannen 

alla de befogenheter som föreskrivs i lagen i domstolslandet.198 

                                                 
190 Art. 22.1 Arvsförordningen. 

191 Art. 22.2 Arvsförordningen. 

192 Art. 22.3 Arvsförordningen. 

193 Art. 22.4 Arvsförordningen. 

194 Ingress 43 Arvsförordningen. 

195 Art. 29.1 Arvsförordningen. 

196 Ingress 43 Arvsförordningen. 

197 Art. 29.2 Arvsförordningen. 

198 Art. 29.3 Arvsförordningen. 
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5.4.2 Förordnande om kvarlåtenskap 

Ett sätt att förordna om kvarlåtenskap är genom s.k. arvsavtal 199 vilket inbegriper exempel-

vis testamenten. Medlemsstaterna har i sina nationella lagstiftningar olika regler avseende 

huruvida dessa avtal godkänns eller inte. För att underlätta användandet av dessa arvsavtal i 

medlemsstaterna har regler på området tagits in i arvsförordningen.200 Arvsavtalet och 

andra förordnanden om kvarlåtenskap ska, enligt arvsförordningen, regleras utifrån den lag 

som enligt förordningen skulle varit tillämpligt på arvet samma dag som avtalet ingicks.201 

Det betraktas som en hänvisning till antingen lagstiftningen i den stat där den berörda per-

sonen hade sin hemvist den dagen eller, om denne gjort ett lagval, lagstiftningen i den stat 

där denna var medborgare den dagen.202 Den lagstiftning som reglerar förordnandet av 

kvarlåtenskapen bör inte påverka de rättigheter, exempelvis laglott eller annan rätt som inte 

kan fråntas, som en person har rätt till enligt den lagstiftning som är tillämplig på a rvet.203  

                                                 
199 Art. 3.1.b Arvsförordningen där det anges att ett arvsavtal är ett avtal, inbegripet inbördes testamenten, som 

med eller utan motprestation beviljar, ändrar eller återkallar rätt till framtida kvarlåtenskap för en eller flera 

parter i avtalet.  

200 Ingress 49 Arvsförordningen. 

201 Art. 24 samt 25.1 Arvsförordningen. 

202 Ingress 51 Arvsförordningen. 

203 Ingress 50 Arvsförordningen. 



 

 
30 

6 Arvsförordningens förhållande till tredjestat  

6.1  Inledning  

Arvsförordningen gäller för de fördragsslutande staterna, det vill säga för unionens med-

lemsstater med undantag för Förenade kungariket204, Irland och Danmark, för vilka för-

ordningen inte är bindande.205 I denna uppsats faller dessa tre stater tillsammans med alla 

andra icke-fördragsslutande stater under definitionen tredjestat. Dessa staters rättsordning-

ar kan ändock komma att beröras av arvsförordningen då denna är universell. Det innebär 

att den lag som anges i förordningen ska tillämpas oavsett om det är en medlemsstats lag 

eller inte. Det är därmed möjligt att lagstiftningen i en tredjestat blir tillämplig på kvarlåten-

skapen efter en avliden unionsmedborgare.206  

6.2 Domsrätt 

6.2.1 Subsidiär behörighet 

Huvudregeln enligt arvsförordningen är att domstolen har s.k. allmän behörighet. 207 Denna 

bestämmelse kompletteras sedan med reglerna om domstolens subsidiära behörighet, dessa 

regler är till för att säkerställa att domstolarna i alla medlemsstater, på samma grunder, får 

utöva behörighet på arv efter personer som inte hade hemvist inom unionen vid sin död.208 

Om en person vid sin död inte hade hemvist i en medlemsstat, men att kvarlåtenskap åter-

finns där ska domstolen i den medlemsstaten ändock anses behörig att pröva arvsmålet i 

dess helhet. Reglerna förutsätter dock att den avlidne var medborgare i förevarande stat vid 

sin död eller att denne haft sin hemvist i staten tidigare, det får dock ha gått maximalt fem 

år sedan hemvisten ändrades till dess att talan väcks vid domstol.209 Regeln utvidgas med en 

möjlighet som fastslår att även då ingen domstol inom unionen är behörig att ta upp arvs-

                                                 
204 Avser Storbritannien och Nordirland. 

205 Ingress 82-83 Arvsförordningen. 

206 Art. 20 Arvsförordningen. 

207 Art. 4 Arvsförordningen. 

208 Ingress 30 Arvsförordningen. 

209 Art. 10.1 Arvsförordningen. 
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frågan ska domstolarna i den medlemsstat i vilken tillgångar som ingår i kvarlåtenskapen är 

belägna ändock vara behöriga att fatta beslut om dessa tillgångar.210  

6.2.2 Forum necessitatis och begränsade förfaranden 

Arvsförordningen innehåller regler för ett reservforum, ett s.k. forum necessitatis. Denna 

regel är införd för att undkomma de situationer där ingen domstol anses behörig att pröva 

en arvsfråga med nära anknytning till en medlemsstat. Regeln om forum necessitatis blir så-

ledes en sorts säkerhetsventil för att undvika rättsvägran och som grund brukar bland annat 

rätten till en rättvis domstolsprövning enligt de mänskliga rättigheterna211 anges.212 Domsto-

lar i medlemsstaterna får härigenom möjligheten att i undantagsfall avgöra arvsärenden 

med nära anknytning till en tredjestat förutsatt att dessa har en tillräcklig anknytning till 

ifrågavarande medlemsstat. Ett exempel på ett sådant undantagsfall, när reglerna om forum 

necessitatis gäller, är när ett förfarande i den tredjestaten visar sig vara omöjligt, exempelvis 

på grund av inbördeskrig, eller när sökanden inte rimligen kan förväntas inleda eller ge-

nomföra ett förfarande i det landet.213  

För de fall att den avlidne vid sin död hade hemvist i en medlemsstat men att dennes kvar-

låtenskap omfattar tillgångar i en tredjestat får den domstol, vid vilken talan väckts, efter 

åberopande av part besluta att inte fatta beslut om vissa eller alla dessa tillgångar. Detta kan 

göras om det kan antas att domstolens avgörande rörande dessa tillgångar ändå varken 

kommer erkännas eller anses verkställbart i denna tredjestat.214  

6.3 Lagval  

Huvudregeln är att den stats lagstiftning där den avlidne hade hemvist vid sin död ska vara 

den lag som ska tillämpas på arvet i dess helhet.215 Till denna regel om hemvist finns ett 

undantag, vilket tillämpas om den avlidne innan sin död flyttat till den stat han vid frånfället 

                                                 
210 Art. 10.2 Arvsförordningen. 

211 Art. 6.1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihet-

erna (EKMR) ”everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent 

and impartial tribunal established by law”. 

212 Study on Residual Jurisdiction, JLS/C4/2005/07-30 CE)0040309/00-37, General Report, 3 September 

2007, s. 64.  

213 Ingress 31 Arvsförordningen. 

214 Art. 12 Arvsförordningen. 

215 Art. 21.1 Arvsförordningen. 



 

 
32 

hade hemvist i och det av alla omständigheter i fallet framgår att personen i fråga uppen-

bart hade en närmare anknytning till en annan stat.216 Myndigheten i hemviststaten kan då 

ha rätt att bestämma att behörigheten att besluta om arvet tillhör den stat till vilken den av-

lidne uppenbart hade starkare anknytning.217 Ordet uppenbart torde inom civilrätten mot-

svara straffrättens utom rimligt tvivel218, vilket gör undantaget svårtillämpat. Något som också 

varit lagstiftarens avsikt då undantaget inte är till för att användas som komplement i situat-

ioner då hemviststaten endast är svår att avgöra.219  

De lagvalsregler som uppställts genom arvsförordningen kan resultera i att en tredjestats 

lagstiftning blir tillämplig. När lagen i en tredjestat ska tillämpas bör de internationella pri-

vaträttsliga reglerna i den staten tas i beaktning,220 dessa ska godtas för att säkerställa inter-

nationell konsekvens i den mån de återförvisar till lagen i en medlemsstat eller lagen i en 

annan tredjestat som tillämpar sin egen lagstiftning.221 Denna återförvisning ska dock inte 

ske i situationer där den avlidne gjort ett lagval till förmån för den tredjestatens lagstift-

ning.222   

När arvsförordningens regler anger att den behöriga domstolen ska tillämpa en annan stats 

lag kan regeln om ordre public i vissa fall inträda. Denna regel har relevans både avseende 

tillämpning av lag och avseende erkännande av domar.223 Regeln anger att tillämpningen av 

en bestämmelse i lagstiftningen i ett land, får vägras endast om en sådan tillämpning vore 

uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen i domstolslandet (ordre public). En 

sådan vägran bör dock inte få grundas på något som strider mot Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna.224 

                                                 
216 Art. 21.2 Arvsförordningen. 

217 Ingress 25 Arvsförordningen. 

218 RH 2009:13, där det anges att beviskravet motsvarar ca 98 %. 

219 Ingress 25 Arvsförordningen. 

220 Ingress 57 Arvsförordningen. 

221 Art. 34.1 jmf ingress 57 Arvsförordningen. 

222 Art. 34.2 jmf art 22 Arvsförordningen. 

223 Art. 35, 40 samt 59 Arvsförordningen. 

224 Ingress 58 Arvsförordningen. 
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7 Analys 

7.1 Inledning 

I dagsläget består Sveriges befolkning till en femtedel av personer med utländsk bakgrund. 

När en person avlider och arvet ska skiftas är det därför vanligt att kvarlåtenskap återfinns i 

flera stater. I en sådan situation uppstår ofta oklarheter då staters anknytningsprinciper inte 

harmonierar avseende vilken domstol som är behörig samt vilket lands lag som ska tilläm-

pas. Att inte på ett enkelt sätt kunna utforma sina arvsrättsliga förhållanden i förväg skapar 

en stor rättsosäkerhet, vilket anses utgöra ett hinder mot den fria rörligheten av människor 

och kapital inom EU. Av denna anledning har en förordning nyligen antagits på området 

för att harmonisera medlemsstaternas arvsrättsliga regler. I följande analys förs en diskuss-

ion kring huruvida författarna anser att arvsförordningen skapar en tillfredsställande lös-

ning på domsrätts- och lagvalsfrågorna i gränsöverskridande arvsärenden.  

7.2 Domsrätt 

7.2.1 Hemvistprincipen 

I arvsförordningen har hemvistprincipen valts som anknytningsprincip för att avgöra vilken 

domstol som är behörig att besluta om arvet. Som tidigare nämnts i uppsatsen tillämpas i 

dagsläget ingen enhetlig definition av hemvistbegreppet. Begreppet saknas även i arvsför-

ordningens inledande definitionsartiklar, något vi anser är negativt då ett sådant införande 

hade kunnat underlätta för att tydliggöra begreppet och tillförsäkra en harmonisering. I och 

för sig hade införandet av en sådan definitionsartikel kunnat vara svårt då staterna i dagsl ä-

get har olika definitioner av begreppet och införandet skulle kräva en kompromiss som 

skulle passa alla. Det anges dock i ingressen till förordningen att en helhetsbedömning ska 

göras av omständigheterna kring den avlidnes liv för att utreda dennes hemvist. Särskilt ska 

den avlidnes vistelse i staten bedömas, dess varaktighet, regelbundenhet samt förhållandena 

vid och skälen till vistelsen. I svårbedömda fall anges även att domstolen ska ta hänsyn till 

den avlidnes familj samt i vilken stat den avlidne hade sitt sociala liv.  

Genom införandet av arvsförordningen anges en mängd bedömningsgrunder, vilka ger 

domstolen en utgångspunkt i bedömningen av arvlåtarens hemvist. Införandet av dessa 

grunder är fördelaktigt då det kommer leda till en mer enhetlig bedömning av begreppet 

inom de fördragsslutande staterna. Dock ställer vi oss frågande till avsaknaden av tolk-

ningsbestämmelser avseende de olika bedömningsrekvisiten. Exempelvis framgår det inte 

hur rekvisitet vistelse ska tolkas eller när en vistelse ska anses som varaktig. I frånvaron av 
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tydliga tolkningsbestämmelser finns även fortsättningsvis en risk för avvikande bedöm-

ningar av hemvistbegreppet. Det kommer således att krävas förhandsavgöranden från EU-

domstolen innan en harmoniserad bedömning av begreppet blir verklighet. Det är, i och 

för sig, inte ovanligt när det gäller rättsakter från EU att praxis krävs, utan snarare sedvänja 

på området. Men då valet av rättsakt, i detta fall, föll på en förordning för att minska tolk-

ningsutrymmet för medlemsstaterna anser vi att detta trots allt är negativt då det innebär att 

arvsförordningen, i och med införandet, ändå inte medför ett harmoniserat begrepp. Därav 

uppnås ingen omedelbar förutsägbarhet avseende begreppets tillämpning, något som torde 

varit tanken vid införandet. 

Trots att arvsförordningen ger en definition av hemvistbegreppet, anser vi att det hade varit 

bättre om förordningen redan vid införandet givit mer vägledning kring hur rekvisiten i 

denna definition ska tolkas och vägas mot varandra. Vi tror inte att medlemsstaterna i dags-

läget kommer att enas om en gemensam definition av begreppet och införa en definitions-

artikel, därför anser vi att ett objektivt rekvisit, en utgångspunkt, bör anges i arvsförord-

ningen för att underlätta tillämpningen av hemvistprincipen. Här kan den svenska lagtexten 

fungera som vägledning, där anges det att arvlåtaren måste vara bosatt i Sverige för att ha 

hemvist i riket. Att en person ska vara bosatt i en stat för att anses ha hemvist där, känns 

för oss som en tydligare utgångspunkt för bedömningen av någons hemvist än förordning-

ens nuvarande mer subjektiva rekvisit.  

Genom införandet av hemvistprincipen som anknytningsprincip i arvsförordningen har-

moniseras reglerna inom EU i domsrättsfrågan. Ett visst mått av rättsosäkerhet kommer 

dock fortfarande att föreligga när arvlåtaren inte kan förutse vilka bedömningsgrunder 

domstolen i det specifika fallet kommer att lägga vikt på. Det är, enligt vår mening, inte 

omöjligt att stater kan tänkas tolka rekvisiten olika och på så sätt ge begreppet en delad in-

nebörd. Denna tolkningsproblematik hade kunnat undvikas om nationalitetsprincipen istäl-

let varit vald anknytningsprincip. Bedömningen av någons nationalitet utgörs endast av ett 

objektivt rekvisit, d.v.s. huruvida personen är medborgare i en stat eller inte. Det torde vara 

mycket ovanligt att svårigheter med att avgöra någons nationalitet uppstår, men som tidi-

gare uppmärksammats i uppsatsen finns två speciella situationer där detta ändock kan ske: 

när någon har dubbelt medborgarskap eller då någon är statslös.  
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Som framgått av prop. 1989/90:87 har hemvistprincipen en rad fördelar framför national-

itetsprincipen.225 Den fördel som enligt vår mening väger tyngst är att det för arvlåtaren är 

enklare att ta reda på hemviststatens regler än medborgarstatens, vilket gör att denne lättare 

kan planera för sin kvarlåtenskap. Självklart finns undantag till detta, det kan exempelvis 

vara så att arvlåtaren nyligen bosatt sig i den nuvarande hemviststaten och har svårt att in-

tegrera i denna. I ett sådant fall, skulle det för arvlåtaren troligtvis vara lättare att ta reda på 

ursprungsstatens regler än hemviststatens. Men generellt sett, torde det vara både enklare 

och billigare för arvlåtaren att erhålla information om lagstiftningen i den stat denne bor i 

än om lagstiftningen i en stat denne lämnat. Av denna anledning anser vi a tt arvsförord-

ningens regler avseende domsrätt är en bra bit på väg mot en tillfredsställande lösning, 

främst då angivandet av en och samma anknytningsprincip inom hela EU leder till en har-

monisering på området. Avsaknaden av tolkningsbestämmelser gör dock att denna lösning 

inte är fullständig. Det återstår, enligt vår mening, således mycket jobb för att erhålla en 

fullständig harmonisering och på så sätt eliminera den rättsosäkerhet som föreligger.   

För svensk del innebär införandet av hemvistprincipen som allmän anknytningsprincip ett 

mer enhetligt rättssystem då denna kommer att användas även i gränsöverskridande arvsi-

tuationer inom EU. Frågan kvarstår dock om nationalitetsprincipen även fortsättningsvis 

kommer att tillämpas i förhållanden till stater utanför EU. Det finns inget svar på frågan i 

dagsläget, men vad vi vet är att arvsförordningen precis som andra multilaterala rättsakter 

endast binder de avtalsslutande staterna. Det innebär således att förordningens regler inte 

kommer att binda Sverige i förhållande till tredjestat och att rättsosäkerheten därmed 

kommer att kvarstå inom detta område. En svensk arvlåtare kommer inte med säkerhet att 

kunna planera sitt arv med koppling till en tredjestat i förväg. För det svenska rättssystemet 

är vår förhoppning att dessa regler i framtiden kommer att revideras. För att skapa ett en-

hetligt arvsystem och på så sätt öka förutsägbarheten och underlätta arvlåtarens planering 

anser vi att alla svenska arvsärenden ska avgöras med samma anknytningsprinciper. Hade 

problemet funnits inom ett annat gränsöverskridande område tror vi att sannolikheten hade 

funnits att tredjestat indirekt skulle kunna komma att harmonisera och välja liknande regler. 

Men då arvsrätten bygger till stor del på de individuella staternas kultur, historia och relig-

ion förväntar vi oss inte att detta kommer kunna ske.  

                                                 
225 Se avsnitt 3.1.1.1.  
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7.2.2 Universalitetsprincipen 

När behörig domstol har avgjorts återstår det att utreda huruvida dess behörighet omfattar 

hela eller endast delar av arvet. Arvsförordningen anger att domstolen är behörig att besluta 

om arvet i dess helhet, vilket innebär att universalitetsprincipen således är vald. Denna 

princip förhindrar att dubbla förfaranden startas inom unionen, vilket enligt vår mening 

förenklar processen för arvtagaren då hela förfarandet sker på samma ställe. Om territoria-

litetsprincipen istället hade varit den princip som skulle tillämpas enligt arvsförordningen, 

skulle tidigare problematik med dubbla förfaranden kvarstå. Enligt vår mening skulle detta 

försvåra för domstolen då den skulle tvingas att ta hänsyn till andra domstolars förfaranden 

i sitt avgörande. Vi anser att det för alla inblandade parter är enklare att arvet ses som en 

helhet och bedöms vid samma tillfälle för att på så sätt underlätta processen. Om exempel-

vis en arvtagare tvingas att följa processer i flera olika domstolar i lika många stater blir det 

både dyrt och tidskrävande för denne, något som tidigare har lett till att arvtagare istället 

har valt att avstå från sitt arv. Av denna anledning anser vi att universali tetsprincipen 

kommer att underlätta för både arvlåtare och arvtagare då införandet av denna princip 

minskar risken för parallella förfaranden.  

Trots att arvsförordningen anger att universalitetsprincipen ska tillämpas garanterar detta 

inte att den angivna domstolen är den enda som är behörig att besluta om arvet. Enligt 

tredjestats lag kan även en annan domstol anses vara berättigad att pröva ärendet, vilket in-

nebär att parallella förfaranden kan uppstå och att problem således kan kvarstå. Även arvs-

förordningens regler kan i undantagsfall leda till att parallella förfaranden startas, men för 

de fall detta sker finns regeln om litispendens antagen i förordningen. Regeln utgör ett 

skydd för arvtagaren då denne kan lita på att förfarandet endast kommer att fortgå i en 

domstol. Det innebär att det inom unionen säkerställs att inga parallella förfaranden förrä t-

tas då domstolen ska pröva domsrättsfrågan ex officio. Vi anser att litispendens är en bra 

lösning på problematiken avseende parallella förfaranden, dock löser denna regel som sagt 

endast problemet inom EU varför parallella förfaranden fortfarande kommer att kunna 

uppstå i situationer med tredjestat.  

7.2.3 Övriga domsrättsregler 

Den allmänna behörigheten, d.v.s. att domstolen i hemviststaten är behörig att besluta om 

arvet i dess helhet, kompletteras i arvsförordningen av domstolens subsidiära behörighet. 

Denna behörighet ger domstolen, i en medlemsstat där egendom kvarlämnats, en rätt att 

besluta om arvet efter en person som vid sin död hade hemvist i en tredjestat. Regeln är till 
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för att säkerställa att domstolarna i alla medlemsstater får utöva behörighet på samma 

grunder när det gäller arv efter personer som vid sin död inte hade hemvist inom unionen. 

Vi anser att denna regel har en viktig funktion då den tillförsäkrar att beslut åtminstone kan 

fattas avseende den del av arvet som finns inom unionen, vilket ger arvtagaren en trygghet 

då denne har en möjlighet att erhålla en exigibel dom i den stat där egendomen är belägen.  

Regeln om subsidiär behörighet kompletteras med bestämmelsen om forum necessitatis, 

där kravet på att kvarlåtenskap ska efterlämnas i medlemsstaten tas bort. Denna bestäm-

melse möjliggör för domstolen i en medlemsstat att i undantagsfall agera som ett reservfo-

rum och därmed besluta i arvsärenden med nära anknytning till tredjestat. Forum necessita-

tis kan dock endast användas i situationer då ett förfarande omöjligt kan startas i den dom-

stol som enligt arvsförordningen är behörig, exempelvis på grund av inbördeskrig. För att 

domstolen i medlemsstaten ska få ta upp ärendet krävs att detta har tillräcklig anknytning 

till ifrågavarande medlemsstat. Regeln om forum necessitatis har dessutom endast disposi-

tiv karaktär då det anges att domstolen i undantagsfall kan pröva ett sådant ärende. Dom-

stolen ges således endast en möjlighet att ta upp ärendet till prövning. Det finns således 

ingenting som garanterar att en arvtagare som utsätts för rättsvägran i en stat faktisk t får 

sitt arvsmål prövat inom unionen. Denna regel är av stor betydelse men ges en snäv ti ll-

lämpning, vilket kan tyckas motsägelsefullt. Vi anser dock att denna snävhet delvis motive-

ras då det förhindrar att regeln missbrukas av arvtagare som av bekvämlighetsskäl vill få 

frågan prövad inom unionen. En oklarhet avseende regeln är enligt vår mening den bris-

tande informationen om hur tolkning ska ske avseende anknytningen. Det är tillexempel 

oklart när ett mål ska anses ha nära anknytning till en stat eller vilka kriterier som ska be-

dömas för att avgöra frågan. Även här menar vi att en viss tolkningsproblematik uppstår. 

Att en regel tas upp i en förordning borde enligt vår mening ge denna en harmoniserad be-

dömning. Något som torde bli svårt då det i arvsförordningen inte anges hur tolkningen 

ska ske. Vi anser dock att denna regel utgör ett bra komplement till den allmänna behörig-

heten, speciellt då den möjliggör att få saken prövad och erhålla en, inom EU, exigibel dom 

i situationer då det saknas möjlighet till rättslig prövning i tredjestat. Man kommer dock 

aldrig att, genom reglerna om forum necessitatis och subsidiär behörighet, kunna undvika 

rättsvägran tillfullo, då en dom från en medlemsstat även fortsättningsvis endast kommer 

garanteras ett erkännande inom unionen. 

När behörig domstol beslutat om arvet resulterar detta i en dom som enligt arvsförord-

ningens regler ska erkännas och kunna verkställas inom hela unionen. I förhållandet till 
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tredjestat är det dock inte säkert att denna dom kommer att erkännas. För att undvika att 

onödiga förfaranden startas har vissa regler som begränsar domstolsförfaranden antagits i 

arvsförordningen. Om kvarlåtenskapen efter en person med hemvist i Sverige omfattar til l-

gångar i en tredjestat kan den svenska domstolen på begäran av part, besluta att domstolens 

avgörande inte ska omfatta dessa tillgångar för det fall att det kan antas att ett avgörande 

avseende dessa tillgångar inte kommer att erkännas eller verkställas i tredjestat. Vi anser att 

detta är en befogad regel då den är resurssparande både för domstolen och för arvtagaren, 

då en möjlighet erbjuds att undvika onödiga förfaranden i domstol som ändå inte kommer 

att ha önskad rättsverkan i tredjestat. Att svensk domstol skulle döma i en fråga avseende 

tillgångar i en tredjestat, som inte kommer ges någon rättsverkan, skulle innebära ett slöseri 

av både skattebetalarnas och arvtagarnas pengar. En utländsk dom skulle i och för sig 

kunna tänkas tjäna som bevis i en process i den andra staten. Regeln om begränsade förfa-

randen påverkar dock arvlåtarens planering av kvarlåtenskapen, då prövningen av ifrågava-

rande tillgångar inte kommer ske i den stat denne hade räknat med. Dock anser vi att regeln 

inte påverkar utfallet av arvlåtarens planering negativt, då en svensk dom ändock inte skulle 

varit exigibel i tredjestat och det inte kan anses sannolikt att arvlåtaren vill att arvtagaren 

ska ödsla tid och pengar på en sådan process.  

7.3 Lagval 

Nästa oförutsägbarhet som arvsförordningen erbjuder en lösning på är frågan om vilket 

lands lag som ska tillämpas av den behöriga domstolen. Tanken med arvsförordningen är 

att behörig domstol, så långt som möjligt, ska tillämpa sin nationella lagstiftning. Enligt hu-

vudregeln ska den nationella lagstiftningen i hemviststaten tillämpas på arvet i dess helhet, 

således tillämpas både hemvist- och universalitetsprincipen även avseende lagvalsfrågan. En 

fördel med universalitetsprincipen är att samma regelverk används på hela arvet till skillnad 

från territorialitetsprincipen där olika materiella lagar kan komma att används på olika delar 

av arvet. En svårighet som dock kan uppstå med valet av universalitetsprincipen i detta av-

seende är när en fastighet återfinns bland kvarlåtenskapen. Fastigheter är ofta mycket hårt 

knutna till de nationella lagarna och detaljerade regler finns för hur dessa ska behandlas. 

Arvsförordningen har i detta hänseende valt att avgränsa universalitetsprincipens tillämp-

ningsområde, och anger istället att avseende registrering av fast egendom ska lagen där 

egendomen är belägen tillämpas. Det är således ett undantag från huvudregeln och innebär 

att olika staters lagstiftning kommer att tillämpas på olika delar av arvet när fast egendom 

återfinns i kvarlåtenskapen. Vi anser att detta är ett befogat undantag, då fastigheter trots 
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allt inte faller under arvsrättens område utan utgör ett eget separat rättsområde med egna 

regler.  

Att hemvist- och universalitetsprinciperna nu är valda både avseende domsrätt och lagval 

öppnar upp för ett rättssäkrare förfarande då domstolen, i merparten av fallen, tillämpar 

den egna statens lag. Arvsförordningen anger en universell tillämpning, vilket innebär att 

angiven lagstiftning ska tillämpas oberoende på om det är en medlemsstats lag eller inte. 

Från huvudregeln om hemvistprincipen finns ett antal undantag, vilket gör att domstolen 

kan tvingas tillämpa en annan stats lag i vissa fall.  Ett exempel på ett sådant undantag är 

den möjlighet till lagval som tillerkänns arvlåtaren. Enligt arvsförordningen ges arvlåtaren 

en möjlighet att välja att en annan stats lagstiftning än hemviststatens ska gälla på kvarlåten-

skapen. Detta val begränsas dock till att endast omfatta lagen i den eller de stater arvlåtaren 

är medborgare i. Lagvalsregeln kan tyckas snäv då valmöjligheten är så pass begränsad. Vi 

anser dock att denna snävhet är motiverad då konsekvenserna av valet kan få en stor inver-

kan på arvet. Det kan vara så att en lag som i en specifik situation framstår som förmånlig 

för arvlåtaren, i en annan situation medför konsekvenser som arvlåtaren inte förutsett. Ex-

empelvis skulle det kunna vara så att en lagstiftning anger att arvtagarna ska stå för arvlåta-

rens skulder eller att den medför en arvskatt som arvlåtaren inte varit medveten om. Dessu-

tom kan reglerna avseende vem eller vilka som är arvsberättigade skilja sig åt mellan olika 

rättsordningar. Vi tror att arvlåtaren inte hade lagt ner den tid som krävs för att sätta sig in i 

de olika systemen tillräckligt, om denne hade haft ytterligare ett antal rättsordningar att välja 

mellan, varför regelns begränsade valmöjlighet motiveras.  

Det är viktigt att arvlåtaren är införstådd med vilka konsekvenser valet av lag kan få. För 

det fall att den valda rättsordningen har ett innehåll som är uppenbart oförenligt med grun-

derna för rättsordningen i domstolslandet, finns det dock en säkerhetsregel, ordre public. I 

en sådan situation kan domstolen enligt regeln vägra att tillämpa de oförenliga delarna av 

lagstiftningen. Det är en viktig regel för att säkerställa att nationella  grundläggande rättsreg-

ler inte kan frångås. Rekvisiten för ordre public gör tillämpningen svår och det krävs myck-

et för att en domstol ska kunna vägra tillämpa en del av utländsk rätt. Något som enligt vår 

mening är viktigt för att undvika att domstolar missbrukar sin makt och vägrar tillämpa ut-

ländsk rätt då den går emot nationell rätt, detta är även viktigt för att arvlåtarens lagval ska 

ha relevans.  
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Det finns, enligt vår mening fördelar med att arvlåtaren ges en möjlighet att välja tillämplig 

lagstiftning, detta för att denne ska kunna planera för sin kvarlåtenskap och välja den stat 

vars lag som passar dennes vilja bäst. En sådan situation skulle kunna vara när arvlåtaren 

tvingats att lämna sin hemstat och söka skydd i en annan stat på grund av exempelvis in-

bördeskrig. En sådan person har troligtvis en förhoppning om att i framtiden få återvända 

till hemstaten. De religiösa och kulturella skillnaderna staterna emellan kanske gör att arvl å-

taren inte vill att den nya hemviststatens lagar ska gälla på arvet. Arvlåtaren skulle således 

kunna välja att ursprungsstatens lagstiftning ska tillämpas på arvet, trots att detta kommer 

att förrättas i den nya hemviststaten.  

För det fall att arvlåtaren genom ett lagval valt att en medlemsstats lag ska vara tillämplig på 

arvsärendet ges arvtagarna därefter en möjlighet att avtala sinsemellan om att domstolen i 

den medlemsstaten, vars lag är vald, ska ha exklusiv behörighet att pröva alla arvsfrågor. 

Det innebär således att arvstagarna kan välja att domstolen prövar arvsfrågorna med den 

egna statens lag. Vi anser att denna regel är bra då det är viktigt att låta domstolen tillämpa 

lagstiftningen i den egna staten, detta för att på så sätt upprätthålla en hög rättsäkerhet vil-

ket kräver att domstolen är väl införstådd med lagstiftningen. Det kan därför vara proble-

matiskt när domstol tvingas använda en annan stats lagstiftning i sin bedömning, något vi 

återkommer till i kommande stycken. För att tillförsäkra en smidig samordning mellan den 

lagstiftning som är tillämplig på arvet och lagstiftningen i den stats vars domstol är behörig 

att besluta om arvet har regler för boutredningsmän i dessa situationer antagits i arvsför-

ordningen. Enligt vår mening är detta ett bra sätt att försöka integrera de båda lagstiftning-

arna. Dock anser vi inte att det räcker till för att minska den problematik som, i vissa fall, 

uppstår vid domstols tillämpning av en annan stats lag.  

Som angetts tidigare i uppsatsen händer det att svenska domare känner en viss osäkerhet 

inför att tillämpa EU-rätt i sina avgöranden.226 EU-rätten har förhandlats fram mellan med-

lemsstaterna och godkänts av Sverige varför vi anser att dessa regler inte bör vara allt för 

främmande för landets domstolar. Men om osäkerhet, trots detta, finns vid tillämpningen 

av EU-rätten torde en större osäkerhet råda vid tillämpningen av tredjestats lag. Enligt 

principen om jura novit curia ska domstolen känna lagen, en princip som i Sverige är lagstad-

gad. Domstolen torde, i de flesta fall lösa problematiken med att utreda innehållet i u t-

ländsk rätt ganska smidigt. Den torde ha kontakter i andra stater som den rådfrågar i dessa 

                                                 
226 Se vidare avsnitt 4.2.  
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situationer, detta främst inom EU där det finns reglerat att stater ska hjälpa varandra i dessa 

situationer. Men Sverige torde även ha samarbeten med andra stater, varför det inte torde 

råda några direkta problem att undersöka dessa utländska rättsordningar. Även om dom-

stolen får reda på innehållet i den utländska lagen, torde en osäkerhet finnas i att tillämpa 

den utländska statens lag, då domstolen inte känner denna på samma sätt som den känner 

den egna lagen. Vi anser att det råder rättosäkerhet när en domare känner osäkerhet inför 

tillämpning av lagstiftning. Det händer, då och då, att svenska domstolar gör misstag i sin 

tillämpning av svensk rätt, varför sannolikheten torde vara större att misstag sker då ut-

ländsk rätt tillämpas. Speciellt i de fall det rör sig om en rättsordning de aldrig kommit i 

kontakt med tidigare på ett språk de inte behärskar.  

Det finns stater vars rättsordningar som är otillgängliga och där myndigheten inte är sam-

arbetsvillig när det kommer till att utlämna information om den egna statens lag. För det 

fall att domstolen ska tillämpa en sådan stats lag och det inte finns en pålitlig källa att råd-

fråga försvåras problemen då det blir svårare för domstolen att utröna innehållet i ifrågava-

rande stats lagstiftning. Det torde då krävas att hjälp söks från en person som är införstådd 

med den för domstolen främmande rättsordningen. Enligt vår mening skapar detta en 

rättsosäkerhet, speciellt i de fall den tillfrågade saknar tillfredsställande juridisk kompetens 

för att ge ett, enligt domstolen, tillförlitligt svar på frågan. Även om den tillfrågade skulle 

inneha tillräcklig kompetens kvarstår fortfarande en viss osäkerhet då domstolen sjä lv, på 

grund av språket, inte kan kontrollera riktigheten av det sagda i exempelvis lagtexten. Det 

är dessutom viktigt att observera att allt i en rättsordning inte alltid tas upp i lagstiftningen. 

Regler tillkommer istället ofta genom praxis eller utgörs av allmänt kända principer som 

domstolen tillämpar utan stöd i lagtexten. För någon som inte är insatt i det rådande rätts-

systemet kan dessa vara svåra att upptäcka. För de fall att en översättning skulle finnas till 

ett språk domstolen behärskar har lagtexten i så fall översatts och därmed tolkats, vilket gör 

att den därmed saknar betydande rättskällevärde. Att stödja en dom på denna typ av se-

kundärkälla torde, enligt vår mening, inte vara tillräckligt rättssäkert. Frågan är då om det är 

värt att följa arvlåtarens vilja och tillämpa ifrågavarande lag trots att rättssäkerheten rubbas. 

I dessa situationer har svenska domstolar tidigare valt att bortse från den utländska rätten 

och istället tillämpat svensk rätt. Om någon förändring kommer att ske i och med arvsför-

ordningens inträde på område kvarstår att se.  
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8 Slutsats 

För personer med anknytning till flera stater har det länge funnits en osäkerhet avseende 

vilka regler som de ska beakta vid planeringen av sin kvarlåtenskap. Denna osäkerhet har 

ansetts utgöra ett hinder för den fria rörligheten av människor och kapital inom EU varför 

arvsförordningen har förhandlats fram och antagits. I denna uppsats analyseras huruvida 

denna förordning löser uppmärksammad problematik avseende domsrätts- och lagvalsfrå-

gorna i gränsöverskridande arvsituationer inom EU samt hur denna förordning i dessa frå-

gor förhåller sig till tredjestat.  

Arvsförordningen anger som huvudregel att hemvist- och universalitetsprincipen ska till-

lämpas både avseende domsrätt och lagval, vilket innebär att domstolen i den avlidnes 

hemviststat ska pröva arvet i dess helhet enligt den egna statens lag. Vi ställer oss dock frå-

gande till huruvida arvsförordningens definition av främst hemvistbegreppet är tillräckligt 

detaljerad för att tillförsäkra en harmonisering mellan medlemsstaterna. Vi är kritiska till att 

staterna, endast genom införandet av arvsförordningen, kommer att harmonisera sina be-

dömningar angående en persons hemvist. Eftersom förordningen endast anger ett antal 

bedömningsgrunder för domstolen att ta hänsyn till i sin bedömning och det inte anges hur 

dessa ska tolkas tror vi att det finns en överhängande risk att medlemsstaterna även fort-

sättningsvis kommer att tillämpa begreppet olika. Således anser vi att arvsförordningen inte 

löser problemet med det tidigare oenhetligt definierade hemvistbegreppet till fullo, då det 

saknas tolkningsangivelser vilket hindrar att en fullständig harmonisering mellan staterna 

nås. Av denna anledning kommer det även fortsättningsvis att råda en viss osäkerhet för 

arvlåtaren avseende vilka regler denne bör planera sin kvarlåtenskap utefter.  

Arvsförordningen har en universell tillämpning vilket gör att även tredjestats lagstiftning 

kan vara tillämplig på ett arvsärende. Arvlåtaren kan i planeringen av sin kvarlåtenskap välja 

att genom ett lagval frångå arvsförordningens mål om att domstolen ska tillämpa den egna 

statens lag. Vi anser att möjligheten till lagval är fördelaktig av flertalet anledningar. Att för 

arvlåtaren få en möjlighet att välja vilka regler som ska tillämpas på dennes kvarlåtenskap 

kan vara av yttersta vikt, framförallt då människor ofta har starka kulturella värderingar och 

vill att arvskiftet ska spegla dessa. Dock anser vi att det måste observeras att en domstol 

som tillämpar en annan stats lag inte är lika förtrogen med denna rättsordning som den 

egna. Detta kan enligt oss kan leda till en rättsosäkrare bedömning av arvsärendet. Vi anser 

således att reglerna förenklar för arvlåtaren i planeringsprocessen, men att problemet avse-
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ende rättsosäkerhet inte kommer att kunna förhindras så länge en domstol ges möjlighet att 

basera sitt avgörande på en annan lagstiftning än den egna statens.  

Det är viktigt att observera att arvsförordningen endast binder de fördragsslutande staterna, 

men som konstaterats i uppsatsen påverkar denna förordning dock även ärenden med 

koppling till tredjestat. Huvudregeln är att all kvarlåtenskap efter en avliden ska prövas en-

ligt hemviststatens lag, dock erbjuder arvsförordningen ett fåtal möjligheter att frångå detta. 

Exempelvis för de fall att arvlåtaren efterlämnar egendom i en tredjestat och det kan antas 

att en medlemsstats dom kommer att sakna rättsverkan i den staten. Dessa möjligheter un-

derlättar för arvlåtaren i dennes planering men även för arvtagare då dessa inte behöver 

ödsla tid och pengar på överflödiga domstolsförfaranden. Förordningen erbjuder även en 

möjlighet till att få ett arv efter en person med hemvist i tredjestat, prövat inom unionen. 

Införandet av dessa regler förenklar, enligt oss, arvlåtarens planering av kvarlåtenskapen 

även då arvet har koppling till tredjestat.  

Sammanfattningsvis anser vi att införandet av arvsförordningen erbjuder lösningar på 

uppmärksammade problem avseende domsrätt och lagval i gränsöverskridande arvsitua t-

ioner. Enligt vår mening har arvsförordningen en stor fördel då den även omfattar förfa-

randen utanför domstol samt erbjuder vissa hjälpmedel, både för arvlåtare och för arvta-

gare, när arv har anknytning till tredjestat. Dock anser vi att vissa av de lösningar som för-

ordningen erbjuder i dagsläget inte är tillfredsställande och att det kommer krävas ytterli-

gare arbete för att uppnå en fullständig harmonisering på detta område.  
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