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Abstract 

People move between countries and establish connections all over the world. This results 

in a need to solve problems with cross-border inheritances and partitions of joint property. 

Today these situations are regulated by the countries’ own international private law. EU has 

adopted a constitution that harmonizes rules of jurisdiction and applicable law for inher-

itances but not the partition of joint property. The objective of this presentation is to study 

the consequences of the regulation in Swedish law and the effect of non-harmonization of 

partition. 

Swedish courts have jurisdiction in cross-border inheritance disputes if the deceased had 

domicile or property in Sweden or Swedish citizenship. The applicable law is determined by 

the principle of nationality. The same jurisdictional rules apply to the partition of joint 

property due to the death of a spouse. Swedish courts can also have jurisdiction in case the 

defendant has domicile in Sweden or if he accepts that Swedish court hear the dispute, as 

well as if the plaintiff has domicile in Sweden and Swedish law is applicable on the parti-

tion. The applicable law regarding this is determined by the principle of domicile or an 

agreement between the spouses. 

The regulation states jurisdiction and applicable law shall be determined by the domicile. It 

also states a common recognition of member states judicial decisions in this area. Sweden 

will be forced to abandon the principle of nationality and Swedish courts will not be re-

quired to apply foreign law with the same frequency as before. Jurisdiction for distribution 

of estate will have the same principle as the partition. Sweden is going to get a rather nar-

row jurisdiction for the inheritance. Due to this Sweden will need to recognize more for-

eign judicial decisions than before. Wider jurisdiction will apply to partition which may lead 

to continued parallel processes. 
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Sammanfattning 

Många personer flyttar mellan länder och skapar kopplingar till andra stater, vilket gör att 

allt fler gränsöverskridande arvs- och bodelningssituationer behöver lösas. Länder har idag 

olika internationella privaträttsliga regler för att lösa dessa situationer. EU har antagit en 

förordning som harmoniserar behörighets- och lagvalsreglerna rörande arv men som inte 

omfattar motsvarande regler för bodelning. Framställningens syfte är att utreda konsekven-

serna av förordningen inom svensk rätt samt konsekvenserna av att bodelningsreglerna inte 

harmoniseras.  

Idag blir svensk domstol behörig vid gränsöverskridande arv om den avlidne hade hemvist 

i Sverige, svenskt medborgarskap eller egendom här. Vilket lands materiella lag som dom-

stolen ska tillämpa bestäms genom nationalitetsprincipen. När det gäller bodelning med an-

ledning av makes död gäller samma behörighetsregler. Behörighet finns också om svarande 

har hemvist i landet eller godkänt att svensk domstol prövar tvisten samt om kärande har 

hemvist i landet och svensk lag är tillämplig på bodelningen. Vilken materiell lag som ska 

användas bygger här istället på hemvistprincipen, alternativt på överenskommelse mellan 

makarna.  

Enligt arvsförordningen är hemvistprincipen avgörande för både lagvalet och behörigheten. 

Förordningen innebär också ett gemensamt erkännande av medlemsstaternas domar inom 

arvsområdet. Sverige kommer få överge nationalitetsprincipen och utländsk rätt kommer 

inte behöva användas av svenska domstolar som förut. Behörighet vid arvskifte kommer 

bygga på samma princip som bodelning. Sverige kommer få en tämligen begränsad behö-

righet vid arvskifte jämfört med idag och blir också tvungen att erkänna samt verkställa fler 

utländska domar än tidigare. Med hänsyn till att en bred behörighet vid bodelning kvarstår 

kommer den bli bredare än vid arvskifte, vilket kan leda till fortsatt parallella processer.  



 

 

Förord 

Med denna uppsats avslutas vår studietid i Jönköping och dessa tre år har varit lärorika, in-

tressanta, roliga och utmanande. Familjerätten är ett intressant och komplicerat område 

som vi har fått nöjet att fördjupa oss i. Det är ett stort och signifikant område som kommer 

att ha betydelse och spela en roll för alla människor någon gång i livet.  

 

Uppsatsens 1, 5, och 6 kapitel har skrivits gemensamt. Beträffande de övriga kapitlen så har 

Eva Carlsson haft huvudansvaret för kapitel 2 och 3 medan Jessica Bergström har ansvarat 

för kapitel 4. Även om vissa av kapitlen har skrivits var för sig så har alla kapitel gåtts ige-

nom, granskats, analyserats och justerats gemensamt.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Arvsrätten är ett område som alla människor någon gång kommer att komma i kontakt 

med. Många människor flyttar utomlands, gifter sig med personer som har anknytning till 

andra länder och skapar kopplingar till andra stater på många sätt.1 Vid internationella arvs-

förhållanden tillämpas i Sverige idag huvudsakligen den så kallade nationalitetsprincipen.2 

Principen innebär att bodelning, bouppteckning och arvskifte efter en svensk medborgare 

sker enligt våra svenska förfarande- och materiella regler oavsett om personen bor här i 

landet eller inte.3 Förfarandereglerna tillämpas även på utländska medborgare som har 

hemvist inom riket. De svenska internationella förhållandena regleras huvudsakligen i Lag 

(1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, IDL. Reglerna bygger inte 

på någon internationell konvention. Detta kan leda till att olika länders lagar hamnar i kon-

flikt om var och hur förfarandet ska äga rum vid någons frånfälle. Sveriges lagstiftning kan 

ge svensk domstol behörigheten att döma och välja svensk lag samtidigt som ett annat 

lands lagstiftning ger deras domstol samma sak. Det kan medföra att flera gränsöverskri-

dande arvs- och bodelningsprocesser pågår samtidigt vilket både kan försena dem och 

medföra onödiga kostnader för efterlevande.4 

Rättsområdet internationell privaträtt är ett område som håller på att förändras. Eftersom 

EU strävar efter fri rörlighet, fri etableringsrätt, rättvisa och säkerhet inom unionen har det 

ansetts att förändring krävs för att underlätta medborgarnas arvsplanering. I augusti 2015 

träder därför EUs nya arvsförordning5 i kraft. EU vill harmonisera den internationella pri-

vaträtten och därigenom utjämna de olikheter som finns i medlemsländerna. Ett rättssy-

stem med gemensam internationell privaträtt förutses underlätta de internationella arvskif-

tena och genom det utvidga de friheter EU bygger på.6 

                                                 
1 Europeiska Gemenskapernas Kommission, KOM (2005) 65, Grönbok Arv och testamente, s. 3. 
2 Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv - fördelning av kvarlåtenskap, 3 uppl., Iustus förlag, Uppsala 

2011 s. 204f. 
3 Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv - fördelning av kvarlåtenskap, s. 204f. 
4 Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv - fördelning av kvarlåtenskap, s. 204f. 
5 Europaparlamentets och Rådets förordning nr 650/2012 av den 4 juli 2012, om behörighet, tillämplig lag, 

erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i sam-
band med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg. Hädanefter benämnt arvsförordningen. 

6 Europaparlamentets betänkande (2005/2148(INI)), med rekommendationer till kommissionen om arv och 

testamenten, s. 10. 
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I samband med att arvsförordningen träder i kraft kommer den svenska internationella pri-

vaträtten att genomgå förändringar. Ett möjligt problem är att förordningen inte kommer 

att omfatta och harmonisera reglerna kring bodelning. Där kommer de nuvarande svenska 

reglerna fortsätta att tillämpas även beträffande lagval och behörighet.7 En icke enhetlig 

lagstiftning kan eventuellt få följden att problem fortsätter uppstå vid gränsöverskridande 

situationer. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda konsekvenserna för svensk rätt av att EUs Arvsför-

ordning nr 650/2012 harmoniserar behörighets- och lagvalsreglerna kring arvskifte samt att 

reglerna kring bodelning inte harmoniseras. Frågan är om detta kommer att medföra fort-

satta konflikter vid gränsöverskridande situationer och vad konsekvenserna därav kan bli. 

1.3 Avgränsning 

De delar av den internationella privaträtten som inte berör de familjerättsliga aspekterna 

behandlas inte eftersom de inte berörs av arvsförordningen. Eftersom utredningen fokuse-

rar på arvskifte och bodelning, kommer inte övriga områden inom den internationella fa-

miljerätten utredas då det är alltför omfattande för denna uppsats. Inom den nationella rät-

ten utreds inte bröstarvingars arvsrätt, laglottsskydd och efterlevande makes arvsrätt när-

mare då det inte regleras av IP-rätten och därmed inte bidrar till att uppfylla syftet med 

uppsatsen.  

Beträffande bodelning utreds endast regleringen vid bodelning med anledning av makes 

död eftersom arvsförordningens regler träder i kraft först vid någons bortgång. Att sätta 

bodelning under äktenskap i relation till förordningen skulle således inte ge något resultat 

av intresse. Bodelning vid sambos bortgång kommer inte behandlas eftersom det inte om-

fattas av behörighetsreglerna vid internationella bodelningar med anledning av makes död. 

I arvsförordningen berörs främst behörighets- och lagvalsfrågorna. Domars erkännande 

och verkställande berörs översiktligt och andra bestämmelser berörs inte alls. I uppsatsen 

läggs ingen vikt vid överenskommelsen om arv inom Norden eftersom det skulle kräva ett 

bredare eller annat syfte än uppsatsens. Förhållandet till länder utanför EU nämns bara i 

exemplifierande syfte då det inte finns plats för en mer ingående analys och det inte är di-

rekt relevant för syftet.  
                                                 
7 Arvsförordningen nr 650/2012, artikel 1.2d. 
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1.4 Tidigare uppsatser 

För att hitta en intressant och ny problemställning inom detta område undersöks vad som 

tidigare har blivit utrett på samma front. Det finns en del tidigare uppsatser vilka behandlar 

frågor närliggande det ämne som utreds. En av dessa är en uppsats som heter “Tillämplig 

lag på internationella arv, en jämförelse mellan de svenska autonoma lagvalsreglerna och 

EUs Arvsförordning samt en undersökning av Arvsförordningens effekter i svensk rätt”8. 

Uppsatsen fokuserar på vilka förändringar införandet av EUs arvsförordning kommer att 

få för svensk rätt särskilt när det gäller laglottsskydd och efterlevande makes rätt. Det ut-

reds frågor om lagval vid legal arvsrätt och vid vissa testamentsfrågor. Den behandlar även 

ordre public (en stats rätt att i vissa fall vägra tillämpa utländsk rätt som strider mot den in-

hemska) och fraud a la loi (olika sätt att missbruka internationella privaträttsliga regler) men 

inte behörighetsfrågor i vidare grad, vilket vår uppsats behandlar.  

En annan uppsats är “Gränsöverskridande arvsrätt - gemensamma lagvalsregler inom 

EU”9. Denna uppsats fokuserar på att utifrån den nya arvsförordningen utreda lagvalsfrå-

gor beträffande arv men inte behörighetsfrågan eller erkännande- och verkställighetsfrågan 

som vår uppsats. Det görs även en jämförelse med det nordiska arvssamarbetet på områ-

det. En tredje uppsats är “Tillämplig lag för arv och testamente”10. Den utreder de inom- 

och utomnordiska lagvalsregleringarna avseende arvs- och testamentsrätt samt hur förslaget 

till EU-förordning påverkar de svenska inom- och utomnordiska lagvalsreglerna. I vår 

framställning utreds inte lagvalsreglerna ur detta perspektiv och det läggs ingen fokus på 

testamentsrätten.  

Utefter den tidigare forskningen konstateras att följande framställning skiljer sig på flera 

plan. Koncentrationen ligger på behörigheten och lagvalet vilket i och för sig har tagits upp 

tidigare men inte vid fråga om just bodelning och arvskifte. Det har inte heller gjorts någon 

undersökning av konsekvenserna av att ha harmoniserade regler beträffande arvskifte men 

inte bodelning.  

                                                 
8 Jacobsson, Elin, Tillämplig lag på internationella arv, en jämförelse mellan de svenska autonoma lagvalsreglerna och EU:s 

Arvsförordning samt en undersökning av Arvsförordningens effekter i svensk rätt, Juridiska institutionen, Stockholms 
universitet, 2014. 

9 Wisberg, Claes, Gränsöverskridande arvsrätt - gemensamma lagvalsregler inom EU, Internationella handelshögskolan 
i Jönköping, 2010. 

10 Elinore Möller, Tillämplig lag för arv och testamente, Internationella handelshögskolan i Jönköping, 2010. 
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1.5 Metod och material 

Metoden som används i den här uppsatsen är rättsdogmatisk för att fastställa gällande rätt 

vid gränsöverskridande arvs- och bodelningssituationer. Metoden används för att hitta lös-

ningar på hur dessa situationer löses idag genom att göra en undersökning av vilka rättsreg-

ler som kan appliceras på problemet.11 Den rättsdogmatiska metoden går därmed till stor 

del ut på att leta efter svar på problem i rättskällorna.12 

Efter fastställande av gällande svensk rätt görs en jämförelse mellan de svenska nationella 

reglerna och EUs arvsförordning. Detta innebär att en jämförelse mellan delar av två olika 

rättssystem görs. Genom denna jämförelse försöker vi förstå i vilka avseenden den gällande 

svenska lagen skiljer sig från arvsförordningen samt därigenom bedöma hur den påverkar 

den svenska rätten. Det som kan bli problematiskt med denna jämförelse är att det finns en 

risk för att det saknas full förståelse för båda rättssystemen. Om förståelse saknas finns risk 

att en felaktig tolkning görs. För att uppväga detta utreds reglerna både i ljus av svenska 

och EU-rättsliga förarbeten och förklaras ur både nationellt och EU-rättsligt perspektiv. 

I de delar som berör EU används en EU-rättslig metod för att tolka arvsförordningen.13 

Arvsförordningen ges större vikt än nuvarande svensk lagstiftning eftersom EUs lagstift-

ning har företrädesrätt.14 Vid lagkonflikter ska de svenska reglerna tolkas samt ändras på så 

sätt att de följer EU-rätten. I de situationer den täcker är EU-rätten alltså den tyngst 

vägande rättskällan i svensk rättskällehierarki. Det kan också ses som att de två rättssyste-

men har parallella rättskällehierarkier. För att veta hur den EU-rättsliga metoden används 

behövs en kunskap om EU-regleringens rättsliga ställning. EU-rätten består av tre rättskäl-

lor: nämligen primär, sekundär och subsidiär. Den primära15 rättskällan består av fördragen 

medan den sekundära16 utgörs av förordningar, direktiv, beslut och rekommendationer. 

Den subsidiära rättskällan utgörs av EU-domstolens praxis och allmänna rättsprinciper.17 

Den subsidiära rättskällan kan i flera fall rankas högre än den sekundära.18  

                                                 
11 Korling, Fredric & Zamboni Mauro, Juridisk metodlära, 1 uppl., Studentlitteratur AB, Lund 2013, s. 23. 
12 Korling, Fredric & Zamboni Mauro, Juridisk metodlära, s. 21. 
13 Korling, Fredric & Zamboni Mauro, Juridisk metodlära, s. 109. 
14 C-6/64 Costa vs E.N.E.L. 
15 Foster, Nigel, EU law Directions, 3rd edition, Oxford University press, Oxford UK 2012, s. 97. 
16 Foster, Nigel, EU law Directions, s. 103. 
17 Foster, Nigel, EU law Directions, s. 108. 
18 Foster, Nigel, EU law Directions, s. 108. 
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Vid tolkning av EU-rätten läggs störst vikt vid lagstiftning och praxis, förarbeten tillmäts 

endast liten betydelse.19 Detta skiljer sig från hur svensk rätt tolkas eftersom förarbeten där 

har stor betydelse för tolkningen. Då det saknas praxis från EU-domstolen beträffande 

förordningen skiljer sig vår tolkningsmetod från EUs normala tolkningsmetod. Tolkningen 

av arvsförordningen görs genom att grönbok och förslaget till förordningen utreds. Arvs-

förordningen beskrivs för att ge en förståelse av vad den innebär och därigenom kan det 

bedömas hur den kommer att påverka den svenska rätten samt hur lagvals- och behörig-

hetsfrågorna ändras.  

I svensk rättskällehierarki20 är lagen den primära källan för att fastställa gällande rätt. Därför 

utreds aktuella lagar men eftersom rättsområdet förändras läggs fokus på förarbetena till 

den nya lagen. Förarbeten har lägre rättskällevärde men är utförliga och används för att för-

stå syftet med lagen samt för att tolka den.21 Närmare bestämt används betänkandet SOU 

2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv. Detta görs för att få en förståelse av 

vilka förändringar som behöver göras i svensk rätt på grund av den nya arvsförordningen 

samt hur den nya lagen kan komma att se ut. 

Efter förarbeten kommer praxis vilket väger tyngre än doktrin eftersom prejudikat ofta 

följs av domstolarna även om de inte är formellt bindande.22 I de delar av framställningen 

som beskriver idag gällande lagstiftning används dock ingen praxis för att svaren återfun-

nits i högre ställda rättskällor. I delarna som berör det nya förslaget finns ingen praxis och 

därför värderas doktrin högre. Doktrinen används genomgående som komplement för att 

bättre förstå området och de problem som finns vid gränsöverskridande situationer. Detta 

görs för att få en så stor förståelse för rättsområdet som möjligt.  

Då utredningen delvis bygger på ett lagförslag som ännu inte har skapat nya lagregler, är 

den delen till stor del teoretisk eftersom det inte med säkerhet kan sägas hur lagreglerna 

kommer se ut. Även om lagförslaget varit längre fram i processen och nya lagregler var 

klara hade framställningen blivit teoretisk i vissa aspekter eftersom ingen praxis finns som 

visar hur reglerna tillämpas i praktiken. För att göra det mindre påtagligt studeras doktrin 

och publicerade artiklar för att se vad de förutser kommer bli de stora förändringarna. 

                                                 
19 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 5 uppl., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, Warszawa 

2006, s. 132. 
20 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Medleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiveka, Vogel, Hans-

Heinrich, Finna rätt - juristens källmaterial och arbetsmetoder, 12:1 uppl., Nordstedts Juridik AB, Stockholm 2012, 
s. 32f. 
21 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, s. 123f. 
22 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, s. 137f. 
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1.6 Disposition 

Kapitel 2 Som introduktion redogörs för olika grundläggande principer för att ge en 

ökad förståelse för resterande del av framställningen. Principer som är av 

betydelse för avgörandet av gränsöverskridande arvs- och bodelningsfrågor 

berör bland annat den avlidnes hemvist och medborgarskap samt vilken 

egendom som ska omfattas. Därtill ges även en förklaring till vad behörig-

het och lagval innebär. 

Kapitel 3 Här redogörs för hur det svenska systemet rörande arvskifte och bodelning 

vid gränsöverskridande förhållanden ser ut idag. Inledningsvis förklaras kort 

hur en bodelning och ett arvskifte går till i Sverige. Därefter följs en redogö-

relse av när svensk domstol är behörig att döma och när svensk respektive 

utländsk materiell lag tillämpas.  

Kapitel 4 I detta kapitel redogörs för hur arvsförordningen ser ut. Kapitlet börjar med 

en introduktion av bakgrunden till hur arvsförordningen skapades samt vad 

motivet till den var. Detta följs av en allmän beskrivning av arvsförordning-

en och sedan redogörs för hur behörighet, lagval och domars erkännande 

och verkställbarhet uppstår. Detta görs för att ge en förståelse av vad som 

kommer att gälla i framtiden och vad som därigenom kommer att förändras. 

Kapitel 5 Det som förklaras i detta kapitel är först allmänt om vilka konsekvenser 

som uppstår i den svenska rätten inom den internationella arvsrätten. Efter 

det utreds konsekvenserna av de nya behörighetsreglerna och lagvalsregler-

na och konsekvenserna för bodelningsreglerna. Sist redogörs för konse-

kvenserna av de nya reglerna för erkännande och verkställbarhet av domar. 

Genomgående i kapitlet finns vår analys av konsekvenserna för att kunna 

besvara syftet. 

Kapitel 6 Som avslutning på detta arbete besvaras syftet. Denna del knyter ihop arbe-

tet och visar vilken inverkan arvsförordningen har på den svenska rätten. 
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2 Grundläggande principer 

2.1 Inledning 

För att kunna ta till sig framställningen och få en djupare förståelse förklaras här en del 

grundläggande begrepp som har betydelse vid gränsöverskridande arvskiften och bodel-

ningar. Principerna förklaras och exempel ges från svensk lagstiftning för att sedan utveck-

las senare i framställningen. Principerna tillämpas sällan i renodlad form utan variationer 

och blandningar förekommer ofta. 

2.2 Behörighet och lagval 

Vid gränsöverskridande tvister och förhållanden krävs fastställande av vilket lands lagar 

som ska tillämpas eftersom innebörden ofta skiljer sig från land till land. De bestämmelser 

som handlar om det processuella och hur handläggningen ska gå till kan benämnas på olika 

sätt, till exempel förfarande-, handläggnings- eller behörighetsregler. I Sverige är dessa reg-

ler utspridda huvudsakligen i Ärvdabalken (1958:637) beträffande arv och i Äktenskapsbal-

ken (1987:230) beträffande bodelning. En domstols behörighet att ta upp mål för hand-

läggning där de sedan kommer att styras av förfarandereglerna regleras genom domsrätts-

regler. Reglerna utgår ifrån att den gränsöverskridande tvisten eller parterna ska ha tillräck-

lig anknytning till landet i fråga för att domstolen ska vara behörig att handlägga målet. 

Denna anknytning kan bygga på hemvist, nationalitet eller att egendom finns i landet.23 

Domsrättsreglerna finns för bouppteckning, bodelning och arvskifte huvudsakligen i 2 kap 

IDL. I 2 § Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmö-

genhetsförhållanden, LIMF, finns domsrättsregler när det gäller makars förmögenhetsrätts-

liga förhållanden, däribland regler kring bodelning. Både förfaranderegler och domsrätts-

regler kommer i det följande rymmas inom begreppet behörighet. 

Innebörden av att behörighet föreligger är alltså att förfarandet och handläggningen följer 

det behöriga landets förfaranderegler och processuella regler. Det gäller till exempel förfa-

ringssättet rörande klander av testamente, delgivning och preskription.24 Rörande bodelning 

                                                 
23 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, 8 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm 2014, s. 

100. 
24 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 100. 
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klassificeras bland annat reglering kring bodelningsförrättare och bouppteckning som för-

faranderegler.25 

Efter att en domstol förklarat sig behörig att uppta en internationell tvist ska domstolen be-

stämma vilken materiell lag, rättsordning, som domstolen ska tillämpa på tvisten. Det kan 

tänkas att endast svensk lag ska tillämpas om en svensk domstol är behörig att ta upp må-

let. I vissa fall kan det dock vara så att en svensk domstol ska tillämpa ett annat lands mate-

riella lag. Materiell lag bestäms genom lagvalsregler, vilka ibland även kallas kollisionsregler. 

I svensk rätt finns de i 1 kap IDL och 3-4 §§ LIMF. Lagvalet ger huvudsakligen uttryck för 

någon av två principer; nationalitetsprincipen eller hemvistprincipen eller en blandning av 

de båda. Den rättsordning som blir aktuell på tvisten kallas arvsstatut. Det blir den rätts-

ordningen som kommer att bestämma själva utfallet av processen. Exempel på sådana reg-

ler är vilken make som får vad vid bodelningen samt vilka som har rätt till arv och hur det 

ska fördelas mellan dem. I Sverige finns även dessa regler både i Ärvdabalken och Äkten-

skapsbalken.26 

2.3 Behörighetsgrundande principer 

Behörighet kan som nämnts uppstå utifrån olika anknytningskriterier och principer grun-

dade på dem. En av dem är nationalitetsprincipen vilken bygger på ett antagande att landet 

där personen är medborgare är det land den har starkast koppling till. Principen innebär att 

lagvalet görs utefter medborgarskapslandet även om personen bor någon annanstans. I 

svensk rätt kommer den till uttryck till exempel i lagvalsreglerna i 1 kap 1 § IDL. För ut-

ländska medborgare ska på samma sätt deras medborgarskapslands lag tillämpas även om 

de bor i Sverige. En fördel med denna princip är att det oftast är lätt att avgöra vilket land 

en person är medborgare i. Betänkligheter kring principen är faktumet att ett lands behö-

riga domstol kan komma i en situation där den ska tillämpa ett annat lands materiella lag. 

Eftersom domstolarna inte är specialister på någon annan än sitt eget lands lag kan det dis-

kuteras om rättssäkerheten tillgodoses.27 

En annan är hemvistprincipen vilken istället utgår från att en persons faktiska hemvist är 

där den har sin starkaste koppling.28 Lagen i landet där individen bor tillämpas alltså vare 

                                                 
25 Prop. 1989/90:87, om vissa internationella frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden s. 49. 
26 Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv, s. 209f. 
27 Bergquist, Ulf, Internationell arvs- och bodelningsrätt – En kommentar, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2003, s. 

30. 
28 Prop. 1989/90:87 s 16. 
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sig den är medborgare där eller i något annat land. I lagstiftningen har hemvistbegreppet 

formulerats så att hemvist föreligger om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet 

och omständigheterna i övrigt får anses stadigvarande.29 Definitionen kan anses ha blivit 

den allmänt vedertagna även utanför den specifika lagstiftningen.30 Både ett objektivt och 

ett subjektivt rekvisit behöver vara uppfyllt för att hemvist ska anses föreligga.31 Det objek-

tiva rekvisitet innebär att personen i fråga faktiskt måste vara bosatt i landet och det subjek-

tiva uppfylls då personen har en faktisk avsikt att stadigvarande stanna i landet.32 Om per-

sonen befinner sig i ett land på till exempel långvarig semester eller tidsbestämd anställning 

uppfyller denne således inte det subjektiva rekvisitet och får inte ändrad hemvist.33 Av be-

tydelse för framställningen finns exempel på principen i 2 och 4 §§ LIMF. Där blir svensk 

domstol behörig att ta upp frågor om makars förmögenhetsrättsliga förhållanden om de 

har hemvist i Sverige och likaså ska svensk materiell lag tillämpas om makarna vid giftermå-

let tog hemvist här. 

Eftersom en person som går bort kan äga egendom i flera olika länder finns en princip som 

man kan säga kombineras med ovan angivna behörighetsgrunder. Den kallas universalitets-

principen och innebär att all egendom, vilket land den än befinner sig i, ska tas med i bo-

uppteckningen i det behöriga landet. I Sverige kommer den till uttryck i 2 kap 1 § IDL. För 

att den ska fungera krävs dock att länderna i fråga kommer överens och erkänner boutred-

ningsmannens förordnanden. Eftersom länder vanligen ogärna erkänner främmande län-

ders rättshandlingar blir det i praktiken svårt att effektivt utnyttja principen.34  

Ytterligare ett sätt behörighet kan uppstå på är genom territorialitetsprincipen. Där är det 

själva egendomen som har tillräcklig anknytning till landet och därigenom skapas behörig-

het enbart för den egendomen.35 Det kan till exempel gälla en sommarstuga i Sverige som 

ägs av en utländsk medborgare. Då föreligger svensk behörighet att ta upp mål om bout-

redning, bodelning och arvskifte.36 

                                                 
29 7 kap 2 § Lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, 

IÄL & 19 § Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållan-
den, LIMF. 

30 Örtenhed, Kristina, Hemvistbegreppet, Iustus förlag, Uppsala 1991, s. 43. 
31 Bergquist, Ulf, Internationell arvs- och bodelningsrätt – En kommentar, s. 33f. 
32 Bergquist, Ulf, Internationell arvs- och bodelningsrätt – En kommentar, s. 33f. 
33 Bergquist, Ulf, Internationell arvs- och bodelningsrätt – En kommentar, s. 33f. 
34 Bergquist, Ulf, Internationell arvs- och bodelningsrätt – En kommentar, s. 40f. 
35 Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv, s. 208. 
36 2 kap 2 § IDL. 
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3 Gällande rätt vid bodelning och arvskifte 

3.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras en utredning av gällande svensk rätt inom arvs- och bodelnings-

området. Detta görs för att sedan kunna se konsekvenserna av införandet av arvsförord-

ningen. Inledningsvis förklaras vad bodelning och arvskifte innebär och kort vad som gäller 

enligt svenska regler. Efter det presenteras behörighets- och lagvalsfrågan vid internation-

ella arvs- och bodelningssituationer bland annat utifrån motiven och syftena som lett fram 

till den lagtext som gäller idag. 

3.2 Bodelning och arvskifte 

Om en arvlåtare är gift vid sin död krävs enligt svensk rätt att en bodelning görs innan arv-

skiftet kan ske.37 Bodelningen förrättas mellan den efterlevande maken och den avlidnes 

dödsbo.38 Syftet med bodelningen är alltså att egendomen ska delas upp för att avgöra hur 

mycket tillgångar den efterlevande respektive den avlidnes arvtagare har rätt till.39 All egen-

dom som inte uttryckligen är enskild egendom är giftorättsgods och ska delas mellan den 

efterlevande maken och dödsboet.40 Det finns vissa regler som är till för att skydda den ef-

terlevande maken från att hamna i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Bland annat 

har denne vid behov rätt att få företräde till den gemensamma bostaden mot avräkning, 

även om den inte är den efterlevandes egendom.41 Ovan nämnda regler om hur egendomen 

delas upp och skydd för efterlevande make är exempel på materiella regler vilka kan sättas 

ur spel om ett annat lands lag ska tillämpas. 

När bodelningen är klar ska en bouppteckning upprättas och lämnas till Skatteverket, vilket 

är exempel på en förfaranderegel.42 I bouppteckningen framgår vilka skulder och tillgångar 

som fanns vid dödstillfället.43 Det fungerar även som en legitimationshandling för dödsbo-

delägarna så att de kan representera boet.44 När legat, specifika saker eller en särskild 

                                                 
37 23 kap 1 § Ärvdabalk (SFS 1958:637), 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (SFS 1987:230). 
38 9 kap 5 § ÄktB. 
39 Walin, Gösta & Lind, Göran, Kommentar till Ärvdabalken Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkring-

ar m.m., s. 262. 
40 7 kap 1 § ÄB, 10 kap 1 § ÄB. 
41 11 kap 8 § ÄktB. 
42 20 kap 1 § ÄB. 
43 20 kap 4 § ÄB. 
44 Walin, Gösta & Lind, Göran, Kommentar till Ärvdabalken Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkring-

ar m.m., 5 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm 2009, s. 160. 
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summa pengar, har utgått och skulderna betalats ska arvskifte förrättas för att fördela till-

gångarna i dödsboet mellan arvingar och eventuella testamentstagare.45 I 2 kap ÄB finns 

materiella bestämmelser om legala arvtagare. Arvtagarna delas där in i tre olika arvsklasser 

beroende på hur nära besläktade de är med arvlåtaren. Inom arvsklasserna råder en likadel-

ningsprincip, alla arvingar ska alltså få lika lott.46 

Efterlevande make har rätt att tillsammans med sin lott ur bodelningen erhålla fyra prisbas-

belopp vid arvskiftet.47 Regeln är ett sätt att skydda efterlevande make från att tvingas av-

säga sig delar av hemmet och även bibehålla ett mer stabilt familjeförhållande.48 Efterle-

vande make ärver även enligt samma paragraf före gemensamma bröstarvingar. 

3.3 Gränsöverskridande situationer 

3.3.1 Inledning 

Ovan gjorda redogörelse utgick från att båda makarna var svenska medborgare och hade 

hemvist i Sverige vid den enas bortgång. Det förekommer dock andra förhållanden där reg-

ler om svensk behörighet och lagval måste utredas innan bodelning och arvskifte kan ge-

nomföras.49 Vid en persons bortgång kan flera personer ha intresse av vilken lag som 

kommer att tillämpas när det ska redas ut vad som ska hända med kvarlåtenskapen. Efter-

levande make, arvingar, testamentstagare och eventuella borgenärer vill ofta ha regler som 

gynnar dem på bästa möjliga sätt. Konflikter om vilken lag som ska tillämpas kan uppstå på 

grund av att de olika intressena tillgodoses på olika sätt genom den ena eller den andra la-

gen. 

De svenska bestämmelserna om behörighet och lagval vid gränsöverskridande bodelningar 

och arvskiften finns som nämnts ovan i huvudsak i IDL men också i LIMF. Reglerna är i 

vissa fall inte helt klara och det kan vara svårt att avgöra förhållandet mellan de två lagarna. 

Nedan följer därför en utredning av reglerna och dess kopplingar till varandra för att kunna 

avgöra om svenska förfaranderegler och materiella regler blir tillämpliga i ett internationellt 

förhållande. 

                                                 
45 Walin, Gösta & Lind, Göran, Kommentar till Ärvdabalken Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkring-

ar m.m., s. 262. 
46 2 kap 1 § 1st ÄB. 
47 3 kap 1 § 2st ÄB. 
48 Prop. 1986/87:1, Om äktenskapsbalk m.m., s 89. 
49 Bergquist, Ulf, Internationell arvs- och bodelningsrätt – en kommentar, s. 28. 



  

 
12 

3.3.2 Makars förmögenhetsrättsliga förhållanden 

LIMF reglerar förmögenhetsrättsliga förhållanden mellan makar då de på ett eller annat sätt 

har en internationell koppling. De kan ha gift sig utomlands, äga egendom utomlands, nå-

gon eller båda kan vara utländsk medborgare eller de kan ha hemvist utomlands samtidigt 

som de äger egendom i Sverige. Olika förmögenhetsrättsliga förhållanden kan till exempel 

vara hur makars egendom förhåller sig till varandra, vad som är enskild egendom respektive 

giftorättsgods och gåvor mellan makar. Mest intressant för framställningen är det förmö-

genhetsrättsliga förhållandet rörande bodelning, speciellt bodelning med anledning av ma-

kes död. Nyss nämnda förhållanden finns det regler om i ÄktB kap 7 och 10-13.50 

LIMF får uttryckligen ge vika för lex specialis enligt 1 § 3st. Exempel på regler som går före 

är reglering i IDL om bodelning vid makes död. I 2 kap IDL finns specialregler angående 

behörigheten vid dessa frågor.51 Det framgår också av 2 § 2st LIMF att även LIMF i vissa 

fall skapar behörighet, den kompletterar alltså IDL. Enligt LIMF är svensk domstol behö-

rig om  

- svaranden har hemvist i Sverige,  

- käranden har hemvist i Sverige och svensk lag enligt LIMF är tillämplig på förmö-

genhetsförhållandena, eller  

- svaranden godkänt att svensk domstol prövar tvisten.52  

Enligt IDL föreligger behörighet för bodelningsförfarandet alltså även då den avlidne vid 

sin bortgång hade 

- hemvist i Sverige,  

- svenskt medborgarskap men hemvist utomlands, eller  

- egendom i Sverige.53 

Vilken materiell lag som den behöriga domstolen sedan ska tillämpa vid bodelningen och 

andra förmögenhetsrättsliga förhållanden mellan makar regleras i 3-4 §§ LIMF. En över-

gång från nationalitetsprincipen till hemvistprincipen skedde år 1990 då den nuvarande 

LIMF ersatte 1912 års Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps 

rättsverkningar.54 Regeringen motiverade ändringen med att personer som byter hemvist 

                                                 
50 Prop 1989/90:87, s. 34-35. 
51 Prop 1989/90:87, s. 36. 
52 2 § 1st p 2, 3 & 5 LIMF. 
53 2 kap 1-2 & 10 §§ Lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, IDL. 
54 Lag (1912:69) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar. 
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vanligen blir en del av det nya samhället och dess värderingar, vilka speglas i lagstiftning-

en.55 Att tillämpa medborgarskapslandets lag på makar som bott någon annanstans under 

lång tid ansågs således vara främmande.56 Hur lagvalet skulle göras då en person har med-

borgarskap i mer än ett land ansågs också vara ett problem som istället talar för hemvist-

principen.57  

Enligt 4 § LIMF omfattas makarna av lagen i landet där de efter sitt giftermål tog hemvist. 

Om makarna ändrar hemvist till en stat där de båda är medborgare eller tidigare under äkt-

enskapet haft hemvist börjar den statens lag istället tillämpas omedelbart. Då ny hemvist tas 

i annat land börjar den nya lagen tillämpas först efter 2 år.58 I 3 § 1st ges dock möjligheten 

för makarna att avtala om vilket lands lag, deras hemvist- eller medborgarskapslands, som 

ska tillämpas på de förmögenhetsrättsliga förhållandena. Om det inte ingåtts ett sådant av-

tal före en av makarnas bortgång får det även göras med den avlidnes arvingar och testa-

mentstagare, vilket framgår av paragrafens andra stycke. Om ett land makarna flyttar till 

inte erkänner den typen av avtal kan det bli utan verkan när det gäller egendom där.59 Trots 

att regeln om avtal kommer först i lagen likt en huvudregel får det betraktas som ett undan-

tag att makar faktiskt upprättar ett sådant.60 

3.3.3 Behörighet och lagval vid boutredning, bodelning och arvskifte 

I 1 kap IDL regleras lagvalsfrågan och i 2 kap behörighetsfrågan för boutredning, bodel-

ning med anledning av makes död och arvskifte. Av metodiska skäl börjar utredningen i 

andra kapitlet. Det är nämligen så att första kapitlets lagvalsregler i huvudsak blir intres-

santa först då svensk domstol tillerkänts behörighet enligt andra kapitlet. Om behörigheten 

inte tillkommer svensk domstol spelar det ingen roll vilken materiell lag som skulle valts 

om de varit behöriga.  

Om kraven i 2 kap IDL är uppfyllda ska förrättningen ske enligt de svenska förfarandereg-

lerna som finns i ÄB och ÄktB. Reglerna återfinns för boutredning och arvskifte i ÄB 18-

22 respektive 23 kap. För bodelning finns de i 9 och 17 kap ÄktB. 2 kap 1 § IDL säger att 

svensk lag ska tillämpas vid boutredning, bodelning och arvskifte om den avlidne hade 

hemvist här vid frånfället. Regleringen är alltså ett uttryck för hemvistprincipen. Vidare sä-

                                                 
55 Prop. 1989/90:87 s 16f. 
56 Prop. 1989/90:87 s 18. 
57 Prop. 1989/90:87 s 18. 
58 4 § LIMF. 
59 Bergquist, Ulf, Internationell arvs- och bodelningsrätt – en kommentar, s. 116. 
60 Bergquist, Ulf, Internationell arvs- och bodelningsrätt – en kommentar, s. 116. 
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ger kapitlet att lagen ska tillämpas då svensk medborgare hade hemvist utomlands vid sin 

bortgång, vilket är ett uttryck för nationalitetsprincipen. Den ska också tillämpas då en per-

son hade egendom i Sverige vare sig den var svensk medborgare eller inte, vilket visar på 

att territorialitetsprincipen används.61 Vid behörighet utifrån nationalitet eller hemvist till-

lämpas även universalitetsprincipen och all egendom, även den som eventuellt finns utom-

lands, ska boupptecknas i Sverige.62 Vid territorialprincipen omfattas endast den angivna 

egendomen av den svenska bouppteckningen och egendom som finns i andra länder be-

handlas således under deras rättssystem.63 Efter en boutredning efter en utländsk medbor-

gare finns möjligheten att överlämna till den rättsordningen att handlägga arvskiftet så länge 

alla dödsbodelägare är överens därom.64 

Problem kan uppstå då olika länders regler kolliderar. Staten där personen hade hemvist el-

ler landet där egendomen fanns kan båda vara behöriga enligt intern rätt och efter parts 

väckande av talan fatta beslut om arvet. Överlag är det svårt att få svenska domar erkända i 

utlandet.65 Trots att principerna ger rätt att fatta beslut kan det således vara svårt att få det 

erkänt av en annan stat. Detta till exempel för att den andra staten kan ha samma breda be-

hörighet som Sverige men vara restriktiva med erkännanden.  

En bred behörighet leder till att tvister med allt lägre anknytning till landet kan komma att 

avgöras i landet. I Sverige finns en liberal syn på domsrätten och det ses mer eller mindre 

som en samhällsservice att erbjuda avgörande åt parterna så snart ett rimligt behov finns. 

Det vill säga i stora drag när någon vill och tvisten har någon koppling till Sverige. Det för-

anleder att utländsk materiell rätt tillämpas i större utsträckning än om behörigheten be-

döms restriktivt. Tvisten kan ha starkare anknytning till ett annat land och därför ge anled-

ning att tillämpa den materiella lagen.66 

När behörighetsfrågan avgjorts återstår även här frågan vilken materiell lag som domstolen 

ska tillämpa på målet, antingen sin egen eller något annat lands. 1 kap 1 § IDL är ett uttryck 

för nationalitetsprincipen och stadgar att svensk materiell lag ska tillämpas när arvsrättsliga 

frågor efter svensk medborgare ska bestämmas vare sig personen har hemvist i Sverige eller 

inte. På samma sätt ska utländsk materiell lag användas på utländsk medborgare. Från 

                                                 
61 2 kap 2 § IDL. 
62 2 kap 1 § 1st & 5 § 1st IDL. 
63 2 kap 6 § IDL. 
64 2 kap 1 § 2st IDL. 
65 Bergquist, Ulf, Internationell arvs- och bodelningsrätt – en kommentar, s. 46. 
66 Jänterä-Jareborg, Maarit, Svensk domstol och utländsk rätt– En internationellt privat- och processrättslig studie, Iustus 

Förlag AB, Uppsala 1997, s. 21f. 
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denna princip finns några undantag i de efterföljande paragraferna i kapitlet. Till exempel 

rörande formkrav för testamente gäller medborgarskapslandets lag eller orten för upprät-

tandet och för behörighet att upprätta testamentet gäller medborgarskapslandets lag.67 Det 

är endast den avlidnes medborgarskap som är av intresse för svenskt lagval och inte vilket 

medborgarskap en eventuell arvs- eller testamentstagare har. I Sverige är även svenska och 

utländska arvingar likställda med varandra.68  

Det finns ingen möjlighet att genom testamente eller avtal göra ett eget lagval som det finns 

för bodelning. Möjligheten att undgå skyddsreglerna för exempelvis laglotten69 till bröstar-

vingar hade då blivit alltför stora vilket inte har ansetts önskvärt.70 Personer hade då kunnat 

förordna om att ett lands lag utan laglottsregler skulle tillämpas och sedan att ens barn inte 

skulle få del av arvet. Med den nya arvsförordningen förändras detta och möjligheten för 

personen att själv bestämma tillämplig lag kommer att finnas.71 

3.3.4 Erkännande av utländska avgöranden 

Länder med en bred domsrätt såsom Sverige har överlag en mer återhållsam syn på erkän-

nande av andra länders avgöranden. Inställningen lutar åt att frågan likaväl kan avgöras av 

ens egen domstol om det saknas godtagbara skäl till att saken prövas i ett annat land. I Sve-

rige krävs uttrycklig bestämmelse i lag för att ett utländskt avgörande ska erkännas. Om det 

skulle ställas höga krav på stark anknytning för att få behörighet krävs en liberal syn på er-

kännande av andra länders avgöranden. Konsekvensen kan annars bli att rättsskyddet tillin-

tetgörs då avgörandet inte erkänns och personerna inte heller kan få ett nytt beslut av dom-

stolen i det nya landet för att den inte anser sig behörig.72 

När det gäller erkännande av utländska domar rörande arvskifte eller bodelning med anled-

ning av makes död ställer IDL höga krav. Domen ska ha vunnit laga kraft och personen 

ska ha haft anknytning till den stat som meddelat domen, medborgarskap eller hemvist. 

Den får inte omfatta egendom som finns i Sverige eller egendom som omfattas av behörig-

het till bodelning eller arvskifte här.73  

                                                 
67 1 kap 3-4 §§ IDL. 
68 3 kap 1 § ÄB, Bergquist, Ulf, Internationell arvs- och bodelningsrätt – en kommentar, s. 45. 
69 7 kap 1 § ÄB. 
70 Bergquist, Ulf, Internationell arvs- och bodelningsrätt – en kommentar, s. 28. 
71 Arvsförordningen nr 650/2012, artikel 22. 
72 Jänterä-Jareborg, Maarit, Svensk domstol och utländsk rätt– En internationellt privat- och processrättslig studie, s. 31f. 
73 2 kap 12 § IDL. 
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4 Arvsförordningen 

4.1 Inledning 

I det närmast följande förklaras bakgrunden och motiven till arvsförordningen. Sedan re-

dogörs för arvsförordningen i ett allmänt perspektiv för att därefter fördjupas och fokuse-

ras på reglering kring behörighet och lagval. Avslutningsvis beskrivs kortfattat regler om 

domars erkännande och verkställbarhet.  

4.2 Bakgrund och motiv 

EU har som ett av sina mål att upprätta ett område där det föreligger fri rörlighet för per-

soner.74 I syfte att uppnå detta arbetar EU bland annat för en gemensam civilrättslig regle-

ring med gränsöverskridande verkan inom unionen.75 I mars 2005 lade kommissionen fram 

en grönbok angående harmoniseringen av arvs- och testamentesområdet. I denna framförs 

att EU bör harmonisera arvsområdet eftersom många medborgare inom unionen flyttar 

och skapar förhållanden till andra stater.76 Detta genom att personerna skaffar tillgångar i 

andra länder, gifter sig med medborgare från andra stater osv.77 När en person med kopp-

ling till andra stater avlider och medlemsstaterna har olika arvsregler kan problem uppstå. 

Det är olikheter i både de materiella reglerna och förfarande- och lagvalsreglerna som skap-

ar problem.78 Kommissionen konstaterar att det inte skulle vara möjligt att harmonisera de 

materiella reglerna, därför borde harmoniseringen fokuseras till behörighet och lagval.79  

Kommissionen ansåg att anknytningskriterier såsom den avlidnes hemvist eller medborgar-

skap skulle användas för att bestämma vilket lands lagar som ska tillämpas. De framförde 

även att de olika anknytningskriterierna kan medföra vissa negativa aspekter och det bästa 

vore troligen att godta en viss flexibilitet beträffande kriteriet.80 En negativ aspekt med att 

använda en persons hemvist som anknytning är att det kan leda till att en lag som saknar 

                                                 
74 Arvsförordningen nr 650/2012, skäl kommentar nr. 1. 
75 Arvsförordningen nr 650/2012, skäl kommentar nr. 1. 
76 KOM (2005) 65, Arv och testamente, s. 3. 
77 KOM (2005) 65, Arv och testamente, s. 3. 
78 KOM (2005) 65, Arv och testamente, s. 3. 
79 KOM (2005) 65, Arv och testamente, s. 3. 
80 KOM (2005) 65, Arv och testamente, s. 4. 



  

 
17 

starkt samband med arvet tillämpas.81 Samma negativa aspekt kan uppstå då en persons 

medborgarskap används som kriterium.82  

Beträffande behörighetsreglerna så har medlemsstaterna olika anknytningskriterier eftersom 

de prioriterar olika intressen och hänsyn måste tas till detta.83 Vissa stater har exempelvis 

starkare laglottsskydd då de har som intresse att skydda arvingarna. Andra stater har sva-

gare laglottsskydd för att ge testator större frihet då de har som intresse att tillgodose testa-

torns vilja.  

År 2010 kom EUs förslag till den nya arvsförordningen.84 Det framgår att EU ansåg att den 

fria rörligheten för personer inom EU hindras av att medlemsstaterna har betydande skill-

nader i sina materiella lagregler beträffande arv.85 Avsikten med arvsförordningen är att 

skapa en möjlighet för människor som befinner sig inom unionen att planera sina arvsrätts-

liga affärer i förväg.86 Syftet är också att säkerställa en effektiv kontroll av rättigheter för ar-

vingar, testamentstagare och andra anhöriga samt fordringsägare till dödsboet.87 Med hän-

syn till detta antogs den nya arvsförordningen den 4 juli 2012 och den är tillämplig på alla 

civilrättsliga delar av arv efter en persons dödsfall när den träder i kraft den 17 augusti 

2015.88 

I arvsförordningen regleras inte förmögenhetsförhållandet mellan makar eller andra förhål-

landen som är jämförbara med äktenskap, samt förmögenheter som överförts genom 

gåva.89 Detta innebär att medlemsstaternas nationella lagregler fortsätter att gälla vid bodel-

ning med anledning av makes död. Ett arbete för att harmonisera även de förmögenhets-

rättsliga förhållandena pågår inom unionen men har ännu inte lett fram till någon lagstift-

ning.90  

Anledningen till att arvsförordningen inte reglerar förmögenhetsförhållandet mellan makar 

och liknande förhållanden beror enligt kommissionen på att de flesta medlemsstater, bort-

                                                 
81 KOM (2005) 65, Arv och testamente, s. 4. 
82 KOM (2005) 65, Arv och testamente, s. 4. 
83 KOM (2005) 65, Arv och testamente, s. 7. 
84 Europeiska Gemenskapernas Kommission, KOM (2009) 154, 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. 

85 KOM (2009) 154, s. 2, Motivering - 1.2 Motiv och syfte. 
86 KOM (2009) 154, s. 2, Motivering - 1.2 Motiv och syfte. 
87 KOM (2009) 154, s. 2, Motivering - 1.2 Motiv och syfte. 
88 Arvsförordningen nr 650/2012, skäl kommentar nr. 9. 
89 Arvsförordningen nr 650/2012, skäl kommentar nr. 11-12. 
90 Europeiska Gemenskapernas Kommission, KOM (2011) 126, Förslag till Rådets förordning om domstols 

behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden. 
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sett från de nordiska länderna, skiljer på arvsrätten och familjerätten. Att länder skiljer på 

arvs- och familjerätten beror på att de olika rättsområdena har skilda materiella regler, då 

ändamålen skiljer sig åt. Arvsrättens föreskrifter reglerar hur arv ska överlåtas och själva 

överlåtelsen medan familjerättens bestämmelser reglerar rättsliga förhållanden i samband 

med äktenskap, samlevnad, släktskap och civilstånd. Förutom detta är det även stor skillnad 

på hur staterna ser till individens vilja. Inom arvsrätten spelar arvlåtarens vilja en stor roll 

medan det inom familjerätten är samhällets och statens rättsordning som har betydelse.91 

4.3 Allmänt om arvsförordningen  

Alla medlemsstater i EU förutom Danmark, Irland och Storbritannien har antagit arvsför-

ordningen.92 Det innebär att förordningen blir direkt tillämpbar i samtliga EUs medlemssta-

ter förutom de tre ovannämnda. Arvsförordningen gör det möjligt för officiella handlingar 

beträffande arv att få samma bevisvärde i de olika medlemsstaterna samt gör dessa hand-

lingar erkända och verkställbara inom hela unionen.93 

Arvsförordningen är endast tillämplig på själva arvet och påverkar därför inte de befogen-

heter som myndigheterna i varje medlemsstat har för att handlägga arvsfrågor.94 Den om-

fattar både arv efter den lagenliga arvsrätten och testamente, d v s all överföring av till-

gångar, rättigheter och skyldigheter efter en individs bortgång.95 Detta innebär att arvsför-

ordningen bestämmer vilket lands materiella regler (ex. fastställande av förmånstagare) och 

förfaranderegler (ex. frågor om hur arvskifte ska ske) som ska tillämpas vid gränsöverskri-

dande arvssituationer.96 

4.4 Behörighet och lagval 

Om behörigheten att ta upp arvsfrågan anges det i förordningens artikel 4 att den åvilar 

domstolarna i den medlemsstat där den bortgångne personen hade hemvist vid sin död. 

Behörighet gäller arvet i dess helhet vilket innebär att domstolarna kan fatta beslut om ar-

vet oberoende av var i världen tillgångarna finns.97 Detta medför att universalitetsprincipen 

gäller som huvudregel, vilket har till följd att all handläggning sker i ett land och inkluderar 

                                                 
91 KOM (2009) 154, s. 3, Rättsliga aspekter - 3.1 Rättslig grund. 
92 Arvsförordningen nr 650/2012, skäl kommentar nr. 82 och 83. 
93 Arvsförordningen nr 650/2012, skäl kommentar nr. 60-61. 
94 Arvsförordningen, s. 10-11, artikel 1-2. 
95 Bogdan Michael, Den nya EU-förordningen om internationell successionsrätt, SvJT 2012/737, s. 738. 
96 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 75. 
97 Bogdan Michael, Den nya EU-förordningen om internationell successionsrätt, SvJT 2012/737, s. 741-742. 
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all egendom.98 Universalitetsprincipen tillämpas av rättssäkerhetsskäl samt för att förhindra 

att arvet delas upp.99 Arvsförordningen är universell även vid lagvalsbestämmelserna vilket 

framgår av artikel 20, där det sägs att oavsett om den lag som blir tillämplig är en medlems-

stats eller inte så är den gällande. Huvudregeln för lagvalet vid en persons dödsfall är precis 

som vid behörigheten den stats lag där den avlidna personen hade hemvist vid dödsfallet.100 

I undantagsfall, där det är helt klart att personen hade starkare anknytning till en annan stat 

än hemviststaten, ska den andra statens lag tillämpas vid arvsrätten.101  

Hemvistprincipen tillämpas som behörighetsgrund i förordningen eftersom kommissionen 

har konstaterat att flera av medlemsstaterna redan tillämpade denna princip och att arvet 

ofta är placerat i personens hemviststat.102 Kommissionen anser att det krävs en enhetlig 

behörighetsregel inom unionen för att medborgarna inte ska drabbas av negativa behörig-

hetskonflikter.103 Kommissionen anser att den faktiska anknytningen mellan behörig med-

lemsstat och arvet säkras när hemvistprincipen används.104 Genom att domstolarna får en 

behörighet att skifta arvet i dess helhet och genom att lagvalet gäller hela kvarlåtenskapen 

oavsett dess karaktär eller var den är placerad uppfylls kravet på en god och trygg rättstill-

lämpning inom EU.105 De ansåg också att utan harmoniserade lagvalsbestämmelser skulle 

det kunna fattas inbördes motsägande beslut i de olika medlemsstaterna.106  

Artikel 10 i arvsförordningen reglerar en subsidiär behörighet. Det anges att om det finns 

tillgångar i en medlemsstat så kan denna stat i vissa fall få behörighet att hantera hela arvet 

efter den avlidne. Detta infaller endast då den avlidne hade hemvist utanför en medlemsstat 

och var medborgare i medlemsstaten vid dödstillfället eller hade haft hemvist i landet inom 

de senaste fem åren. Anses domstolen inte vara behörig enligt ovanstående ska domstolar-

na vara behöriga att fatta beslut endast om de arvstillgångar som finns i landet, i likhet med 

territorialitetsprincipen.107  

                                                 
98 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s.135. 
99 Arvsförordningen nr 650/2012, skäl kommentar nr. 37. 
100 Arvsförordningen nr 650/2012, artikel 21 p.1. 
101 Arvsförordningen nr 650/2012, artikel 21 p.2. 
102 KOM (2009) 154, s. 5, Motivering - 4.2 Kapitel II: Behörighet, artikel 4.  
103 KOM (2009) 154, s. 5, Motivering - 4.2 Kapitel II: Behörighet, artikel 4. 
104 KOM (2009) 154, s. 10, skäl nr 12. 
105 KOM (2009) 154, s. 10, skäl nr 12 och 17. 
106 KOM (2009) 154, s. 10, skäl nr 17. 
107 Bogdan Michael, Den nya EU-förordningen om internationell successionsrätt, SvJT 2012/737, s. 742. 
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När domstolen i en medlemsstat har behörighet att handlägga hela arvet får den på begäran 

av parterna fatta beslut om att utesluta dessa tillgångar.108 Det är fallet om tillgångarna finns 

i ett tredje land och om avgörandet troligtvis inte kommer erkännas i det landet. Enligt ar-

tikel 11 i förordningen kan en medlemsstat om den har tillräcklig koppling till arvsmålet i 

ett tredje land ändå vara behörig att pröva arvsmålet. Sådan behörighet föreligger om det är 

osannolikt att en prövning av arvsmålet kan ske i det tredje landet.  

Arvsförordningen innehåller enligt kommissionen subsidiär behörighet för att kunna uppnå 

ett gemensamt erkännande av domar.109 Hade inte en subsidiär behörighet reglerats hade 

arvsförordningen fått hänvisa till nationella behörighetsregler. Detta hade lett till att olika 

stater fortsatt ha olika regler för erkännande av domar inom arvsområdet. Subsidiär behö-

righet finns även för att alla medlemsstater ska ha samma kriterium för behörighet i de fall 

en person avlider och saknar hemvist i en medlemsstat.110 

I arvsförordningens artikel 22 finns en möjlighet att själv välja vilket lands materiella lag 

som ska tillämpas på arvet efter ens död. Valfriheten sträcker sig till det land eller länder 

personen i fråga var medborgare i. Vid dubbla medborgarskap eller vid hemvist utanför sitt 

medborgarskapsland kan personen således ange vilken lag denne vill ska tillämpas på arvet. 

Lagvalet måste anges i ett förordnande om kvarlåtenskapen eller i villkoren till förordnan-

det.111 Den valda lagen anger den materiella giltigheten för dokumentet.112 Det som avses 

med ett förordnande om kvarlåtenskapen är testamente, gemensamt testamente eller ett 

arvsavtal.113 Lagvalet styr enligt artikel 23 hela arvet. Det innebär att lagvalet styr bland an-

nat inledandet av arvsförfarandet, vilka som har rätt att ärva, vilka som inte har rätt att ärva 

eller förverkat sin arvsrätt, inskränkningar i arvsrätten, ansvaret för skulder såväl som arvets 

uppdelning och överföring av tillgångarna.114 Domstolen i hemviststaten är dock fortfa-

rande behörig att ta upp målet vilket leder till att de tvingas tillämpa den valda utländska la-

gen. 

Testator kan som sagt endast välja lagen i det land där denne är medborgare. Det beror en-

ligt kommissionen på att EU ville skapa en balans mellan den ökade rättssäkerheten, den 

                                                 
108 Arvsförordningen nr 650/2012, artikel 12. 
109 KOM (2009) 154, s. 10, skäl nr 13. 
110 Arvsförordningen nr 650/2012, skäl kommentar nr 30. 
111 Arvsförordningen nr 650/2012, artikel 22 p 2. 
112 Arvsförordningen nr 650/2012, artikel 22 p 3. 
113 Arvsförordningen nr 650/2012, artikel 3.1d. 
114 Arvsförordningen nr 650/2012, skäl kommentar nr 42-43. 
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enklare arvsplaneringen samt intresset av att skydda arvingars arvsrätt och testatorns sista 

vilja. Enklare arvsplanering uppstår genom att testatorn ges en möjlighet att välja lag. Ge-

nom denna lagvalsbestämmelse kan testator därmed behålla sitt kulturella band med hem-

landet vid arvöverlåtelsen och samtidigt njuta av EUs fria rörlighet.115 

När den avlidne personen har gjort ett lagval finns det enligt artikel 5 en möjlighet för ar-

vingarna att förändra domsrätten från hemvistlandet till lagvals- och medborgarskapslan-

det. Detta görs genom att de berörda parterna skriver, undertecknar och daterar en över-

enskommelse om att domstolen i lagvalslandet ska ha exklusiv behörighet.116 Detta är end-

ast möjligt om det är en medlemsstat. Om detta inte görs kommer följaktligen hemviststa-

ten att tillämpa den valda utländska rättsordningen vid arvskiftet. Även utan en överens-

kommelse kan den avlidnes hemviststat enligt artikel 6a på begäran av part avvisa talan. Det 

är om domstolen i hemvistlandet anser att domstolen i lagvalslandet är bättre lämpad att 

pröva målet med tanke på praktiska omständigheter. Det skulle kunna vara exempelvis att 

tillgångarna är placerade där och att arvingarna har hemvist där.117 EU ansåg att de som be-

rörs av arvet skulle få möjlighet att träffa en överenskommelse om val av domstol för att 

det skulle komma att underlätta lagvalet.118 Det är bara i vissa speciella situationer, så kallad 

ordre public119 där rättsordningen i det valda landet kan frångås.120 

4.5 Domars erkännande och verkställbarhet  

Förordningen reglerar domars erkännande och verkställbarhet eftersom ett av målen med 

förordningen är att åstadkomma ett gemensamt erkännande av medlemsstaternas domar 

inom arvsområdet. Enligt artikel 39 ska domar rörande arv i en medlemsstat erkännas inom 

hela unionen utan att det krävs något särskilt förfarande. Utifrån denna regel finns det un-

dantag som gör det möjligt för en medlemsstat att neka erkännande av en dom.121 Storbri-

tannien, Irland och Danmark förutsätts enligt SOU att ses som tredje land vid tillämpning 

                                                 
115 KOM (2009) 154, s. 6, Motivering - 4.3 Kapitel III: Tillämplig lag, artikel 17. 
116 Arvsförordningen nr 650/2012, artikel 5 p 2. 
117 Bogdan Michael, Den nya EU-förordningen om internationell successionsrätt, SvJT 2012/737, s. 742. 
118 Arvsförordningen nr 650/2012, skäl kommentar nr 27-28. 
119 En stats rätt att i vissa fall vägra tillämpa utländsk rätt då den strider mot den inhemska rättsordningen. 
120 Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv, s. 226. 
121 Arvsförordningen nr 650/2012, artikel 40. 
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av arvsförordningen.122 Det innebär att reglerna om erkännande och verkställande inte gäl-

ler för dessa länder.123  

Domar ska verkställas när de förklarats verkställbara i det land där det begärs enligt artikel 

41. Det är enligt huvudregeln den verkställande statens förfaranderegler som ska reglera 

verkställbarheten.124 Det är bara då förordningen reglerar något annat som huvudregeln inte 

gäller.125 Även förlikningar som ingås vid domstol och är verkställbara i en medlemsstat ef-

ter parts ansökan om verkställbarhet i de andra medlemsstaterna enligt artikel 61.  

 

  

                                                 
122 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 78. 
123 Arvsförordningen nr 650/2012, skäl, kommentar nr 82-83. 
124 Arvsförordningen nr 650/2012, artikel 46. 
125 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s.19. 
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5 Konsekvenser i svensk rätt 

5.1 Allmänt om konsekvenserna 

Idag skiljer svensk rätt på behörighets- och lagvalsfrågan. Det innebär som framkommit att 

det idag kan uppstå en situation där hemviststatens domstol är behörig att hantera arvet 

medan den tillämpliga materiella lagen blir medborgarskapslandets. Detta kommer arvsför-

ordningen förändra genom att stödja båda frågorna på samma anknytningskriterium. För-

ordningen föreskriver att hemviststaten har behörighet att fatta beslut om arvet i dess hel-

het samtidigt som även hemviststatens materiella lag är tillämplig på arvet.126 Syftet med att 

samordna behörigheten och lagvalet är bland annat att ländernas domstolar så långt som 

möjligt ska tillämpa sin egen lag.127 Förhoppningsvis skapas då en korrekt rättstillämpning 

inom EU och den faktiska anknytningen mellan arvet och den medlemsstat som har behö-

righet säkras.128 

Det kan sägas att arvsförordningens behörighetsregler är fullständiga. Det innebär att för-

ordningen reglerar alla behörighetsfrågor vid gränsöverskridande arvssituationer, det vill 

säga förfaranderegler såväl som tillämplig materiell lag.129 Det kommer alltså inte finnas nå-

gon möjlighet i nationell rätt att lagstifta om behörigheten. Detta leder troligtvis till att IDL 

kommer att upphöra helt och hållet. I stället för IDL borde enligt SOUn en ny lag skapas 

som kompletterar arvsförordningen.130 Den lag som föreslås är lag om internationella rätts-

förhållanden rörande arv m.m.131 

Enligt oss får det anses vara på tiden att vi får harmoniserade regler på detta område. Arvs-

rätten är en av få saker som faktiskt drabbar alla människor någon gång. Den trygghet att i 

vart fall veta vilken rättsordning som blir tillämplig vid någons frånfälle kan inte anses vara 

för mycket begärt. Att harmonisera de materiella reglerna i unionen skulle för tillfället för-

modligen vara ett allt för stort ingripande i ländernas självständighet. Allteftersom EU har 

vuxit har det blivit svårare och svårare för staterna att komma överens då fler olika rätts-

ordningar måste tas hänsyn till. Ett helt harmoniserat fullgott arvssystem får därför anses 

                                                 
126 Arvsförordningen nr 650/2012, artikel 4, 21.1. 
127 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 107. 
128 Arvsförordningen nr 650/2012, skäl kommentar nr 23. 
129 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 98. 
130 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 73. 
131 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 31ff, 323ff. 
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föga troligt inom närmsta framtiden men mer eller mindre framgångsrika försök därtill 

kommer troligen göras. 

För att alla länder ska kunna enas om harmoniserade arvsregler måste vissa länder ge vika 

för deras egna lagars syften och motiv. Det som länderna får fråga sig är om fördelarna 

med en harmoniserad lagstiftning väger upp för det som länderna måste ändra på för att 

passa in sina lagar efter EUs regler. I detta fall anser vi att det kommer bli positivt för Sve-

rige att arvsförordningen införs. Svensk materiell lag kommer troligen tillämpas vid fler 

arvskiften i framtiden än vad den gör idag. Det beror delvis på att Sverige snarare är ett in-

vandrarland än ett utvandrarland. Därför omfattas fler av svensk lag om hemvistprincipen 

tillämpas. 

5.2 Behörighet och lagval 

Idag blir Sverige behörigt för arvskifte om den avlidne hade svenskt medborgarskap, hem-

vist i Sverige eller egendom i landet. Efter förordningens införande uppstår svensk behö-

righet bara vid hemvist här. Behörighet med hänsyn till svenskt medborgarskap uppkom-

mer bara genom lagvalsförordnande. Om egendom finns i landet uppstår behörighet bara 

då personen hade hemvist utanför EU.132 Så länge personen bor inom EU kan alltså svensk 

behörighet inte uppstå genom territorialitetsprincipen. Situationerna då svensk behörighet 

föreligger begränsas alltså genom förordningens införande.  

Här kan man anta att Sverige till följd av detta kommer få svårare att skydda svenska döds-

bodelägare och borgenärer jämfört med förut. Egendomen blir istället del av ett annat 

lands boutredning och kan leda till att samma subjekt inte längre har rätt till utdelning ur 

dödsboet. Överlag kan framställningen ge uttryck av att Sveriges materiella lag oftast skulle 

vara den mest förmånliga för parterna. Självklart kan det vara så att andra länder i ett fall 

som ovan ger en person rätt till arv vilket den inte hade haft i Sverige. Det sker förmodlig-

en på bekostnad av de andra dödsbodelägarna vilket visar att hur utfallet än blir finns både 

för- och nackdelar för olika parter. Detta visar tydligt varför tvister om vilket lands lag som 

ska tillämpas uppkommer mellan olika dödsbodelägare. 

Artikel 21-23 i arvsförordningen kommer bli gällande istället för 1 kap 1 § IDL vid be-

stämmande av tillämplig lag. Det innebär att även den materiella lagvalsgrunden kommer 

                                                 
132 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 102f. 
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vara den avlidnes hemvist istället för nationalitet som idag.133 Det lands lag som blir tillämp-

ligt enligt förordningens regler är den som ska behandla arvet i dess helhet.134  

Vi anser att medborgarna kommer få lättare att ta tillvara rättigheterna de får enligt arvet 

när förordningen införs. Anledningen till detta är att lagvalsreglerna följer universalitets-

principen och därmed berör hela arvet. När domen täcker all egendom och erkänns i alla 

länder som antagit förordningen uppstår inte olika rättigheter i olika länder på grund av 

olika IP-rättsliga regler. När det finns harmoniserade lagvalsregler som täcker arvet i dess 

helhet försvinner till viss del parternas behov att påverka lagvalet i en arvstvist. Det blir 

tydligt för parterna vilken lag som ska tillämpas på arvet och de behöver inte oroa sig för 

att viss del av egendomen skiftas enligt något annat lands lag. 

5.3 Hemvistprincip istället för nationalitetsprincip 

Vi håller med om att användandet av hemvistprincipen istället för nationalitetsprincipen vid 

lagvalet stärker kopplingen mellan arvet och det land där den avlidne personen var bosatt. 

Genom att tillämpa nationalitetsprincipen får en behörig domstol tillämpa utländsk lag så 

fort en invandrare bosätter sig i landet och avlider där. Att låta hemvisten styra lagvalet är 

något som kan ses som positivt. Detta då personer ofta anpassar sig till det land där de bor 

och arvsreglerna speglar till viss del samhällets syn på hur detta ska hanteras. Personer har 

sannolikt därmed till stor del en liknande syn som samhället i dessa frågor och detta gör 

hemvisten till en bättre anknytning för lagvalet än nationaliteten. Förutom detta så saknar 

många människor familjerättsliga kunskaper och det är då lättast för dem att ta reda på vad 

som gäller i det land där de bor och förmodligen har övervägande delen av sina tillgångar. 

Även om det finns mycket positivt med att domstolen inom arvsrätten vid fråga om lagva-

let kommer att tillämpa hemvistprincipen istället för nationalitetsprincipen, så kan det ändå 

skapa oroligheter för svenska medborgare som flyttar utomlands. Det kommer nämligen 

innebära att dessa medborgare kommer få mer att tänka på och mer att planera vid utlands-

flytten. Detta eftersom de kommer bli av med det svenska arvsrättsliga skyddet. Denna 

konsekvens kommer givetvis ses som negativ för vissa och positiv för andra. När personer 

flyttar utomlands kommer det nya landets lag att tillämpas och det landet har troligen andra 

arvsrättsliga regler än Sverige. Exempelvis kan laglottsskyddet vara svagare och efterlevande 

makes rätt till fyra prisbasbelopp och att ärva före arvingarna kanske inte finns. Hur detta 

                                                 
133 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 133. 
134 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 124. 
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påverkar personen som flyttar och senare arvingar beror helt på vad de har för avsikter och 

önskemål för arvskifte.  

Något som också måste tas hänsyn till med de nya lagvalsreglerna är att arvtagarna kan 

komma att få en otrevlig överraskning den dag som arvskifte sker efter en utländsk med-

borgare. Detta kan inträffa när en utländsk medborgare flyttat till ett annat land och lever 

efter medborgarskapslandet sedvänjor. Förutom detta kan alla arvtagare till den avlidne be-

finna sig i medborgarskapslandet och arvtagarna likaväl som den avlidne kanske förväntar 

sig att medborgarskapslandets lag ska tillämpas på arvskiftet. Om den avlidne inte gjort ett 

lagval tillämpas hemviststatens lag vilket kan leda till att vissa arvtagare får mindre än vad 

de hade räknat med och den avlidnes vilja kanske förbises. 

För svenska domstolar kommer byte från nationalitetsprincip till hemvistprincip troligen 

leda till att svensk lag tillämpas oftare än idag för utländska medborgare. Arvskiften efter 

utländska medborgare med hemvist i Sverige kommer nämligen ske enligt svensk materiell 

lag istället för medborgarskapslandets lag som idag. Om domstolar tvingas tillämpa ut-

ländsk rätt som de inte kan lika väl, kan det inte med säkerhet sägas att den tolkas och till-

lämpas korrekt. Lagtexten är inte alltid klar och precis utan i många fall behöver den tolkas. 

Tolkning kan ske på många olika sätt och om domstolen inte är van vid lagen kan den an-

vända en annan tolkningsmetod än den som lagstiftaren anpassat lagen till, vilket kan ge ett 

annat resultat. Den svenska domstolen får i dessa fall förlita sig på den information som 

lämnas av den utländska staten eller genom deras egna efterforskningar och detta kan inte 

anses vara helt rättssäkert. Denna rättsosäkerhet kommer att minska men inte försvinna 

från det att arvsförordningen börjar gälla.  

Det är bra att de svenska domstolarna i fler fall kommer att tillåtas tillämpa sin egen 

svenska lagstiftning eftersom det är den lag som rätten är specialister på. Det kan sägas att 

rättssäkerheten blir större genom att tillämpa hemvistprincipen eftersom det ger domstolen 

bättre förutsättningar att tillämpa lagen på rätt sätt. Rätt sätt är en definitionsfråga men in-

nebär troligtvis att arvet kommer regleras på det sätt som är tänkt enligt den behöriga dom-

stolens materiella lag. 

5.4 Lagvalsförordnande 

Förordningen ger alltså svenska domstolar behörighet att i sin helhet handlägga och avgöra 

tvist om arv eller testamente när en avliden utländsk medborgare hade hemvist i Sverige. På 



  

 
27 

samma sätt har en annan domstol i unionen behörighet om en svensk medborgare har 

hemvist där vid sin bortgång. Om den avlidne har gjort ett lagvalsförordnande till fördel för 

sitt medborgarskapslands materiella lag tvingas domstolen att använda den lagen istället för 

sin egen. Denna möjlighet finns inte i svensk rätt idag. IDL innehåller inga regler om lag-

valsförordnande, vare sig för materiella eller förfaranderegler. 

Möjligheten för en person att komma ifrån en oönskad lagtillämpning kommer alltså fin-

nas. Risken att något förordnande helt enkelt inte görs måste dock tas i beaktande. Det kan 

nog konstateras att det endast är en mindre del av EUs medborgare som är så juridiskt bil-

dade eller tillräckligt intresserade för att ha kunskap om förordningen och dess rättsverk-

ningar. Förhoppningsvis ser de som flyttar utomlands över sin rättsliga situation men som 

sagt är det förmodligen många som inte vidtar åtgärder på grund av okunskap.  

Risken att valmöjligheten missbrukas får också tas i beaktande. För att minska risken har 

lagvalets räckvidd endast sträckts till medborgarskapslandets lag och inte valfri lag som per-

sonen finner mest förmånlig för sina önskemål. Frågan är om det ändå kan anses vara 

missbruk att välja ett annat lands, för testatorn mer förmånliga, testamentsrätt till nackdel 

för sin hemviststats breda skyddsregler för bröstarvingar eller efterlevande make. Ändring-

en av reglerna för tillämplig lag till hemvistprincipen har trots allt byggt på att EU ansett att 

en person har starkast anknytning till landet där den bor. Trots det ger EU alltså en person 

som anses vara en del av samhället möjlighet att frångå de skyddsregler som ställts upp i 

just det samhället. Det är mer förståeligt att en person som nyligen flyttat till ett nytt land 

ska ges möjligheten att välja sitt medborgarskapslands lag än för en som bott lång tid i 

samma land men råkar ha kvar ett annat medborgarskap. Personen som precis flyttat har 

sannolikt fortfarande en stark anknytning till sitt medborgarskapsland till skillnad från en 

som sedan länge varit en del av ett annat samhälle. Hur detta fungerar må vara en politisk 

fråga men likväl något som måste beaktas vid utformning av lagstiftning. 

Vi anser att det är bra att arvsförordningen tillåter möjligheten att göra ett lagval till förmån 

för medborgarskapslandet. Det är inte alla individer som byter hemvist av fri vilja vilka 

därav kan ha svårt att anpassa sig till det nya samhället och dess regler. Även individer som 

flyttar frivilligt kan ha svårt att anpassa sig till det nya samhället. Om man tittar i LIMF, så 

har det bestämts att ny hemvist uppstår efter två år. Det ger individerna en viss tid att an-

passa sig till det nya samhället. Frågan är om dessa individer anpassar sig tillräckligt mycket 

för att vilja tillämpa deras lag på endast två år. Om personer inte anpassar sig på två år, är 
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det självklart att de gör det än mindre direkt när de flyttar vilket förordningen är utformad 

som att personerna skulle.  

Att bestämma möjligheten till lagval utifrån någon tid mellan bytet av hemvist och bort-

gången där starkast anknytning ska anses övergått från medborgarskapsland till hemvistland 

skulle dock självfallet orsaka bedömningssvårigheter. Alltför många faktorer skulle spela in 

för att avgöra var starkast anknytning finns och när vågskålen tippar över från medborgar-

skapsland till nytt hemvistland. Därför är det viktigt att förordningen tillåter dessa individer 

att göra ett lagval. Möjligheterna till lagval finns för att hjälpa de individer som har svårt att 

anpassa sig till det nya samhället. Hade inte dessa individer flyttat så skulle deras medbor-

garskapslands lag gällt för dem ändå. Sett ur detta perspektiv är det svårt att se att lagvals-

reglerna skulle innebära en möjlighet att missbruka lagvalet. Det får anses vara behövligt 

för att vissa människor ska vilja flytta.  

Gällande svenska medborgare som flyttar utomlands så kommer svensk lag inte gälla för 

deras arvskiften längre. De kan på så sätt komma ifrån de svenska arvsrättsliga reglerna, 

vilket inte är möjligt idag. När det gäller de utländska medborgarna som har hemvist i Sve-

rige så kommer svensk lag att tillämpas för deras arvskiften i framtiden, vilket inte görs 

idag. Arvsförordningens införande leder troligen till att de svenska arvsrättsliga reglerna 

kommer att bli tillämpliga i fler fall än vad som gäller idag. Detta eftersom det troligen är 

fler personer som immigrerar till Sverige än som emigrerar från Sverige. Vi antar att det 

inte kommer vara en stor majoritet av dessa utländska medborgare som gör ett aktivt lag-

val. Det kan då sägas att även om Sverige fått avvika från syftet med de arvsrättsliga regler-

na till förmån för EU-rättens regler så behöver inte det vara något som är negativt. Resulta-

tet eller snarare konsekvensen av förändringen kan ändå anses vara positivt vilket vi håller 

med om i detta fall. 

5.5 Bodelningsfrågor 

5.5.1 Allmänt 

Frågor om makars förmögenhetsförhållanden uppkommer i huvudsak vid äktenskapets 

upplösning, däribland upplösning genom ena makens bortgång. På grund av detta har det i 

Sverige varit önskvärt att ha viss samordning av behörigheten vid arvsmål och mål om ma-
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karnas förmögenhetsrättsliga förhållanden, därav kopplingen mellan LIMF och IDL.135 I 

och med arvsförordningen kommer denna koppling mellan behörigheten vid arvskifte å 

ena sidan och vid bodelning med anledning av makes död å andra sidan att upphöra.136 

Arvsförordningen innehåller inga bestämmelser som rör makars förmögenhetsförhållanden 

såsom 2 kap IDL gör när det gäller bodelning med anledning av ena makens död.137 Detta 

innebär att om IDL upphör försvinner även dessa behörighetsregler. Eftersom bodelning 

med anledning av makes död inte omfattas av förordningen kommer Sverige kunna fort-

sätta bestämma över sin behörighet på det området. 

Då bodelning ska förrättas innan arvskifte används svenska materiella regler eftersom an-

knytningskriteriet där bygger på hemvisten. Att en bodelning görs i det land den avlidne 

levde i och att det landets materiella regler används, är inget som inverkar på arvtagares rätt 

till arv. Det är snarare praktiskt och lämpligt att bodelningen följer hemvistlandets regler ef-

tersom personen levde i det samhället. Denna process berör endast makarna och båda har 

valt att bo i det nya landet och kan därmed räkna med att hemvistlandets regler ska gälla. 

Det uppstår inga överraskningar för parterna i denna process. Arvskiftet bygger därefter 

idag på nationalitetsprincipen. Detta kan skapa förvirring och svårigheter kan uppstå då 

olika länders rättsordningar skiljer sig åt och inte är anpassade till varandra såsom i samma 

rätt. I vissa länder kan arvtagarna till exempel ärva skulder och i andra inte.  

Praktiska problem som kan uppstå när olika länders lagar tillämpas på bodelning respektive 

arvskifte är bland annat långsamma processer och svårigheter att förstå varandra. Det kan 

lätt ske missförstånd om personer talar olika språk och domstolar hanterar processerna på 

olika sätt. Dessa problem uppstår oftast när domstolarna behöver få kontakt med dödsbo-

delägare, advokater, domstolar, banker, försäkringsbolag m.m. i utlandet. Länderna har 

olika språk, andra lagar samt olika kulturella sedvänjor vilket kan skapa svårigheter samt 

troligen oenigheter mellan staterna. Splittringar som kan uppstå är exempelvis om ett lands 

lag kräver bodelning innan arvskifte och det andra landets lag saknar detta krav. Då sker 

bodelningen i ett land där exempelvis skulder avräknas innan uppdelningen av egendomen 

sker mellan makarna. Medan vid arvskiftet så kan det enligt det landets lag krävas att skul-

der betalas innan arvet delas ut. För att täcka skulderna kan då egendom tas som kanske 

skulle ha tilldelats den andre maken vid bodelningen. 

                                                 
135 Prop. 1989/90:87 s. 28 f. 
136 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 260. 
137 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 98. 
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Till följd av arvsförordningen blir det alltså mer enhetligt då hemvistprincipen tillämpas för 

både behörighet och lagval vid både arv och bodelning. Detta innebär att det i fler fall 

kommer att tillämpas samma materiella lag vid bodelning som arvskifte. Det skapar mer 

harmoni och förutsägbarhet vid gränsöverskridande situationer. 

5.5.2 Bredare behörighet vid bodelning än arvskifte 

Utgångspunkten i SOUn är att regeringen vill behålla behörigheten vid bodelningsförfaran-

det och vid prövning av förmögenhetsrättsliga tvister med anledning av makes död så som 

den är idag och inte begränsa den.138 Om IDL upphävs krävs därför att reglerna om de 

förmögenhetsrättsliga förhållandena vid en makes död flyttas. Enligt SOUn bör dessa med 

fördel föras in i LIMF eftersom det är där förmögenhetsrättsliga förhållanden i övrigt regle-

ras.139  

Eftersom Sveriges regler om behörighet vid bodelning till viss del skiljer sig från arvsför-

ordningens kommer Sverige i vissa fall ha behörighet bara vid bodelningen. Dessa fall är då 

egendom finns i Sverige, då svaranden har hemvist i Sverige samt då käranden har hemvist 

i Sverige och svensk lag är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden.140 

Behörigheten vid bodelning bygger bland annat på båda parternas hemvist medan i förord-

ningen är det bara den avlidnes hemvist som har betydelse. Det kan skapa problem om 

landet som är behörig att hantera arvskiftet inte har krav på att bodelning behöver göras 

innan arvskiftet sker. Det kan föranleda att två processer sker parallellt. I det fall då bodel-

ningen ger egendom till make som tillerkänts arvingar eller eventuellt till borgenärer för att 

avbetala skulder enligt arvskiftet, får maken troligen inleda en ny domstolsprocess. I denna 

process får maken försöka få tillbaka vissa av sakerna som delats ut genom arv. Det kan 

leda till en lång och dyr process för att fastställa vem som är den rättmätige ägaren till 

egendomen. 

Sverige kommer som sagt inte längre kunna bli behöriga till arvskiftet genom territoriali-

tetsprincipen så länge den avlidne har hemvist i en annan medlemsstat. Detta leder också 

till att behörigheten vid bodelningen blir bredare än vid arv. Detta är problem som upp-

kommer i och med arvsförordningens införande eftersom Sverige tidigare hade en bredare 

och liknande behörighet för arvskifte som bodelning. Detta beror på att Sveriges materiella 

                                                 
138 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 260. 
139 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 256. 
140 LIMF 2 § 1st p 2-3 & 5 och IDL 2 kap 2 & 10 §§ jämfört med Arvsförordningen artikel 4. 
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regler om arvskifte och bodelning har en stark koppling till varandra. Det är först när EU 

lyckas harmonisera reglerna om bodelning som Sverige kommer att få bort de flesta pro-

blemen vid gränsöverskridande arvssituationer. 

Efter arvsförordningens införande kommer alltså anknytningskriteriumet för både arvskifte 

och bodelning att vara den avlidnes hemvist. Innebörden av hemvistkriteriet i de olika fal-

len skiljer sig dock lite från varandra. Vid arv är det den avlidnes hemviststat som är avgö-

rande medan vid bodelningen är det den stat som var hemvist vid giftermålet eller där ma-

karna bott de senaste två åren. Eftersom det är först två år efter makar flyttat till ett nytt 

land som hemvisten anses gå över enligt LIMF kan olika lagar fortsätta tillämpas trots att 

anknytningskriteriet sägs bygga på samma princip. Det skulle föreligga om personen har 

gift sig i land A och flyttar till land B, där ena maken dör inom två år. Det innebär att även 

om anknytningskriteriet för lagval vid arvskifte ändras från nationalitetsprincipen till hem-

vistprincipen kvarstår en del av de problem som föreligger när nationalitetsprincipen är till-

lämplig. Problemet minskar visserligen eftersom det endast blir i vissa begränsade situat-

ioner som olika rättsordningar kan komma att tillämpas för bodelningen och arvskiftet. 

5.5.3 Bodelning vid lagvalsförordnande 

En svensk medborgare som är bosatt utomlands kan som nämnts förordna om att svensk 

lag ska tillämpas vid boutredning och arvskifte. I enlighet med hemvistprincipen vid be-

stämmande av behörighet för de förmögenhetsrättsliga förhållandena i 4 § LIMF är dock 

staten där makarna bor behöriga vid bodelningen. Det får anses önskvärt att den efterle-

vande maken har möjlighet att även få bodelningen handlagd på samma ställe på grund av 

sin anknytning dit. Därför bör enligt SOUn reglering föras in som ger svensk domstol be-

hörighet vid bodelning med anledning av makes död då arvsförordningen ger landet behö-

righet till arvskifte.141 

Om en utländsk person med hemvist i Sverige gjort ett lagval till fördel för sitt medborgar-

skapslands lag ska som framgått ovan, boutredning och arvskifte ske med tillämpning av 

deras materiella lag. Lagvalet bör dock enligt SOUn inte omöjliggöra en förrättning av bo-

delningen för den efterlevande maken i Sverige, den bör fortsättningsvis kunna bygga på 

hemvisten. Därför bör svensk domstol vara behörig att förrätta bodelning med anledning 

av makes död även om ett aktivt lagval för arvskiftet gjorts. Huruvida de förmögenhets-

rättsliga förhållandena om bodelningen på efterlevande makes önskan kan handläggas av 

                                                 
141 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 262. 
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samma utländska domstol istället får bedömas enligt deras interna behörighetsregler i 

fråga.142 

Det verkar enligt SOUn som att förändringarna som sker kommer erbjuda flexibilitet så att 

svenska medborgare kan få bodelningen förrättad där de önskar. Att personer blir tvingade 

att använda en rättsordning av landet och behörig domstol mot ens vilja är således inte tro-

ligt. Reglerna finns inte till för att försvåra för parterna utan för att hjälpa till när de inte är 

överens. Så länge alla inblandade i situationen är överens om rättsordning bör bodelningen 

kunna genomföras där det önskas. Hur andra länder utformar sin lagstiftning kring bodel-

ning kan vi inte råda över och därför måste vi fortsätta erbjuda bodelning här för männi-

skor trots att de valt en annan rättsordning för arvskiftet. Att Sverige skulle ta bort behö-

righet vid bodelning bara för att lagvalsförordnande gjorts för arvskiftet får således anses 

omotiverat eftersom inget sådant krav finns. 

I de fall lagval görs för arvskiftet kommer bodelningen ändå göras enligt Sveriges regler i 

enlighet med hemvistprincipen för bodelning i LIMF. LIMF ger möjligheten till lagval även 

när det gäller bodelningen men risken finns också att lagval görs endast för arvet. Lagvals-

förordnande i testamente görs av en enskild person och kan göras långt innan en flytt ut-

omlands eller ett eventuellt äktenskap. Överenskommelsen om lagval vid bodelning omfat-

tar istället två personer. Det är enklare att ensam förordna i testamente än vad det kan vara 

att komma överens om bodelningsregler, speciellt om personerna har olika medborgarskap. 

LIMF ger vid dödsfall den efterlevande maken en möjlighet att avtala om lagval med arvta-

garna och testamentstagarna. Detta är något som gör att det trots allt skapas en koppling 

mellan arvsförordningens regler om lagval och möjligheten att göra lagval vid bodelning. 

Det som menas med detta är att om den avlidne endast gjort ett lagval för arvskifte och 

inte bodelningen så kan, om parterna är överens, samma materiella lag tillämpas på bodel-

ningen. Det innebär att lagvalsreglerna för arvskifte inte behöver leda till att problem upp-

står på grund av två olika rättsordningars tillämpande. 

5.6 Erkännande och verkställande av domar 

Reglerna i IDL har en restriktiv syn på erkännande och verkställande av utländska domar 

vilket har utvecklats i kapitel 3.3.4. Arvsförordningens regler på området är istället breda. 

Reglerna om bodelning med anledning av makes död regleras som sagt idag i 2 kap IDL 

                                                 
142 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 261f. 
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och eftersom denna lag kommer upphöra bör dessa regler beträffande domars erkännande 

och verkställbarhet föras in i LIMF.143  

Enligt gällande rätt måste en arvsrättslig dom och bodelning ha vunnit laga kraft för att er-

kännas i Sverige, vilket inte krävs enligt arvsförordningen.144 Enligt gällande rätt ställs vid 

bodelning även ett krav på anknytning till den stat som meddelat domen för att den ska er-

kännas.145 IDL uppställer som angetts i kapitel 3.3.4 flera krav för att en dom ska erkännas i 

Sverige och alla dessa krav saknas enligt arvsförordningen eftersom domar ska erkännas 

utan några formenliga krav.146 Det innebär att det kommer ske en stor förändring inom den 

svenska rätten då det gäller erkännande och verkställande av arvsdomar.  

Dessa förändringar kommer leda till att Sverige tvingas erkänna fler utländska arvsdomar i 

framtiden. Vi anser att detta är något som kommer vara bra för Sverige och det är något 

som behöver göras eftersom arvsförordningens regler begränsar Sveriges behörighet. När 

länder har en restriktiv behörighet krävs det att de erkänner fler domar. Det vi menar med 

detta är att om Sverige begränsar sin behörighet är det flera fall av arvssituationer som inte 

längre kommer behandlas av svensk domstol. Om Sverige inte skulle acceptera en utländsk 

dom så skulle exempelvis tillgångar i Sverige stanna kvar i Sverige men utan att någon blev 

ägare till dem eller hade rätt att ta hand om dem. Det hade lett till att en viss egendom sak-

nar rättmätig ägare vilket inte kan vara syftet med de nya behörighetsreglerna. 

Till följd av de nya breda erkännandereglerna kommer den svenska regleringen i 2 kap 1 § 

2st IDL om överlämnande av egendom för bodelning och arvskifte i medborgarskapslan-

det vara överflödig när det gäller länder inom EU.147 Nuvarande lag kan antas ha en regle-

ring kring överlämnande av egendom eftersom många länder är lika restriktiva med erkän-

nande av utländska domar som Sverige. Det får då anses vara bättre att egendom som hör 

till utländska arvskiften överlämnas till det utländska landet för att på så sätt undvika paral-

lella arvskiften och bodelningar. Arvsförordningen innehåller ingen sådan bestämmelse, 

troligen på grund av att domarna ska omfatta all egendom och ändå erkännas i hela EU. 

Något behov av överlämnande finns alltså inte. 

                                                 
143 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 268. 
144 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 284. 
145 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 285. 
146 Arvsförordningen nr 650/2012, artikel 39.1. 
147 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 101. 
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Reglerna om erkännande och verkställande av utländska bodelningar med anledning av 

makes död kommer inte att förändras nämnvärt. SOUn föreslår att erkännande och verk-

ställande av denna bodelning ska regleras i LIMF när IDL försvinner och följa reglerna om 

andra förmögenhetsrättsliga förhållanden mellan makar.148 Reglerna i LIMF om erkännande 

överensstämmer till viss del med regeln i IDL.149 Skillnaden för framtida utländska bodel-

ningars erkännande kommer vara att istället för att neka erkännande beroende på att egen-

dom omfattas av svensk behörighet, kommer erkännandet bero på vilken bodelning som 

ges företräde enligt LIMF.150 Domar som meddelats före samt processer som redan pågår 

ges företräde. En utländsk bodelning som strider mot en svensk erkänns dock aldrig enligt 

reglerna i LIMF.151  

Den nya regleringen för erkännande av utländska bodelningar kommer troligtvis inte leda 

till att fler utländska bodelningar erkänns i Sverige. Detta även om det vid första anblick 

kan se ut som om så vore fallet när man ser att reglerna ger utländska domar en möjlighet 

att erkännas i Sverige. Så som reglerna ser ut idag är det omöjligt för vissa utländska bodel-

ningar att erkännas i Sverige. Det kommer att förändras i och med att LIMF saknar det 

förbud som IDL innehåller. Trots det verkar ett erkännande bli svårt eftersom det inte får 

strida mot ett avgörande i Sverige. Om det är tvist mellan parterna på grund av vilket lands 

lag som tillämpas, strider med stor sannolikhet det ena avgörandet mot det andra. Detta in-

nebär som sagt att Sverige kommer att erkänna betydligt fler arvsdomar än utländska bo-

delningar. Det leder i sin tur till att det i många fall fortfarande kan krävas att bodelning 

görs i Sverige även om arvskifte skett utomlands och domen erkänts och verkställts. Det 

kan i sin tur möjligtvis leda till att konkurrerande egendomsanspråk uppstår. 

                                                 
148 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 270. 
149 Jfr 2 kap 12 IDL och 14 § LIMF. 
150 SOU 2014:25, internationella rättsförhållanden rörande arv, s. 270. 
151 14 § LIMF. 
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6 Slutsats 

Syftet med framställningen har varit att utreda vad konsekvenserna kan komma att bli för 

svensk rätt av att EUs arvsförordning nr 650/2012 harmoniserar behörighets- och lagvals-

reglerna kring arvskifte samt att reglerna om bodelning inte harmoniseras. Framställningen 

har visat att både behörighet och lagval vid gränsöverskridande arvskiften i framtiden bara 

ska bygga på hemvistprincipen istället för nationalitetsprincipen. Möjligheten att genom ett 

lagvalsförordnande till fördel för sitt medborgarskapslands välja lag kommer dock finnas. 

Till följd av hemvistprincipen kommer svenska domstolar i mindre utsträckning vara 

tvungna att tillämpa utländsk materiell lag eftersom både behörighet och lagval för en ut-

ländsk medborgare kommer grundas på dennes hemvist här. I de fall den avlidne gjort ett 

lagvalsförordnande tvingas domstolen dock använda den utländska lagen. Sverige kommer 

inte fortsätta ha behörighet enligt territorialitetsprincipen så länge personen hade hemvist i 

EU. Detta gör det svårare att skydda svenska dödsbodelägare och borgenärers intressen i 

egendom.  

För att restriktivitet kring erkännande av utländska domar inte ska hindra den fria rörlig-

heten föreskriver förordningen att domar från andra medlemsstater ska erkännas och 

kunna verkställas i hela unionen. Det kommer krävas att Sverige erkänner utländska avgö-

randen mindre restriktivt än förut. För svensk rätt innebär det också att reglerna kring 

överlämnande av egendom till utländskt arvskifte blir överflödiga. Genom universalitets-

principen omfattas all egendom och domen blir erkänd överallt, något behov av att över-

lämna för att undvika dubbla processer finns således inte. 

Eftersom behörigheten vid bodelning också bygger på hemvistprincipen kommer nu i 

större utsträckning samma lands regler bli tillämpliga för både bodelning och arvskifte. En-

ligt SOUn kommer Sverige behålla behörigheten vid bodelning som den är. Det leder till 

att behörigheten vid bodelning blir bredare än vad förordningen tillåter för arvskifte. Behö-

righet för bodelning då den saknas för arvskifte uppstår då egendom finns i Sverige, då sva-

randen har hemvist i Sverige samt då käranden har hemvist i Sverige och svensk lag är till-

lämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden. På grund av den bredare behörigheten och 

vissa skillnader i hemvistkriteriet för de olika förfarandena kommer risken för dubbla pro-

cesser i vissa fall fortfarande kvarstå. 
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