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Sammanfattning 

Med internationell arvsrätt avses att mer än ett land berörs i en arvssituation. Tack vare den 

fria rörligheten inom EU är det lättare än någonsin att flytta utomlands. Vi lever i en 

dynamisk värld där människor flyttar över landsgränser och köper tillgångar i andra länder. 

Det finns uppskattningsvis 660 000 svenskar bosatta utomlands idag.1 Syftet med denna 

uppsats har varit att analysera EU:s arvsförordning som tillämpas från och med den 17 augusti 

2015 och utreda hemvistprincipen såsom anknytningsfaktor och dess för- och nackdelar. Det 

är en studie av vilka konsekvenser övergången från nationalitetsprincipen till 

hemvistprincipen kan få i vår mycket mer internationaliserade värld. Exempel ges även på 

utländsk rätt och jämförelser görs med common law-stater för att belysa de skillnader som 

finns i arvsrätten runt om i världen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Svenskar i världens pressmeddelande 21 juni 2015, ”http://www.sviv.se/wp-content/uploads/2015/06/660–000-

svenskar-bor-utomlands-pressmeddelnde-21-juni-2015.pdf”, lydelse 2016-05-09. 



 
 
 

 
 

Förord 

 

Arvsrätt har länge inneburit ett stort intresse för mig och det har varit ett nöje att skriva denna 

uppsats inom ämnet internationell arvsrätt. Ett särskilt tack till mina föräldrar för deras 

ovärderliga stöd och kärlek genom dessa 5,5 år av juridikstudier.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Vår värld blir alltmer internationell; många flyttar utomlands, människor av olika 

nationaliteter gifter sig med varandra och flera äger tillgångar i andra länder än där de bor. I 

Sverige invandrade 73 599 män och 60 641 kvinnor till Sverige år 20152 medan 30 473 män 

och 25 357 kvinnor utvandrade år 2015.3 Sverige är idag ett mångnationellt samhälle. Den fria 

rörligheten inom EU leder till att alltfler EU-medborgare väljer att bosätta sig utomlands och 

skapa nya liv i andra länder. Antal personer med utländsk bakgrund i Sverige beräknades av 

Statistiska centralbyrån år 2015 vara 2 187 020.4 Med internationell arvsrätt avses att mer än 

ett land berörs i en arvssituation. Varje år är en halv miljon familjer involverade i 

gränsöverskridande arvsförhållanden. På grund av detta uppstår ofta frågan vilket lands 

arvslag som ska tillämpas i en internationell arvssituation. Varje land har egna internationella 

privaträttsliga regler (IP-regler) som anger vilket lands arvslag som ska tillämpas och även 

vilken domstol som är behörig att ta upp en arvstvist. Regler om succession är unika för varje 

jurisdiktion även om det finns en del likheter mellan exempelvis ”civil law”-länder. Reglerna 

är avsevärt olika i angloamerikansk rätt, s.k. ”common law”-länder i jämförelse med den 

romersk/germanska rätten, länder där den förra ofta har tvingande arvsregler för arvingar och 

den senare lägger tonvikten på testationsfriheten. Existensen av olika nationella arvsregler 

leder till att gränsöverskridande arvssituationer blir komplicerade och dyra. Behovet av en 

gemensam internationell arvsrätt och enhetliga arvsregler har därför länge varit stort. Det 

behövs regler som stipulerar vad som ska gälla i internationella situationer och om vilket 

lands domstolar som ska vara behöriga att ta upp en rättslig fråga samt om vilket lands lag 

som ska tillämpas. Den 17 augusti 2015 trädde EU:s arvsförordning i kraft och den är det 

centrala regelverket på arvsrättens område i Sverige och i övriga medlemsländer.  

1.2 Problemformulering 

Att harmonisera den arvsrättsliga lagstiftningen har länge varit kontroversiellt eftersom det 

finns en problematik med att harmonisera lagstiftningen på området på grund av olika 

kulturella, religiösa och konstitutionella orsaker i diverse land. Nu för tiden är det vanligt att 

                                                           
2 Statistiska Centralbyrån ”Invandring efter kön och år”. 
3 Statistiska Centralbyrån ”Utvandring efter kön och år”. 
4 Statistiska Centralbyrån ”Antal personer efter utländsk bakgrund, ålder, kön och år”. 
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unga svenskar flyttar till London, att pensionärer flyttar till franska Rivieran eller 

Kanarieöarna. Det är inte alls ovanligt att en svensk medborgare gifter sig med en danska, har 

sommarhus i Spanien och aktier på New York-börsen. Oundvikligen uppstår komplexa 

arvstvister i och med mobiliteten inom men även utanför EU. Vilken nationell domstol är 

behörigt forum? Vilket lands lag ska tillämpas när en person avlider i en annan medlemsstat? 

Därutöver vad gäller när man flyttar till ett land utanför EU? Erkänns en svensk dom i 

Storbritannien och kan den verkställas där? Tidigare rådde nationalitetsprincipen i Sverige på 

arv men i och med arvsförordningen är huvudregeln hemvistprincipen.  

 

1.3 Syfte och avgränsningar 

Det övergripande syftet är att genomgående analysera de nya reglerna som tillkommit inom 

det internationella arvsrättsområdet. Ett delsyfte blir att utreda rekvisitet hemvist och dess 

tolkning i den nya arvsförordningen samt att studera eventuella konsekvenser av den nya 

fastslagna principen.  

 Vilka konsekvenser får arvsförordningen för en svensk medborgare? 

 Vad innebär det att hemvistprincipen är den rådande anknytningsfaktorn?  

 Vilka konsekvenser kan det leda till om en person får hemvist i en tredjestat? 

1.4 Avgränsningar  

Då denna studie fokuserar på regler om succession har jag valt att inte behandla närliggande 

frågor såsom tolkning av testamente eller regler om makars- samt sambos 

förmögenhetsförhållanden. Dessa kommer endast att beröras i den mån det är av intresse för 

förståelsen av ett lands arvsregler. Uppsatsen innehåller dock information angående 

testamentets materiella och formella giltighet då detta har ansetts vara väsentligt för att nå en 

helhet av de nya arvsreglerna. Arvsskatt och skatterättsliga regler kommer hållas helt utanför 

denna uppsats, såväl som äldre upphävd lagstiftning. Beträffande arvsförordningen har jag 

valt att inte gå igenom alla bestämmelser då många artiklar rör förfaranden och situationer 

som går utanför denna uppsats. Denna uppsats tar ej heller upp materiella arvsregler i 

specifika länder förutom i vissa undantagsfall för att belysa problematiken. 

1.5 Metod 

För att utreda gällande rätt har bland annat den traditionella rättsdogmatiska metoden använts. 

Rättsdogmatisk metod innebär ett fastställande av gällande rätt genom att beskriva, analysera 

och systematisera rätten genom att studera rättskällor såsom lag, förarbeten, praxis och 
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doktrin.5 För att sedan analysera rätten och för att utreda de nya arvsreglernas konsekvenser 

har framförallt den rättsanalytiska metoden använts. Målet med uppsatsen har inte varit att 

hitta ett ”rätt svar” utan denna metod syftar till att identifiera de relevanta argumenten för och 

emot regler och lösningar. Eftersom uppsatsen behandlar EU-rätt till stor del och innehåller 

jämförelser med andra länders regler om arvsrätt ter det sig naturligt att den komparativa 

metoden likaså fått stort utrymme. Den komparativa metoden kan sägas ingå i den 

rättsanalytiska metoden enligt Claes Sandgren.6 Härutöver är den rättsanalytiska metoden mer 

öppen för värderingar och denna har använts för att diskutera den rådande ordningen utifrån 

en svensk medborgares perspektiv. Den rättsanalytiska metoden har skapat gynnsammare 

förutsättningar för att utgå från problem som finns i verkligheten.7 

1.6 Material 

För att utreda gällande rätt har material använts såsom lagstiftning, förarbeten, 

lagkommentarer och rättspraxis. I huvudsak har förarbeten och lagstiftning använts då det 

finns tämligen lite rättspraxis gällande arvsförordningen. Därutöver har mycket engelsk 

doktrin på det internationella arvsområdet använts, framförallt har jag använt mig av 

lagkommentaren till arvsförordningen ”EU Regulation on Succession and Wills – 

Commentary” skriven av Bergquist, Damascelli, Frimston, Lagarde, Odersky & Reinhartz. 

Vidare har jag använt mig av statistik från Statistiska Centralbyrån för att visa på antalet 

invandrare och utvandrare i Sverige samt relevanta artiklar som behandlar den internationella 

arvsrätten.  

1.7 Disposition 

Kapitel 2-4 utgörs i huvudsak av en deskriptiv del som redogör för EU:s arvsförordning, dess 

begrepp samt tillämpliga delar. Kapitel 3 behandlar hemvistbegreppet och dess tolkning inom 

och utanför EU då detta begrepp har en stor betydelse för uppsatsens frågeställningar och 

syfte. Därefter behandlar kapitel 5 kort den svenska kompletteringen av arvsförordningen och 

kapitel 6 rör relevanta delar av den nordiska rätten. Avslutningsvis behandlas utländsk arvsrätt 

i kapitel 7 för att belysa de skillnader som finns i den internationella arvsrätten utanför EU. 

Uppsatsen innehåller ett flertal exempel för att illustrera en viss situation som kan uppstå i 

praktiken samt för att förenkla förståelsen av vissa särskilda lagregler. En viss genomgående 

                                                           
5 Sandgren, ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare”, s. 43. 
6 Sandgren, Liber Amicorum Jan Rosén”, “Rättsanalytisk metod. En väg framåt?”, s. 729. 
7 Ibid, s. 726. 
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analys genom egna kommentarer har ansetts nödvändig för att uppnå en röd tråd i uppsatsen. 

Detta knyter sedan an med analysen i kapitel 6. Sedan redogörs arvsrätten i norden och 

utanför EU. Slutligen utgörs kapitel 8 av en sammanfattande analys. Denna är uppdelad i tre 

olika delar. 
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2. EU:s arvsförordning 

2.1 Introduktion till arvsförordningen 

Att harmonisera den privata internationella rätten på arvsområdet inom EU har varit under 

utarbetande ända sedan oktober 1999 då principen om ömsesidigt erkännande fastslogs. För 

att försöka lösa problemen på arvsområdet uppkom 1989 Haagkonventionen av den 5 oktober 

1961 rörande lagkonflikter i fråga om formen för testamentariska förordnanden 

(Haagkonventionen) men denna trädde ej i kraft på grund av för få ratifikationer. I EU:s s.k. 

grönbok8 från 2005 inleddes ett omfattande samråd angående legala arvsordningar och 

testamentariska ordningar med internationella aspekter. Däri diskuterades praktiska problem 

som arv över gränserna kan förorsaka.9 Ett förslag till reglering kom 2009 men det var inte 

förrän fyra år senare som detta resulterade i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

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 samband med arv 

och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (i det följande ”arvsförordningen”) trädde i 

kraft den 17 augusti 2015.10 EU-förordningen är direkt tillämplig i en medlemsstat utan att 

ratificering krävs. Ett flertal artiklar härstammar från 1989 års Haag arvskonvention. 

Arvsförordningen är avsedd att ersätta den del av medlemsstaternas internationella privaträtt 

som handlar om successionsrättsliga spörsmål.11 Tidigare i Sverige gällde lag (1937:81) om 

internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (IDL) och lag (1935:44) om dödsbo efter 

dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare som hade hemvist här i riket (NDL I). Dessa 

lagar reglerade internationella arvsfrågor men har sedermera upphävts i och med 

arvsförordningens ikraftträdande. För arv efter personer som avlidit före den 17 augusti 2015 

tillämpas dock fortfarande IDL och NDL I. 

Arvsförordningens ikraftträdande innebar att nästintill alla EU-länder (förutom Danmark, 

Storbritannien och Irland som ej är bundna utav förordningen eller föremål för dess 

tillämpning12) fick gemensamma regler på arvsområdet. Förordningen påverkar dock ej de 

nationella materiella arvsreglerna som varje medlemsstat har! Den principiella idén är en 

                                                           
8 En grönbok är ett samrådsdokument som Europeiska kommissionen utarbetar inom ett visst politikområde i 

början av ett lagstiftningsförfarande. 
9 Grönbok: ”Arv och testamente”, Bryssel 1 mars 2005, KOM (2005) 65 slutlig. 
10 Lagarde,”EU Regulation on Succession and Wills”, s. 23. 
11 Bogdan, SvJT 2012 rf s. 737. 
12 Storbritannien och Irland har dock möjlighet att meddela sin avsikt att godta förordningen (s.k. opt-in), se 

ingresskäl 82 och 83 arvsförordningen. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_kommissionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionens_lagstiftningsf%C3%B6rfarande
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enhetlighet inom EU där arvet i sin helhet (vilket omfattar lös såväl som fast egendom) ska 

styras av en enda lag och tillhöra ett enda forum. Därutöver ska endast en jurisdiktion godtas 

för att undvika konkurrensen mellan medlemsstaternas olika domstolar.13  

Arvsförordningens omfattning definieras i artikel 1 arvsförordningen där det framgår att 

förordningen är tillämplig på arv efter avliden samt att den inte ska tillämpas på skattefrågor, 

tullfrågor eller förvaltningsrättsliga frågor. Om något faller utanför denna definition ska 

förordningen inte tillämpas. Det finns en uttömmande lista i artikel 1.2 på situationer där 

förordningen inte är tillämplig avseende fysiska personers ställning, fysiska personers 

rättskapacitet, dödförklaring, makars förmögenhetsförhållanden m.m.14 

Begreppet ”succession” omfattar enligt arvsförordningens artikel 3.1 (a) arv efter avliden som 

omfattar alla former av överföring av tillgångar, rättigheter och skyldigheter efter dödsfall, 

oavsett om det rör sig om ett testamentariskt förordnande om kvarlåtenskap eller om arv 

enligt den legala arvsordningen. 

Härutöver ska det kort nämnas att medlemsstaternas rätt att arvsbeskatta sin befolkning inte 

påverkas genom arvsförordningen. Den omfattar inte skattefrågor. Idag har majoriteten av 

medlemsstaterna arvsskatt (Frankrike, Tyskland m.fl.). I Sverige upphävdes arvs- och 

gåvoskatten 2005.15  

2.2 Jurisdiktion 

Enligt artikel 4 arvsförordningen ska domstolarna i den medlemsstat där den avlidne hade 

hemvist vid sin död vara behöriga att fatta beslut om arvet i dess helhet. Detta innebär att 

bestämmelsen endast avser EU:s medlemsstater. När ett lagval gjorts enligt artikel 22 

arvsförordningen och denna lag utgör lagen i en medlemsstat, får de berörda parterna avtala 

om att en domstol eller domstolarna i den medlemsstaten ska ha exklusiv behörighet att pröva 

alla arvsfrågor enligt artikel 5 arvsförordningen. De berörda parterna måste anses vara 

arvingar, legala arvingar samt andra personer såsom legatarier och testamentsexekutorer.16 

Domstolarna i den medlemsstat där de tillgångar som ingår i den avlidnes kvarlåtenskap är 

belägna kan ha subsidiär behörighet enligt artikel 10 arvsförordningen. Detta gäller om den 

                                                           
13 Lagarde, s. 24. 
14 Frimston, s. 40. 
15 Austadius, Allt om juridik, ”http://www.alltomjuridik.se/kronikor/arvsintyg-m-m-enligt-eus-nya-

arvsforordning”, lydelse 2016-01-27. 
16 Odersky, s. 68. 

http://www.alltomjuridik.se/kronikor/arvsintyg-m-m-enligt-eus-nya-arvsforordning
http://www.alltomjuridik.se/kronikor/arvsintyg-m-m-enligt-eus-nya-arvsforordning
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avlidne vid sin död således inte hade hemvist i den medlemsstaten men var medborgare där 

eller om den avlidne tidigare haft sin hemvist i den medlemsstaten under förutsättning att det 

inte gått mer än fem år sedan hemvisten ändrades från det att talan väcktes vid domstolen. Om 

ingen domstol i en medlemsstat är behörig i enlighet med nämnda bestämmelse ska 

domstolarna i den medlemsstat där den avlidnes tillgångar är belägna ändå vara behöriga att 

fatta beslut om dessa tillgångar. Domstolarna i en medlemsstat kan i undantagsfall när ingen 

annan domstol är behörig enligt förordningen pröva ett arvsmål om ett förfarande inte 

rimligen kan inledas eller genomföras i en tredjestat men målet måste då ha tillräcklig 

anknytning till den medlemsstaten (”forum necessitatis” enligt artikel 11 arvsförordningen). 

Detta kan bli aktuellt vid exempelvis inbördeskrig.17 Tillräcklig anknytning syftar på hemvist 

eller nationalitet.18 Den relevanta tidpunkten för att avgöra var tillgångarna är belägna torde 

bli den dag då den avlidne gick bort.19 Dessa bestämmelser i artikel 10 och 11 är uttömmande 

i en hierarkisk ordning. Värt att nämnas är även att domstolarna endast har behörighet vad 

gäller den avlidnes tillgångar som är belägna i den medlemsstaten och således kan parallella 

förfarande existera. Om det skulle uppstå tvetydighet vid fastställande av en persons hemvist 

finns det regler om litispendens, dvs. två pågående mål, i artikel 17 för att förhindra att två 

domstolar i olika medlemsstater handlägger talan rörande samma sak och samma parter. 

2.3 Tillämplig lag 

Enligt artikel 20 arvsförordningen ska den lag som anges i förordningen tillämpas oavsett om 

det är en medlemsstats lag eller inte. Således ska även lagen i en tredjestat tillämpas, såsom 

till exempel amerikansk lag eller brittisk lag som alltså utgör en tredjestat i detta 

sammanhang.20 

För att komplettera harmoniseringen av anknytningsmomentet i arvsförordningen är det även 

hemvistet som styr tillämplig lag enligt artikel 21 arvsförordningen. Denna princip av 

samordning ska se till att behörig domstol kan tillämpa sin egen lag och sålunda främja 

snabba, billiga och korrekta processer.21 Den lag som är tillämplig enligt arvsförordningen 

tillämpas på arvet i dess helhet, dvs. den omfattar hela arvsprocessen, från start till den 

slutliga fördelningen. Således fastställer artikel 21 två viktiga principer: dels att lagen ska 

                                                           
17 Arvsförordningen, ingresskäl 31. 
18 Odersky, s. 91. 
19 Odersky, s. 88. 
20 Storbritannien, Irland och Danmark räknas som tredjestater vid tillämpningen av arvsförordningen, se 

arvsförordningen, ingresskäl 82 och 83.  
21 Odersky, s. 65. 
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tillämpas på arvet i dess helhet, dels att hemvisten ska utgöra utgångspunkten för den lag som 

ska tillämpas på arvet.  Den allmänna regeln i artikel 21.1 säger att om inte annat anges i 

denna förordning ska den lag som är tillämplig på arvet i dess helhet vara lagen i den stat där 

den avlidne hade hemvist vid sin död. ”Om inte annat anges” torde syfta på lagval enligt 

artikel 22 och återförvisning enligt artikel 34.22 I artikel 21.2 arvsförordningen stipuleras en 

undantagsklausul som innebär att om det undantagsvis framgår av alla omständigheter i fallet 

att den avlidne vid sin död uppenbart hade en närmare anknytning till en annan stat än den 

vars lag skulle vara tillämplig enligt punkt 1, ska lagen i den andra staten vara tillämplig på 

arvet. Denna klausul ska tillämpas enbart i undantagsfall exempelvis om den avlidne relativt 

nyligen före sin död hade flyttat till den stat där denna hade sin hemvist och det av samtliga 

omständigheter i fallet framgår att vederbörande uppenbarligen hade en närmare anknytning 

till en annan stat. Enligt lagkommentaren till arvsförordningen bör den uppenbart närmaste 

anknytningen dock inte användas som kompletterande anknytningskriterium i fall då det visar 

sig komplicerat att fastställa var den avlidne hade sin hemvist vid sin död.23  

2.4 Lagval 

Den enskilde kan emellertid införa medborgarskapet som fördelningsgrund genom 

testamente, s.k. lagvalsförordnande. Enligt artikel 22 arvsförordningen får en person låta 

rätten till sitt arv i dess helhet styras av lagen i den stat där personen är medborgare antingen 

vid tidpunkten för sitt val eller i det land han/hon har erhållit medborgarskap vid sin död. En 

person som är medborgare i flera länder får välja lagen i en av de stater i vilken personen är 

medborgare vid tidpunkten för sitt val eller i det land han/hon har erhållit medborgarskap vid 

sin död. Om den avlidne sålunda är svensk medborgare vid sitt lagval och väljer svensk lag, 

och om den avlidne ej längre hade kvar sitt svenska medborgarskap vid sin död gäller ändock 

svensk lag. Lagvalet gäller hela kvarlåtenskapen vilket framgår av bl.a. artikel 23 

arvsförordningen och kan ej delas upp mellan lös och fast egendom osv. Detta val är dock 

begränsat till lagen i den stat där en person är medborgare för att säkerställa en koppling 

mellan den avlidne och den valda lagen och härigenom försöker man således undvika att en 

lag väljs i avsikt att kullkasta de legitima förväntningarna hos personer som har rätt till en 

laglott.24 Ett exempel som belyser regelns innebörd är när exempelvis en svensk är bosatt 

under många år i New York och bestämmer sig för att välja New Yorks lag i sitt testamente. 

                                                           
22 Lagarde, s. 121. 
23 Arvsförordningen, ingresskäl 25. 
24 Arvsförordningen, ingresskäl 38. 
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Om svensken sedan återvänt till Sverige och bosatt sig där vid sin död då kan hans lagval av 

New Yorks lag endast bli giltigt om svensken skulle ha erhållit amerikanskt medborgarskap.25 

Lagvalsreglerna kan leda till en tillämpning av en tredjestats lagstiftning och då bör hänsyn 

tas till de internationella privaträttsliga bestämmelserna i den staten. Om dessa bestämmelser 

hänvisar till en medlemsstats lagstiftning eller till lagstiftningen i en tredjestat bör denna 

hänvisning godtas för att säkerställa internationell konsekvens. En sådan hänvisning bör dock 

inte ske i situationer där den avlidne gjort ett lagval till förmån för en tredjestats lagstiftning.26 

Lagvalet ska uttryckligen anges i en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap 

eller framgå av villkoren i ett sådant. Ett muntligt eller underförstått lagval accepteras således 

inte.27 Den tillämpliga lagen ska även reglera ett flertal andra frågor som kan bli aktuella 

såsom orsak till och tidpunkt för inledningen av arvsförfarandet, fastställande av 

förmånstagarna, förmågan att ärva, förskott på arv, överföring av de tillgångar som utgör 

kvarlåtenskapen till arvingar och eventuella testamentstagare m.m. Detta framgår av artikel 23 

arvsförordningen. Testamenten som skrivits före datum för ikraftträdande omfattas, om 

testatorn avlider sedan förordningen trätt i kraft.  

Det finns dock ett fåtal undantag till denna s.k. enhetlighetsprincip, dvs. på grund av hemvist 

som gemensam nämnare vad gäller tillämplig lag och jurisdiktion. Enligt artikel 30 

arvsförordningen kan lagen där fast egendom finns belägen gälla som tillämplig lag istället. 

Detta kan bli aktuellt om lagen innehåller särskilda regler som med hänsyn till ekonomiska, 

familjerättsliga eller sociala förhållanden fastställer begränsningar för eller påverkar arvet, då 

ska dessa särskilda regler tillämpas på arvet. Detta kan exempelvis gälla jordbruksfastigheter 

eller särskilda affärsverksamheter. Detta undantag bör dock tolkas snävt för att inte 

arvsförordningens allmänna målsättning ska förfelas.28  

2.4.1 Egen kommentar 

Friheten att själv kunna välja tillämplig lag och kunna ordna successionen i förväg får vägas 

mot viljan att skydda legala arvingar. Lagvalet är dock begränsat till att testator enbart kan 

välja det land där denne har medborgarskap vid tidpunkten för lagvalet eller medborgarskap 

vid sin död. Således undviker man de situationer där en person ”flyktigt” bor i ett annat land 

med andra familjerättsliga skyddsregler, exempelvis ett land utan regler om laglott, och denne 

                                                           
25 Lagarde, s. 127. 
26 Arvsförordningen, ingresskäl 57. 
27 Lagarde, s. 129. 
28 Lagarde, s. 165. 
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kan då inte välja det landet som tillämplig lag eftersom denne inte har medborgarskap där. Att 

den tillämpliga lagen styr många andra vitala saker skapar en enhetlighet som underlättar 

förfarandet i gränsöverskridande arvssituationer. Enligt min åsikt ger möjligheten att skriva in 

en lagvalsklausul i sitt testamente testator valfriheten och chansen att i förväg utforma sina 

arvsrättsliga förhållanden. En person kan ha svårigheter att veta var han eller hon anses ha 

hemvist och det kan härutöver finnas diskrepanser mellan hemvistlandets lag och den avlidnes 

vilja på grund av olika sociala och kulturella skillnader. Hemvistet styr följaktligen valet av 

jurisdiktion och tillämplig lag i syfte att skapa en harmonisering inom successionsrätten, mer 

om hemvistprincipen här nedan. Detta leder till att nuvarande testamenten bör gås igenom och 

bör tilläggas en lagvalsklausul om detta saknas. Vid upprättandet av nya testamenten bör rådet 

vara att testamentet ska innehålla en lagvalsklausul. Det är redan många människor som inte 

tänker på att skriva testamenten och nu är det ännu mer väsentligt att de funderar på val av lag 

vid deras död.  

2.5 Arv där arvinge saknas (”Bona vacantia”) 

Det kan vid vissa tillfällen förekomma arv där arvinge eller testamentstagare saknas, olika 

lagstiftningar har olika bestämmelser för sådana situationer. Enligt vissa länder kan 

exempelvis staten som arvinge göra anspråk på kvarlåtenskapen oberoende av var tillgångarna 

är belägna. I vissa länder kan staten enbart överta de tillgångar som är belägna på dess 

territorium. När detta blir aktuellt ska den tillämpliga lagen inte utesluta rätten för en 

medlemsstat eller en enhet som den medlemsstaten utsett att i enlighet med sin nationella 

lagstiftning överta den del av kvarlåtenskapen som är belägen på dess territorium. Detta är 

enligt artikel 33 arvsförordningen under förutsättning att borgenärerna har rätt att kräva sina 

fordringar från de tillgångar som finns i kvarlåtenskapen.29 

I och med arvsförordningens ikraftträdande ansåg regeringen att en ändring i lagen 

(1994:243) om allmänna arvsfonden erfordrades.30 Den nya föreskrivna lydelsen i 1 § 

innebar:  

”Allmänna arvsfonden består av egendom som tillfallit fonden genom arv, gåva, 

testamente eller förmånstagarförordnande i försäkringsavtal, enligt 32 kap. 14 § 

aktiebolagslagen (2005:551) eller genom domstolsbeslut. Det som sägs om 

                                                           
29 Arvsförordningen, ingresskäl 56. 
30 Angående följande diskussion, se prop. 2014/15:105, s. 88. 
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egendom som har tillfallit fonden genom arv gäller också egendom som har 

tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 § den upphävda lagen (1937:81) om 

internationella rättsförhållanden rörande dödsbo eller enligt 2 kap. 4 § lagen 

(2015:000) om arv i internationella situationer. 

 

2.6 Materiell och formell giltighet av testamente 

Vad gäller prövningen av frågan huruvida ett testamente och dess materiella giltighet ska 

reglereras av den lag som skulle ha varit tillämplig på arvet efter den person som upprättade 

testamentet. Detta gäller om denne avlidit samma dag som förordnandet upprättades. Denna 

regel framgår av artikel 24 arvsförordningen som tar sikte på förordnanden om kvarlåtenskap 

som inte är arvsavtal och detta syftar på testamenten enligt definitionen i artikel 3 d) 

arvsförordningen. Den lag som styr i detta fall är således den lag där personen hade sin 

hemvist samma dag som denne upprättade sitt testamente eller lagen där personen är 

medborgare om denne gjort ett sådant lagval. När man syftar på den materiella giltigheten av 

ett testamente finns det en förklaring till vad som därmed avses i artikel 26 arvsförordningen. 

Det handlar om kapaciteten hos testator, tolkningen av testamente m.m. Ett exempel som kan 

belysa detta är när en fransk man som har hemvist i Tyskland vid 17 års ålder skriver ett 

testamente och sedan flyttar tillbaka till Frankrike där han avlider. När man ska pröva 

testamentets giltighet använder man sig av tysk lag då det är denna som skulle ha tillämpats 

på arvet om testatorn avlidit samma dag som han skrev sitt testamente. Enligt tysk lag har 

man rätt att upprätta ett testamente vid 17 års ålder medan personen under fransk lag endast 

hade fått disponera över hälften av sina tillgångar genom sitt testamente.31  

 

Den formella giltigheten av ett testamente eller en återkallelse av ett testamente ska även 

fortsättningsvis bedömas enligt reglerna i Haagkonventionen rörande lagkonflikter i fråga om 

formen för testamentariska förordnanden. Enligt arvsförordningen är ett skriftligt förordnande 

om kvarlåtenskap giltigt till formen om det uppfyller kraven enligt någon av de rättsordningar 

som det finns en anknytning till, exempelvis den stat där testamentet upprättades enligt artikel 

27 arvsförordningen. Det kan därför handla om antingen den stat där förordnandet 

upprättades, där den avlidne hade sin hemvist, där den avlidne hade sitt domicil (då detta 

uttryck används i flera common law-länder) eller där denne var medborgare. Vad beträffar 

fast egendom kan ett testamente bli giltigt vad gäller den del som rör den fasta egendomen då 

                                                           
31 Angående detta stycke, se Lagarde, ”EU Regulation Succession and wills”, s. 152. 
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det räcker med att testamentet är formellt giltigt enligt den lag i den stat där den fasta 

egendomen är belägen. Syftet med denna bestämmelse är att ett testamente i så liten 

utsträckning som möjligt ska anses ogiltigt på grund av formfel. I artikel 75.1 i 

arvsförordningen anges att medlemsstater som är parter i 1961 års Haagkonventionen ska, när 

det gäller testamentens formella giltighet, fortsätta att tillämpa reglerna i konventionen i 

stället för artikel 27 i arvsförordningen. Sverige har ratificerat Haagkonventionen och ska 

därför även fortsättningsvis tillämpa den när det gäller testamentens formella giltighet. 

Konventionen omfattar även återkallelse av testamente.32 

2.7 Ändring i ärvdabalken (ÄB) 19 kap. 3 § 

EU:s arvsförordning likställer en boutredningsmans tvångsskifte med en domstols dom samt 

erkänner den i andra medlemsstater. För att ett svenskt tvångsskifte ska erkännas utomlands 

krävs det att några rekvisit är uppfyllda. Bland annat fordras det att boutredningsmannen varit 

opartisk och att hans/hennes beslut kunnat överklagas till domstol. På grund av detta infördes 

en ny institution i 19 kap 3 § ÄB; en särskild boutredningsman. Om egendomen efter en 

avliden person som inte hade hemvist i Sverige ska avträdas till förvaltning av 

boutredningsman och arvet ska handläggas i Sverige enligt svensk rätt, ska en oberoende 

boutredningsman, dvs. en särskild boutredningsman utses. En dödsbodelägare eller någon 

annan vars rätt är beroende av utredningen får inte vara skiftesman eller särskild 

boutredningsman. Bestämmelsen syftar till att skydda utländska rättsägares intressen. 

Sveriges Advokatsamfund, Familjens Jurist och Helsingborgs tingsrätt ansåg att man skulle 

slå samman funktionerna boutredningsman och skiftesman men regeringen bedömde det inte 

finnas tillräckliga skäl för det. Regeringen ansåg att det borde införas en tydlig reglering som 

innebär att en boutredningsman uppfyller arvsförordningens krav för att bedömas som en dom 

från en domstol. Mot denna bakgrund ska således en särskild boutredningsman utses.33 Detta 

lagrum hänvisar till IAL och 2 kap 2 § IAL där det finns bestämmelser om just en särskild 

boutredningsman. Däri framgår det uttryckligen att den särskilda boutredningsmannen som 

utses inte ska vara dödsbodelägare eller på annat sätt beroende av utredningen. Följaktligen 

uppfyller de svenska reglerna kravet på opartiskhet på så sätt.34 

                                                           
32 Angående detta stycke, se prop. 2014/15:105, s. 31. 
33 Angående detta stycke, se prop. 2014/15:105, s. 29. 
34 Advokatsamfundet, ”https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2014/Nr-4-2014-Argang-

80/Flera-viktiga-nyheter-vantar-i-nya-internationella-arvslagen/”, lydelse 2016-01-29. 
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2.8 Renvoi-doktrinen (återförvisning) 

Om landet A:s IP-rätt pekar ut lagen i landet B som tillämplig lag och landet B hänvisar till 

lagen i landet A eller lagen i ett annat land uppstår en återförvisning, en s.k. ”renvoi”.35 

Renvoi-doktrinen är kontroversiell inom EU och i och med arvsförordningens artikel 34 har 

det införts en viktig skillnad från tidigare. När det i arvsförordningen föreskrivs att lagen i en 

viss tredjestat ska tillämpas avses därmed gällande rättsregler i det landet. Renvoi accepteras i 

två situationer:  

 Om den tillämpliga lagen hänvisar tillbaka till en medlemsstats lag, exempelvis när 

den avlidne haft hemvist i USA där ”lex situs” råder för fast egendom, vilket innebär 

att lagen där den fasta egendomen är belägen ska tillämpas. Således hänvisar lagen 

också till amerikansk lag. Härutöver när lagen hänvisar tillbaka till en lag i en annan 

tredjestat som också skulle tillämpa sin egen lag. Ett belysande exempel är när den 

avlidne är en svensk som bosatt sig i Qatar på grund av arbete. Svensk domstol blir 

behörig enligt artikel 10 a) arvsförordningen och förordningen utpekar Qatars lag som 

tillämplig lag i enlighet med den avlidnes hemvist men för icke-muslimska invandrare 

i Qatar tillämpas den nationella lagen, dvs. svensk lag i detta fall. Här återförvisas 

således tillämpningen till svensk lag och ej Sharialag som råder i Qatar. I denna 

situation kan svensk domstol tillämpa svensk lag och detta möter med största 

sannolikhet den avlidnes samt dennes arvingars förväntningar på arvet.36  

 

 Det andra fallet av tillämpning av renvoi är när lagen hänvisar tillbaka till en lag i en 

annan tredjestat som skulle tillämpa sin egen lagstiftning på arvskiftet. Syftet med 

detta är att undvika att komplicera en arvssituation utanför EU:s gränser. Ett exempel 

som illustrerar detta är när en engelsman innehar fast egendom på Irland och har 

bosatt sig i Monaco (Monaco är ej att anse som en EU medlemsstat); enligt 

förordningen blir monegaskisk lag tillämplig men monegaskisk lag hänvisar tillbaka 

till engelsk lag vad gäller arvet då det är den avlidnes nationalitet och till irländsk lag 

vad gäller den fasta egendomen. Storbritannien tillämpar också engelsk lag om den 

avlidne in casu anses ha haft kvar sitt domicil där och irländsk lag tillämpar också 

irländsk lag för den fasta egendomen belägen där. Storbritannien och Irland anses 

                                                           
35 Bergquist, Melén, s. 38. 
36 Lagarde, s. 171. 
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utgöra tredjestater enligt arvsförordningen. Renvoi accepteras således och en balans 

uppnås.  

Enligt ingresskäl 57 i arvsförordningen framgår det att när en hänvisning görs till 

lagstiftningen i en tredjestat som skulle tillämpa sin egen lagstiftning bör denna hänvisning 

godtas för att säkerställa internationell konsekvens.37 Dessa fall av renvoi är de enda som 

godtas enligt arvsförordningen, vidare i artikel 34.2 framgår det i vilka fall renvoi är 

förbjudna. Detta kan bli aktuellt när undantagsregeln i artikel 21.2 är tillämplig och en lag är 

tillämplig på den avlidnes arv på grund av en uppenbart närmare anknytning till den staten. 

Förbudet mot renvoi gäller även när den avlidne gjort ett lagval enligt artikel 22 då en annan 

lag skulle åsidosätta den avlidnes vilja. Vidare förbjuds renvoi vid arvsavtal enligt artikel 25, 

när ett testamente anses vara formellt giltigt enligt någon av de lagar som är uppräknade i 

artikel 27 och när en förklaring om accept eller avstående anses vara formellt giltigt enligt 

artikel 28 b). Slutligen vägras renvoi när tillämplig lag är lex situs på exempelvis vissa typer 

av fast egendom enligt artikel 30 som i sig utgör en övergripande tvingande regel. 

 

Om flera länders domstolar anser sig ha behörighet att handlägga samma tvist kan käranden 

eventuellt välja i vilket land han vill öppna en process. Käranden kommer då sannolikt välja 

det forum med de förmånligaste materiella lagreglerna, detta kallas för ”forum shopping”. 

Arvsförordningen undviker forum shopping inom EU och Norden men detta kan komma att 

uppstå gentemot domstolar i tredjeland.38 

2.9 Grunderna för domstolslandets rättsordning (”ordre public”) 

Av hänsyn till allmänintresset innehåller arvsförordningen i artikel 35 en undantagsartikel om 

grunderna för domstolslandets rättsordning (ordre public) precis såsom i de flesta av EU:s 

förordningar. Om tillämpningen av en bestämmelse enligt lagen i en viss stat som anges i 

förordningen är uppenbart oförenlig med grunderna för domstolslandets rättsordning får den 

vägras. Detta kan exempelvis bli aktuellt när ett testamente från en tredjestat diskriminerar 

kön, religion eller nationalitet. Domstolarna behöver då inte beakta vissa bestämmelser i 

utländsk lag. Domstolarna bör dock inte få åberopa detta undantag för att förhindra att en 

annan stats lagstiftning tillämpas eller för att vägra erkänna en dom från en annan 

                                                           
37 Lagarde, s. 173. 
38 Bergquist, Melén, s. 39. 
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medlemsstat.39 Vad beträffar laglotter och andra tvingande skyddsregler för arvingar kan det 

uppstå komplexa svårigheter. Om till exempel en svensk domstol som erkänner laglottsskydd 

använder sig av undantagsregeln gentemot engelsk lag som ej erkänner laglottsskydd kan 

detta leda till en ruinering av arvsförordningens effektivitet. För att denna artikel ska bli 

tillämplig ska lagregeln vara ”uppenbart oförenlig” vilket tyder på ett strikt krav. 

Avslutningsvis går det att konstatera att undantagsbestämmelsen om ordre public a priori inte 

ska bli tillämplig vad gäller medlemsstaters olika regler angående laglottsskydd.40 

2.10 Erkännande och verkställighet 

Ett av de största problemen för arvskiften inom EU har länge varit att domarna i en 

medlemsstat inte blir erkända och verkställda i en annan medlemsstat. Avsevärda ändringar 

har gjorts vad gäller erkännande samt verkställighet av domar inom EU. Enligt artikel 39 

arvsförordningen ska en dom som har meddelats i en medlemsstat erkännas i övriga 

medlemsstater utan att det krävs något särskilt förfarande.  

Domar kan dock nekas erkännande enligt artikel 40 arvsförordningen. En dom ska varken 

erkännas eller verkställas om något av skälen i artikel 40 är tillämpliga. Det är upp till den 

berörda parten att bevisa att något av skälen är uppfyllda. Ett sådant skäl kan vara ordre 

public men detta bör tolkas snävt enligt advokat Ulf Bergquist som varit med och författat 

lagkommentaren till arvsförordningen.41 En grund för att vägra erkännande på grund av ordre 

public kan exempelvis användas när en dom är baserad på en arvslag som inte ger män eller 

kvinnor eller arvingar av olika religioner samma rättigheter. Ett annat skäl för att neka 

erkännande kan bli aktuellt vid en tredskodom eller när en annan dom meddelats mot en 

utebliven svarande där svaranden inte har delgivits stämningsansökan i tillräckligt god tid för 

att förbereda sitt svaromål.  

Vidare kan erkännande av en dom vägras om domen är oförenlig med en dom som har 

meddelats i ett mål mellan samma parter i den medlemsstat där domen görs gällande men 

detta bör kunna undvikas genom reglerna om litispendens i artikel 17 och 18 

arvsförordningen. Därtill finns ett övervägande antal regler om jurisdiktion i kapitel 2 

arvsförordningen som har för avsikt att minska risken för dubbla förfaranden i flera 

domstolar. Ett erkännande av en dom innebär dock aldrig att en domstol har rätten att 

                                                           
39 Arvsförordningen, ingresskäl 58. 
40 Angående detta stycke, se Lagarde, s. 177. 
41 Bergquist, s. 192 ff. 
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ompröva domstolens beslut. En dom som har meddelats i en medlemsstat får inte under några 

omständigheter omprövas i sak enligt artikel 41 arvsförordningen. En dom som har meddelats 

i en medlemsstat och som är verkställbar i den staten ska kunna verkställas i en annan 

medlemsstat sedan domen efter ansökan från en berörd part har förklarats vara verkställbar i 

sistnämnda medlemsstat. Detta framgår av artikel 43 arvsförordningen och bygger på 

principen om enhetlighet inom EU vad gäller domar från en medlemsstat till annan.42 En dom 

i en medlemsstat är dock inte automatiskt verkställbar i en annan medlemsstat då det krävs en 

verkställbarhetsförklaring i medlemsstaten där domen ska verkställas. Domen förklaras 

verkställbar omedelbart efter fullgörandet av formaliteterna i artikel 46 utan någon förnyad 

materiell prövning enligt artikel 40. Om ursprungsdomen inbegriper ett flertal tillgångar som 

är spridda i olika länder ska den verkställande domstolen avge en förklaring om partiell 

verkställbarhet för de tillgångar som är belägna i verkställighetsmedlemsstaten.43 Det enda 

faktiska hindret för verkställbarhet är om det uppenbarligen strider mot grunderna för 

medlemsstatens rättsordning (ordre public). 

I den upphävda lagen om internationella rättsförhållande rörande dödsbo (IDL) fanns en 

bestämmelse i 2 kap 9 § om att boutredning och arvskifte här i Sverige skulle ta hänsyn till en 

utländsk boutredning och ett utländskt arvskifte. Ett syfte med arvsförordningen är att skapa 

en ordning som innebär att det endast inleds ett förfarande som omfattar all den avlidnes 

egendom, oavsett typ av tillgångar och oavsett var tillgångarna befinner sig. Arvsförordningen 

utgår således från att det endast kommer att vara en dödsboförvaltning och endast ett 

förfarande (se även reglerna om litispendens i artikel 17 arvsförordningen).44 

2.10.1 Egen kommentar 

Arvsförordningens bestämmelser syftar således till att främja att domar och beslut i 

medlemsstat A ska accepteras i medlemsstat B. Att åstadkomma ömsesidigt erkännande av 

medlemsstaternas domar på arvsområdet är en del av den allmänna målsättningen för 

arvsförordningen.45 Ännu en artikel som talar för detta är artikel 57 arvsförordningen som 

stipulerar att ingen säkerhet, borgen eller deposition, oavsett dess benämning, får krävas av 

den part som ger in en ansökan om erkännande, verkställbarhet eller verkställighet av en dom 

som har meddelats i en annan medlemsstat på den grunden att denne är utländsk medborgare. 

                                                           
42 Berquist, s. 208. 
43 Arvsförordningen, artikel 55. 
44 Prop. 2014/15:105, s. 39. 
45 Arvsförordningen, ingresskäl 59. 
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En officiell handling som har fastställts i en medlemsstat ska även ha samma bevisvärde i en 

annan medlemsstat som den har i ursprungsmedlemsstaten. Lagstiftaren visar här en 

eftersträvan till samarbete mellan medlemsländerna och en acceptans mellan 

medlemsländerna även om det finns särskilda begränsningar såsom ordre public men denna 

ska ju som ovan nämnts endast tillämpas i undantagsfall.  
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3. Hemvistbegreppet  

3.1 Hemvistbegreppet som anknytningsfaktor 

Ett centralt problem inom den internationella familjerätten har länge varit valet av 

anknytningsfaktor och därigenom valet mellan nationalitetsprincipen och domicilprincipen, 

även kallad hemvistprincipen. En avsevärd förändring i och med arvsförordningens 

ikraftträdande är att den avlidnes hemvist (”habitual residence” i den engelska versionen) som 

huvudregel avgör vilket lands lag som ska tillämpas på arvsfrågan, dvs. styr fördelning av 

arvet. Uttrycket ”domicil” har undvikits i arvsförordningen då den skapat otydlighet och 

förvirring på grund av olika tolkningar av begreppet i olika länder.46 En nyhet är därvid att 

detta avser hela arvet, dvs. även förfarandet. Var en person har hemvist har härmed en 

avgörande betydelse för utgången i familjerättsliga mål med utlandsanknytning. Man frångår 

således den förut gällande nationalitetsprincipen som tidigare gällde i de flesta s.k. civil law-

länder såsom Sverige, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Österrike m.fl.47 När denna 

princip rådde innebar det att medborgarskapet styrde arvet, t ex. gällde fransk rätt vid 

arvsfördelningen för en fransk medborgare bosatt i Sverige. Fördelen med detta var att det var 

relativt enkelt att fastställa den avlidnes nationalitet via medborgarskapet. Nackdelen var dock 

att många människor har dubbla nationaliteter nu för tiden samt att vissa var statslösa. En del 

människor kunde ha flyttat från sitt hemland och känt att de inte längre haft någon anknytning 

kvar över huvud taget. Det är dock oklart hur begreppet hemvist ska tolkas då det ej finns 

någon legal definition i arvsförordningen. 

3.2 Hemvistbegreppet i Sverige 

I svensk rätt har hemvistbegreppet haft en avgörande betydelse som domsrättsgrund och 

lagvalsgrund i lagen (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap 

och förmyndarskap (IÄL). Hemvistbegreppet har haft en legal definition i kapitel 7 § 2 IÄL 

där det framgår att ”den som är bosatt i viss stat anses vid tillämpning av denna lag ha 

hemvist där, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i 

övrigt måste anses stadigvarande”. Samma definition finns att hitta i 19 § lag (1990:272) om 

internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF). En 

person kan emellertid vara folkbokförd i Sverige utan att ha hemvist i Sverige i internationellt 

                                                           
46 Lagarde, s. 124. 
47 Örtenhed,, ”Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden”, s. 31. 
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privaträttslig mening.  I Sverige finns inga fastställda gränser på antal år för att förvärva 

hemvist men hemvistkravet i regel har ansetts vara uppfyllt när bosättningen varat i två år.48 

Ju längre tid en person levt i ett land desto större chans är det att han eller hon kommer anses 

ha hemvist i det landet.49 

Nationalitetsprincipen nådde sin höjdpunkt genom antagandet av den internationella 

dödsbolagen (IDL) som numera är upphävd. Till skillnad från detta var 

Familjelagssakkunnigas slutbetänkande50 att rätten till arv skulle bedömas enligt lagen i den 

stat där den avlidne hade hemvist vid dödsfallet. Denna hemvistprincip har i svensk 

internationell privaträtt även benämnts domicilprincipen. Med beaktande av senare utveckling 

av rättspraxis har domicilprincipen varit den dominerande principen i svensk internationell 

familjerätt.51 Redan 1986 fastslogs det att domicilprincipen sedan länge tillämpats i 

internordiska förhållanden. Högsta domstolen (HD) menade att domicilprincipen i vart fall 

sedan början av 1970-talet fått allt vidare tillämpning i andra länder än de nordiska. Denna 

övergång till domicilprincipen har betonats mer i rättspraxis i bl.a. mål rörande 

underhållsbidrag till barn.52 

Domicilprincipen har ansetts vara motiverad för att främja integrationen av invandrare enligt 

Kristina Örtenhed. Olika behandling av invandrare och svenska medborgare kan leda till 

diskriminering.53 Hemvistprincipen innebär att samma regler tillämpas för alla de människor 

som anses ha hemvist i samma land. Att tillämpa hemvistlandets lag medför en tillämpning av 

familjerättsliga regler som står i samklang med värderingar och lagstiftning i den enskildes 

sociala miljö. I ett samhälle med mångfald bör det finnas utrymme för individens önskemål 

och en möjlighet att kunna välja tillämplig rättsordning menar Kristina Örtenhed.54 

Domicilprincipen har tillämpats sedan länge i Danmark, Norge, Island, Schweiz, 

Storbritannien och i USA. När Sverige sade upp de återstående Haagkonventionerna på 1960-

talet och därmed inte längre var folkrättsligt bundet att tillämpa nationalitetsprincipen fördes 

                                                           
48 Prop. 1989/90:87, s. 44. 
49 Örtenhed, s. 175. 
50 SOU 1987:18 s. 289-290. 
51 Örtenhed, s. 32. 
52 NJA 1986 s. 615. 
53 Örtenhed, s. 82. 
54 Örtenhed, s. 87. 
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en utveckling vidare mot domicilprincipen.55 Det är dock oklart vilka kriterier det är som 

avgör när en person förvärvar hemvist i internationell familjerättslig mening. 

Vid tolkningen av hemvistbegreppet bör ett visst utrymme ges till flexibilitet.56 HD har haft 

en tämligen liberal bedömning vad gäller hemvistbegreppet. I NJA 1994 s. 302 ansåg HD att 

en kvinna erhållit hemvist i Sverige då hon anpassat sig efter svenska förhållanden och 

förklarat att hon ville stanna i Sverige. Att ha varit bosatt i drygt två år ansågs vara 

stadigvarande enligt HD.  Enligt förarbetena till 1973 års reform av IÄL kan en person som 

flyttar tillbaka till Sverige förvärva hemvist direkt vid ankomst till Sverige när det exempelvis 

gäller en pensionär som flyttar tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatt utomlands.57 Detta 

framgår även av svensk rättspraxis i bl.a. NJA 1997 s. 196 där den svenska modern 

förvärvade hemvist omedelbart vid hemkomsten till Sverige. Även en brittisk medborgare 

som bott många år i Sverige ansågs ha förvärvat hemvist vid återvändande till England i RÅ 

2001 ref. 53. Dessa mål ger vid handen att när en medborgare i ett land flyttar tillbaka till sitt 

medborgarskapsland efter bosättning i utlandet förvärvar denne omedelbart hemvist. En 

person kan således förvärva hemvist vid ankomsten till Sverige i vissa särskilda fall enligt 

svensk rättspraxis. 

Indicier på att en person har hemvist i ett land är uppgifter i folkbokföringen, tidigare 

mantalsskrivning osv. Det är dock inte tillräckligt med folkbokföring för hemvist. 58 Personer 

som i regel inte anses förvärva hemvist i vistelselandet är exempelvis gäststuderande, 

gästforskare och personer som tagit anställning i ett annat land i utbildningssyfte. I NJA 1994 

s. 302 som nämnts ovan ansågs dock en gästforskares hustru ha erhållit hemvist i Sverige då 

hon haft för avsikt att stanna kvar i Sverige. Av detta kan vi utläsa att en prövning måste göras 

i det enskilda fallet för att utreda om personen kan anses ha erhållit hemvist.59 

 

I och med att en person har flyttat från ett land till ett annat är det objektiva rekvisitet uppfyllt 

för hemvist men det finns även ett subjektivt rekvisit som ska vara uppfyllt. Det fordras även 

att besvara frågan huruvida personen har för avsikt att stanna kvar i det nya landet. Enligt 

                                                           
55 Örtenhed, s. 166. 
56 Örtenhed, s. 170. 
57 Prop. 1973:158, s. 81. 
58 Örtenhed, s. 197. 
59 Prop. 1973:158, s. 79. 
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förarbetena till IÄL torde hemvist i princip inte anses föreligga om förhållandena tyder på 

avsikten att åter lämna landet.60  

HD godtog ett omedelbart hemvisbyte i NJA 1965 s. 172 där det var fråga om behörig 

domstol i ärende angående ingivande av äktenskapsförord. Kvinnan var folkbokförd i Lund 

och hade fram till giftermålet i USA varit bosatt i Sverige men hade i samband med detta 

utvandrat till USA och var numera bosatt där tillsammans med sin man. Såvitt kunde bedömas 

saknade hon i vart fall vid denna tidpunkt avsikt att återvända till Sverige.  

I den svenska definitionen av hemvist får därvid anses ligga bl. a. att personen i fråga har för 

avsikt att stanna kvar i landet. Denna avsikt torde man som regel kunna sluta sig till med 

ledning av de faktiska förhållandena. Det behöver dock inte vara fråga om avsikt att bli kvar 

för all framtid. Normalt synes det vara tillräckligt att vederbörande ämnar stanna till vidare 

och alltså inte har några definitiva planer på att lämna landet. Tiden är dock inte ensam 

bestämmande, utan hänsyn måste tas till samtliga förhållanden i samband med vistelsen.61 Det 

finns alltså ett objektivt och ett subjektivt element som ska vara uppfyllda. Vistelsens 

varaktighet och samtliga omständighet spelar således in när man ska avgöra om det är fråga 

om hemvist eller ej. 

Hemvistbegreppet har även diskuterats en del i doktrinen. Advokat Ulf Bergquist har 

konstaterat att tolkningen av hemvistbegreppet kan leda till svårigheter. Detta på grund av att 

det inte är någon självklarhet att hemvistbegreppet har samma rättsliga innebörd i svensk rätt, 

i nordisk rätt och i EU-rätten.62 

3.3 Hemvistbegreppet utanför Sveriges gränser 

Hemvistbegreppet har en central ställning i arvsförordningen, både för domstols behörighet 

enligt artikel 4 samt tillämplig lag enligt artikel 21. Hemvistbegreppet ska ha en gemensam 

rättslig innebörd och detta innebär att varje land ej ska kunna tolka begreppet annorlunda.63 

Huvudregeln vad gäller den vitala anknytningsfaktorn återfinns i artikel 4 arvsförordningen: 

”Domstolarna i den medlemsstat där den avlidne hade hemvist vid sin död ska vara behöriga 

                                                           
60 Prop. 1973:158, s. 79. 
61 Prop. 1973:158, s. 80. 
62 Bergquist, Advokatsamfundet, Artikel Nr 8 2015 årgång 81, 

”https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2015/Nr-8-2015-argang-81/Hemvistbegreppet--

svenskt-nordiskt-europeiskt/”, lydelse 2016-05-07. 
63 Bergquist, Melén, s. 37. 

https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2015/Nr-8-2015-argang-81/Hemvistbegreppet--svenskt-nordiskt-europeiskt/
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2015/Nr-8-2015-argang-81/Hemvistbegreppet--svenskt-nordiskt-europeiskt/
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att fatta beslut om arvet i dess helhet.” Denna anknytningsfaktor används även för att 

bestämma tillämplig lag så att jurisdiktionen och lagen hamnar i linje med varandra.64 

I EU:s grönbok om arv och testamenten som fungerade som ett frågeformulär inför den 

blivande arvsförordningen diskuterades anknytningskriteriet särskilt: 65  

”Som fallet ofta är inom den internationella privaträtten kan frestelsen vara stor 

att vilja finna just det ’rätta’ anknytningskriteriet, som skulle lösa alla problem. 

Det skulle kunna vara medborgarskap, som har tillämpas enligt tradition, eller 

vanlig vistelseort, som är ett begrepp som ligger ’i tiden’.” 

Vidare diskuterades syftet med arvsförordningen:  

”Slutligen bör också ett lagstiftningsinitiativ på gemenskapsnivå vad gäller 

arvsfrågor syfta till att eliminera administrativa och praktiska hinder. Det bör 

inte råda några tvivel om att dessa framtida bestämmelser skall ha allmän 

karaktär. Om man begränsar tillämpningen av harmoniserade lagvalsregler till 

internationella fall som endast gäller medlemsstater utesluter man fall som 

omfattar rättsordningar i tredjeländer och gör det besvärligare för enskilda och 

yrkesverksamma. Genom att införa harmoniserade regler om tillämplig lag och 

behörighet kommer den framtida lagstiftningen att medföra en mycket hög nivå 

av ömsesidigt förtroende, vilket kommer att göra det onödigt att behålla 

mellanliggande åtgärder för erkännande och verkställighet av domar. Om det 

emellertid skall finnas grunder för vägran att erkänna och verkställa domar 

även i fortsättningen, bör dessa vara samma för alla medlemsstater.” 

Härutöver finns ett undantag i arvsförordningens artikel 21.2: 

”Om det undantagsvis framgår av alla omständigheter i fallet att den avlidne vid sin död 

uppenbart hade en närmare anknytning till en annan stat än den vars lag skulle vara tillämplig 

enligt punkt 1, ska lagen i den andra staten vara tillämplig på arvet.” 

Undantaget innebär att trots att någon vid sin död hade hemvist i en viss stat, så ska ändå en 

annan stats arvslag tillämpas, om den avlidne hade uppenbart närmare anknytning till denna 

                                                           
64 Lagarde, s. 25. 
65 Angående den följande diskussionen, se Grönbok: Arv och testamente, Bryssel 1 mars 2005, KOM (2005) 65 

slutlig. 



 
 
 

23 
 

andra stat. Detta är en del av den helhetsbedömning som ska göras av alla omständigheter och 

det talar för att även sociala faktorer såsom social integration m.m. ska tas hänsyn till vid 

bedömningen av hemvistet. Det dominerande är emellertid den specifika bosättningen.66  

Anknytningsfaktorer har länge diskuteras fram och tillbaka och är väldigt kontroversiellt såväl 

inom EU men även utanför EU:s gränser. Tack vare den harmonisering som gjorts har man 

fastställt att hemvist ska vara ledande för just att fastlägga anknytningsfaktorn. Hemvist kan 

emellertid ha olika betydelser i olika länder och varierar beroende på situationen.  

 

Hemvistbegreppet har funnits sedan länge i europeisk rätt och begreppet nämns som 

anknytningsfaktor i ett flertal av EU:s förordningar, bland annat i Rådets förordning (EG) nr 

2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och 

verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av 

förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II-förordningen). Däri definieras hemvist som ett 

boende som motsvarar den plats där barnet är integrerat i en social och familjär miljö. Om ett 

barn tillsammans med sin mor endast stannat i en medlemsstat i några dagar, ska man beakta 

alla omständigheter i det enskilda fallet såsom varaktigheten, villkoren och syftet med flytten 

till den medlemsstaten m.m. Härutöver ska man beakta moderns familjesituation och sociala 

kontakter med den medlemsstaten. 

Hemvistbegreppet har som ovan nämnts ingen legal definition varken i nordisk rätt eller i EU-

rätten men viss vägledning finns att hitta i EU-förordningens skäl nr 23 och 24 i ingressen: 

”(23) Med tanke på medborgarnas ökande rörlighet samt för att säkerställa en 

korrekt rättstillämpning i unionen och säkra den faktiska anknytningen mellan 

arvet och den medlemsstat där behörigheten utövas bör det i denna förordning 

anges att det allmänna anknytningskriteriet för fastställande av såväl behörighet 

som tillämplig lag bör vara den avlidnes hemvist vid sin död. Vid fastställandet 

av hemvisten bör den myndighet som handlägger arvet göra en helhetsbedömning 

av omständigheterna kring den avlidnes liv under de år som föregick dödsfallet 

och vid tidpunkten för dödsfallet, med beaktande av alla relevanta 

omständigheter, särskilt hur varaktig och regelbunden den avlidnes vistelse i den 

berörda staten varit, förhållandena vid vistelsen samt skälen till denna. Den på 

                                                           
66 Lagarde, s. 26. 
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detta sätt fastställda hemvisten bör ha en nära och stabil koppling till den berörda 

staten med beaktande av de specifika målen för denna förordning.” 

I skäl nr 24 utvecklas frågan om tolkningen av hemvistbegreppet: 

”(24) Fastställandet av den avlidnes hemvist kan i vissa fall visa sig 

komplicerat. Ett sådant fall kan i synnerhet uppkomma om den avlidne av 

yrkesmässiga eller ekonomiska skäl har bott utomlands, ibland under längre 

perioder, men bibehållit en nära och stabil koppling till sin ursprungsstat. I ett 

sådant fall skulle det, beroende på omständigheterna, kunna anses att den 

avlidne fortfarande hade sin hemvist i sin ursprungsstat, där den avlidnes familj 

hade sina huvudsakliga intressen och den avlidne hade sitt sociala liv. Andra 

komplicerade fall kan uppkomma då den avlidne har bott i flera stater eller rest 

från stat till stat utan att ha något mer permanent boende i någon av dessa. Om 

den avlidne var medborgare i en av dessa stater eller hade alla sina viktigaste 

tillgångar i en av dessa stater skulle den avlidnes medborgarskap eller den plats 

där de tillgångarna var belägna kunna vara en särskild faktor vid 

helhetsbedömningen av alla omständigheter.”  

Rättspraxis vittnar om betydande svårigheter att fastställa hemvist. Vägledande för 

uttalandena i ingresskälen är tidigare tolkningar av hemvistbegreppet i EU-domstolen vid 

tillämpning av andra EU-förordningar där hemvistbegreppet också förekommer. I bl.a. C-

76/76 menar domstolen att fastän en person arbetar och bor i staten A kan denne ha hemvist i 

staten B om han har sitt stadigvarande centrum där (”if he established the centre of his 

interests”). Hänsyn ska tas till längden och varaktigheten av boendet i staten A, längden och 

syftet till hans frånvaro i staten B samt naturen av bosättningen och personens syfte. Även här 

nämner domstolen att man ska ta hänsyn till alla omständigheter. 

I ett fall från de engelska domstolarna hävdades att hemvist ska definieras mer utifrån en 

persons centrum av intresse än varaktigheten av bosättningen.67 

 

Vidare har EU-domstolen i flera fall uttryckt att avsikten för flytten är det väsentliga. I ett fall 

gjorde domstolen gällande att enbart den omständigheten att en person som spenderat nätter 

                                                           
67 Marinos v Marinos [2007] EWHC 2047. 



 
 
 

25 
 

och helger under ett års tid i en annan medlemsstat inte var tillräckligt bevis för att denne hade 

flyttat permanent till den staten. Om personen däremot manifesterat en avsikt att leva i den 

nya medlemsstaten kan en annan bedömning göras. Dessa kriterier bygger på en persons 

yrkesmässiga och personliga anknytning till ett land samt varaktigheten av dessa 

anknytningar.68  

Hemvist eller ”domicil” som vanligtvis används i common law-länder omfattar en persons 

permanenta hem. Det anses där också vara mer än ett objektivt rekvisit då det dessutom 

innefattar det subjektiva rekvisitet, dvs. personens avsikt.69 Även i engelsk praxis har 

domstolarna betonat vikten av den avlidnes avsikt att stanna permanent i landet på 

dödsdagen.70 

Det är livsviktigt för en person att inte vara utan hemvist menar professor David Hayton. I 

common law-stater har man tidigare resonerat att en vuxen person erhåller hemvist i ett land 

om han/hon är närvarande där samt att han/hon har för avsikt att stanna där under en 

obestämd tid. Här betonar även Hayton vikten av en persons avsikt att stanna i ett land.71 

Hemvistbegreppet kan ges andra tolkningar även utanför EU:s gränser där man i många 

common law-länder exempelvis skiljer på ”domicile” och ”habitual residence”. Domicile är 

mer knutet till det subjektiva rekvisitet och habitual residence är mer en objektiv fråga. 

”Habitual residence” är som bekant den anknytningsfaktor som har använts mer i andra 

rättsområden i civil law-stater och inom EU. Av detta uttryck framgår det tydligare än av det 

svenska ordet ”hemvist” att det ska handla om en mer varaktig bosättning oberoende av en 

persons avsikt om denne ska stanna i landet eller ej. Gemensamt för civil law-stater och 

common law-stater är att det är anknytningen på dödsdagen som är det relevanta oberoende 

vilken som är den tillämpliga anknytningsfaktorn.72 

Man kan enbart ha ett hemvist eftersom det gäller att kunna knyta en person till ett partikulärt 

lagsystem enligt Gareth Miller. Vidare nämner Miller att det krävs att två rekvisit är uppfyllda 

för att en person ska erhålla nytt hemvist, ett s.k. ”domicile of choice”. Först och främst ska 

                                                           
68 C-297/89, p. 19. 
69 Miller, Gareth,”International Aspects of Succession”, Ashgate Publishing Ltd, Hampshire England 2000, s. 24 

f. 
70 Agulian & Anr v Cyganik [2006] EWCA Civ 129, p. 49. 
71 Angående detta stycke, se Hayton, “European Succession Laws”, s. 3. 
72 Angående detta stycke, se European Succession Laws, Hayton, kapitel 1, s. 11. 
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personen vara fysiskt närvarande och bosatt inom det aktuella området och ej vara där som 

turist eller som besökande. Det andra kravet utgör personens avsikt att leva permanent inom 

det området. Om en person endast har tänkt stanna ett tag i ett annat land för arbete är det 

oberoende av hur länge detta arbete varar eftersom personen inte har för avsikt att stanna 

permanent i landet efter anställningens slut.73 

Professor Paul Lagarde som varit med och författat lagkommentaren till arvsförordningen har 

däri gett några exempel på hur hemvist i EU:s arvsförordning ska tolkas: 74 Den avlidne var av 

fransk nationalitet, arbetade som notarie i Abidjan (Elfenbenskusten) under flera decennier. 

Han blev sjuk i cancer och flyttade till Paris för att behandla sin cancer och dog i Paris tre år 

senare. Han hade behållit sin lägenhet i Abidjan, betalade sin socialförsäkring där och ansåg 

sig i sin skattedeklaration vara bosatt i Abidjan. Dessa omständigheter visar tydligt att den 

avlidne hade behållit sin anknytning och sitt centrum av intresse där och att hans hemvist 

enligt artikel 21 arvsförordningen var Elfenbenskusten. Således ska Elfenbenskustens lag 

tillämpas på den avlidnes arv.  

Även andra exempel tydliggör hur begreppet hemvist ska tydas: En 70-årig österrikisk man 

bosätter sig i Mallorca (Spanien) med avsikten att stanna där tills han dör. Majoriteten av hans 

tillgångar var belägna i Österrike. Rimligen kan sägas att mannen flyttat frivilligt och hans 

centrum av vitala intressen till Spanien och på grund härav ska spansk lag tillämpas på 

mannens arv. Om en tysk man haft kvar sin lägenhet och fru i Tyskland medan han varit 

bosatt i Frankrike samt att han varannan helg besökt sin fru i Tyskland leder dessa 

omständigheter till att tysk lag ska tillämpas på arvet. Det kan uppstå ett problem att 

bestämma en persons hemvist när en person innehar dubbla nationaliteter och spenderar 

exempelvis sex månader i Sverige och sex månader i Spanien. Om personen därutöver har 

tillgångar i båda länderna blir det desto krångligare att fastställa hemvistet. Arvsförordningen 

godkänner endast ett hemvist och inte fler. I en dylik situation krävs det en utredning och det 

är upp till domstolen att väga in alla omständigheter i det enskilda fallet för att ta reda på var 

den avlidne hade sin närmsta anknytning.75 

3.4 Sammanfattning hemvistbegreppet  

Följaktligen kan man stå inför svårbedömda gränsfall när man ska fastställa var en person har 

                                                           
73 Miller, s. 24. 
74 Angående den följande diskussionen, se ”EU Regulation on Succession and Wills – Commentary”, s. 123. 
75 Lagarde, s. 124. 
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hemvist, detta medges till och med i ingresskäl 24 i arvsförordningen. Ingresskälen i 

arvsförordningen ger vid handen att hänsyn ska tas till var den avlidne hade sina huvudsakliga 

intressen och sitt sociala liv. Dessa ingresskäl ger viss vägledning men det kan ändå bli svårt 

att avgöra i vilket land en avliden person ska anses ha haft sitt hemvist. Av arvsförordningens 

ingresskäl går att utläsa att en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet 

alltid ska göras. Denna helhetsbedömning ska särskilt beakta varaktigheten av vistelsen i den 

berörda staten samt skälen till denna. Därutöver är det viktigt att den avlidne har en nära och 

stabil koppling till den berörda staten. Det finns som tidigare nämnts ingen fastlagd bestämd 

tid (exempelvis 2 år) för att en person ska anses ha erhållit hemvist, varken i den svenska-, 

nordiska- eller EU-rätten.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en person bör anses ha hemvist i en stat, exempelvis 

i Frankrike om han/hon bor där huvuddelen av året åtminstone om hans/hennes maka/make 

också bor där (se EU-domstolens rättsfall C-297/89 p. 17 där det gällde 185 dagar). Detta 

gäller oavsett om personen är medborgare i en annan stat, t.ex. i Sverige, har huvuddelen av 

sina tillgångar i Sverige och även om personen inte är starkt socialt integrerad i sin nya stat 

och knappt kan tala franska osv. Det krävs dock att personens avsikt är att i varje fall tills 

vidare bo kvar i Frankrike. Till exempel går det att fastställa att det ej finns en avsikt att tills 

vidare bo kvar i ett land om någon arbetar utomlands på ett tio månaders kontrakt, om en 

student är på utbyte ett läsår eller om någon undergår specialistvård i ett annat land under 

längre tid.76 

 

Det är av stor vikt att hemvistbegreppet har en gemensam tolkning inom EU i synnerhet nu 

när det utgör det gemensamma anknytningsmomentet inom den internationella arvsrätten. 

Ännu viktigare är att begreppet inte tolkas olika i varje medlemsstat då det kan sätta ur spel 

hela syftet med arvsförordningen.77 En enhetlig definition av hemvistbegreppet får dock inte 

helt bortse från de olika reglernas syfte vad gäller att bestämma graden av anknytning som 

krävs för att hemvist skall anses föreligga.78  

                                                           
76 https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2015/Nr-8-2015-argang-

81/Hemvistbegreppet--svenskt-nordiskt-europeiskt/, lydelse 2016-01-29. 

77 Bergquist, s. 209. 
78 Prop. 1973:158, s. 121. 

https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2015/Nr-8-2015-argang-81/Hemvistbegreppet--svenskt-nordiskt-europeiskt/
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2015/Nr-8-2015-argang-81/Hemvistbegreppet--svenskt-nordiskt-europeiskt/
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3.4.1 Egen kommentar 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att i och med arvsförordningens ikraftträdande är 

det hemvistlandets lag som styr arvet som huvudregel, vilket innebär att svensk lag tillämpas 

på hela arvet om personen har hemvist i Sverige. Svensk lag ska då även styra hela 

förfarandet.  

Av dessa tolkningar av hemvistbegreppet nämnda ovan går det att utläsa en del gemensamma 

nämnare. Vid fastställande av hemvist tas hänsyn till vistelsens varaktighet, men stor vikt 

läggs på personens avsikt att stanna kvar i landet eller ej. Vid bedömningen ska därmed ett 

objektivt och ett subjektivt rekvisit vara uppfyllda. Vad som går att utläsa av doktrin och 

arvsförordningen godkänns enbart ett hemvist och inte fler. Vid svårbedömda fall är det upp 

till domstolen att väga in alla omständigheter i det enskilda fallet för att ta reda på var den 

avlidne hade sin närmsta anknytning.  

Enligt min uppfattning är det rimligt att hemvistkravet omfattar en objektiv och en subjektiv 

del. I praktiken kan det dock vara komplicerat att fastställa en persons intentioner, i synnerhet 

när personen i fråga redan är avliden.  

Det är synnerligen viktigt att hemvistbegreppet inte tolkas olika utan är harmoniserat i alla 

EU-länder eftersom hemvist har en sådan betydande roll för vilket lands lag som ska 

tillämpas. En dylik gråzon kan leda till problem i praktiken. Tidigare var hemvistbegreppet 

väldigt vagt men i och med arvsförordningen tydliggörs begreppet bättre. Om 

arvsförordningen underlättar bedömningen i praktiken får tiden utvisa. 
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4. Europeiskt arvsintyg (”European Certificate of 

Succession”) 

En nyhet i och med arvsförordningen är att ett s.k. europeiskt arvsintyg (fortsättningsvis 

”arvsintyget”) införts. Angående arvsintyget sade man i EU:s grönbok om arv och testamente 

att:  

”Bevis för rätten att ta arv löses med ett europeiskt certifikat om arv. 

Bevisen för att någon är arvtagare varierar mellan de olika 

rättssystemen. Det är av avgörande betydelse för arvtagarna att de kan 

få sina rättigheter fastställda och få äganderätt över den egendom som 

tillkommer dem utan att behöva inleda några förfaranden. Om det finns 

harmoniserade lagvalsregler är det möjligt att införa ett certifikat som 

har samma verkningar i hela gemenskapen. Det skulle onekligen vara 

en fördel. Flera frågor måste lösas, t.ex. villkoren för att ett sådant 

certifikat skall kunna utfärdas, vad det skall innehålla och vilka 

verkningar det skall ha.”79 

Möjligheten till ett arvsintyg har införts genom förordningen för att underlätta för EU-

medborgare att hävda sina rättigheter vid arv med gränsöverskridande verkan. Certifikatet 

fungerar som ett bevis för arvingar och är avsett att bli automatiskt erkänt i alla 

medlemsstater. Det europeiska arvsintyget avser att främja snabba, smidiga och effektiva 

avgöranden i gränsöverskridande arvsärenden genom att ge möjligheten till arvingar, 

testamentstagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän att enkelt bevisa sin ställning 

eller sina rättigheter och befogenheter i en annan stad där till exempel kvarlåtenskapen finns. 

Det är inte obligatoriskt och införs inte för att byta ut nuvarande regler i EU:s 

medlemsländer.80 Ett arvsintyg kan komma att aktualiseras i ett flertal fall, t.ex. om den 

avlidne har banktillgodohavanden i en annan medlemsstat och en boutredningsman behöver 

kunna visa sin behörighet. Vidare kan ett arvsintyg behövas för förvaltningen av egendom i 

kvarlåtenskapen och förfogandet över egendomen i förhållande till tredje man. Ett arvsintyg 

kan även användas för att visa äganderätt till viss egendom. 

                                                           
79 Angående detta stycke, se Grönbok: Arv och testamente, Bryssel 1 mars 2005, KOM (2005) 65 slutlig. 
80 Arvsförordningen, artikel 62. 
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De enda personer som enligt artikel 65 har rätt att ansöka om ett europeiskt arvsintyg finns 

uppräknade i den uttömmande listan i artikel 63 arvsförordningen. Dessa förmånstagare som 

har direkta rättigheter i arvet styrs av den lag som är tillämplig på arvet. Dessa personer kan 

således skilja sig åt beroende på om arvsärendet är i ett common law-land där det finns s.k. 

administratörer, s.k. ”personal representatives” som har viss rätt till kvarlåtenskapen eller ett 

civil law-land där arvingar vanligtvis har rätt till kvarlåtenskapen. Att döma av den 

uttömmande listan i artikel 65 finns inga borgenärer uppräknade och detta innebär således att 

de inte har rätt att ansöka om ett europeiskt arvsintyg. Anledningen till detta är att arvsintyget 

endast är till för dem som har direkta rättigheter till kvarlåtenskapen eller den representant 

som måste administrera kvarlåtenskapen. En borgenär som anses ha ett legitimt intresse i 

arvet kan ansöka om en bestyrkt kopia av arvsintyget enligt artikel 70 arvsförordningen och 

kan på så sätt se vem han ska söka efter för betalning. Arvsintyget är som ovan nämnts ej ett 

obligatoriskt dokument och med hänsyn till subsidiaritetsprincipen ska inte arvsintyget ersätta 

nationella dokument som redan används för liknande ändamål i medlemsstaterna. Andra 

dokument som bevisar en persons ställning kan således också användas. I somliga 

medlemsstater har det sedan tidigare funnits nationella arvsintyg och det råder ovisshet vad 

som gäller när både ett nationellt arvsintyg och ett europeiskt arvsintyg finns beträffande 

samma kvarlåtenskap. Eventuellt kan dessa intyg ha motsägande innehåll och 

arvsförordningen ger inte något svar på vilket intyg som i så fall har företräde.81 

 

Ett arvsintyg har rättsverkningar i alla medlemsstater utan att det krävs något särskilt 

förfarande. Detta framgår av artikel 69 arvsförordningen. Intyget har även samma verkningar 

i det land där intyget utfärdades. Ingen myndighet eller den person som mottagit ett arvsintyg 

har rätt att begära att man ska redovisa en dom, en officiell handling eller en förlikning inför 

domstol istället för intyget.82 Intyget gäller i sex månader från och med utfärdandet enligt 

artikel 70.3 arvsförordningen.  

 

Av ett arvsintyg kan det framgå vilken ställning eller rättighet som ska tillkomma en arvinge 

eller testamentstagare liksom deras arvslott. Det kan även anges att en arvinge eller 

testamentstagare tilldelats en viss specifik tillgång som ingår i kvarlåtenskapen. Vidare kan en 

boutredningsman eller testamentsexekutor utverka ett arvsintyg för att visa sin befogenhet. 

                                                           
81 Reinhartz, s. 249. 
82 Arvsförordningen, ingresskäl 69. 
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Arvsintyget är föremål för detaljerad kontroll i artiklarna 62 till 73 i arvsförordningen 

beträffande dess målsättning, dess utfärdande, dess innehåll m.m. Ansökan ska exempelvis 

innehålla information om arvsintygets avsedda ändamål enligt artikel 65 f). Även ytterligare 

kontroll ska utföras av den utfärdande domstolen/myndigheten enligt artikel 66 

arvsförordningen. Den utfärdande domstolen/myndigheten ska även vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att informera förmånstagarna om ansökan om ett arvsintyg. Detta för att undvika 

att fler ansökningar rörande samma arv görs. Den utfärdande domstolen/myndigheten ska 

utan dröjsmål utfärda arvsintyget när tillräcklig information finns för att uppfylla det särskilda 

syftet med intyget.  

 

Arvsintyget ska utfärdas i den medlemsstat vars domstolar är behöriga enligt artikel 4, 7, 10, 

eller 11 arvsförordningen. Det tillkommer medlemsstaterna att själva välja vilken domstol 

eller myndighet med behörighet i arvsfrågor som ska handha arvsintygen enligt artikel 64 

arvsförordningen. Medlemsstaterna bör tillhandahålla kommissionen tillämplig information 

om sina utfärdande myndigheter så att denna information görs allmänt tillgänglig. Enligt 2 

kap. 7 § lag (2015:417) om arv i internationella situationer (IAL) ska Skatteverket vara 

behörig myndighet att utfärda arvsintyget i Sverige. Ansökningsformulär finns att hitta på 

deras hemsida och dessa har utfärdats på alla EU:s olika språk. Skatteverket ska informera 

förmånstagarna i ett dödsbo om ansökan. Skatteverkets beslut om arvsintyg ska överklagas till 

tingsrätten i den ort där den avlidne hade hemvist vid sin död. Stockholms tingsrätt ska vara 

reservforum.83 Vid handläggningen i domstol ska lagen om domstolsärenden tillämpas. Ett 

skäl till detta val av myndighet är att prövningen inte innefattar rättskipning utan utgör en 

kontroll av uppgifter som tillhandahålls av sökanden.84 

Ett arvsintyg som är utfärdat i en annan medlemsstat ska exempelvis kunna ligga till grund för 

lagfartsansökan i Sverige enligt förarbetena till lagen.85  

Arvsintyget används följaktligen för att styrka sin behörighet vid avveckling av eller vid 

erhållande av information om dödsboets egendom från banker och andra, oavsett i vilket 

europeiskt land egendomen finns. Man vänder sig sålunda med intyget till exempelvis en tysk 

bank med begäran om uppgifter om konton och andra tillgångar per dödsdagen, eller med 

begäran om avslut av konto. Då är man fullt behörig och banken ska inte kunna vägra lämna 

                                                           
83 IAL, kapitel 2 § 8. 
84 Prop. 2014/15:105, s. 41. 
85 Prop. 2014/15:105, s. 42-43. 
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ut uppgifter eller vägra avslut. Enligt artikel 80 arvsförordningen ska en uniform modell gälla 

för ansökan samt själva arvsintyget.  

Arvsintygets innehåll ska antas vara korrekt om inte annat kan visas enligt artikel 69 

arvsförordningen. Den person som i arvsintyget anges som arvinge, testamentstagare, 

testamentsexekutor eller boutredningsman ska antas ha den ställning som anges i arvsintyget 

och/eller vara innehavare av de rättigheter eller befogenheter som anges i arvsintyget utan 

några andra villkor för och/eller inskränkningar i dessa rättigheter eller befogenheter än de 

som anges i arvsintyget. 

 

I arvsförordningens lagtext konstateras att arvsförordningen inte reglerar hur man ska lösa de 

olika juridiska begreppen som kan vara en del av den tillämpliga lagen men som kan visa sig 

vara okänd i den utfärdande medlemsstatens arvslag.86 Detta kan exempelvis bli aktuellt vid 

laglottsanspråk i en common law-stat såsom England där laglotter inte existerar. I 

arvsförordningens ingress nämner man att de nationella myndigheterna i varje medlemsstat 

bör anpassa de främmande juridiska begreppen till likvärdiga begrepp enligt lagstiftningen i 

den medlemsstaten. Vid en sådan anpassning ska man beakta de syften och intressen som den 

specifika sakrätten motiveras av och den verkan den har.87  

 

Ett syfte med arvsförordningen är att underlätta för unionsmedborgare att hävda sina 

rättigheter vid arv i internationella situationer. Att inrätta ett europeiskt arvsintyg är en del av 

denna förenkling. Sammanfattningsvis går det att konstatera att det europeiska arvsintyget är 

till för att berörda personer såsom arvingar, testamentstagare och boutredningsmän ska kunna 

styrka sin ställning eller sina rättigheter i andra medlemsstater. Det krävs kompletterande 

nationella regler när det gäller den praktiska hanteringen av arvsintygen och det är därför som 

Sverige valt Skatteverket såsom ansvarig myndighet enligt 2 kap. 7 § IAL. Arvsintyget ska ha 

rättsverkan i alla medlemsstater utan något förfarande. Avslutningsvis är det ej obligatoriskt 

att som ovan nämnts, ha ett arvsintyg och det gäller i sex månader från dess att det utfärdades. 

4.1 Egen kommentar 

Eftersom internationella arvsärenden ofta är komplicerade och tidskrävande var införandet av 

ett gemensamt arvsintyg välkommet och efterlängtat för verksamma jurister. Arvsintyget 

                                                           
86 Reinhartz, s. 287. 
87 Arvsförordningen, ingresskäl 16. 
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kommer sannolikt att väsentligt underlätta dödsboavveckling och avsevärt förenkla processen 

för gränsöverskridande arvsförhållanden. Arvsintyget utgör dock ingen exekutionstitel utan 

det är bevismedel. Dock är sannolikheten stor att det kommer ta lång tid innan människor får 

kännedom och kunskap om detta arvsintyg som fenomen.  

Det återstår att se hur och om detta kommer att fungera i praktiken. Mig veterligen, finns det 

ännu inga sanktioner som kan bli aktuella om en medlemsstat väljer att inte acceptera ett 

europeiskt arvsintyg från en annan medlemsstat. Det finns ännu ingen praxis. 
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5. Sverige och den internationella arvslagen (IAL) 

Då arvsförordningen är direkt tillämplig i Sverige innebär det att den gäller som svensk lag. 

Med tanke på de genomgripande förändringarna i arvsförordningen ansåg regeringen att det 

vore ändamålsenligt att samla dessa bestämmelser i en ny svensk lag.88Arvsförordningen 

kompletteras därför i Sverige av den nya lagen (2015:417) om arv i internationella situationer 

(IAL) som trädde i kraft samma dag, dvs. den 17 augusti 2015 för att få till en fungerande 

tillämpning i praktiken. IAL ersatte de tidigare lagar vi haft på området från 1930-talet, dvs. 

IDL och NDL, men vissa regler har överförts till IAL. Detta har inneburit stora förändringar 

för Sverige inom det internationella arvsrättsliga området. Genom att arvsförordningen antogs 

innebar det för Sverige att internationella arvsfrågor fortsättningsvis faller inom det område 

där Sverige inte kan anta eller behålla egen lagstiftning.89  

 

Tidigare regler om internationella arvsfrågor i svensk rätt fanns i lagen IDL som innehöll 

bestämmelser om svensk domstols behörighet, om tillämplig lag för arv och erkännande och 

verkställighet av utländska avgöranden om arv, testamente eller bodelning med anledning av 

en makes död. Lagen utgick från den ovan nämnda nationalitetsprincipen. Den internationella 

arvslagen kompletterar således arvsförordningen enligt 1 kap 1 § IAL.90 Kapitel 3 i IAL 

innehåller särskilda bestämmelser för nordiska förhållanden. Enligt 3 kap. 1 § IAL gäller det 

tredje kapitlet i förhållande till de stater som är anslutna till den nordiska arvskonventionen, 

mer om detta i kapitel 6. 

Principerna i arvsförordningen gäller i förhållande till alla länder, dvs. även länder utanför EU 

och tredjestater. Detta gäller dock inte förordningens regler om erkännande och verkställighet. 

Endast en dom som meddelats i en medlemsstat ska erkännas i övriga medlemsstater. 

Arvsförordningen reglerar således inte om EU:s medlemsstater ska erkänna domar från länder 

utanför EU. Detta lämnas åt medlemsstaterna att reglera själva i sina egna nationella lagar. 

När det gäller erkännande och verkställighet av avgöranden från tredjeland kommer det därför 

även i fortsättningen att behövas svenska regler. Det behövs således kompletterande regler till 

arvsförordningen för att den ska kunna tillämpas som avsett. I 4 kap. IAL finns särskilda 

bestämmelser om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden. Detta innebär 

att kapitlet tillämpas på stater som varken tillämpar arvsförordningen eller är anslutna till den 

                                                           
88 Angående detta stycke, se prop. 2014/15:105, s. 25. 
89 Prop. 2014/15:105, s. 19. 
90 Prop. 2014/15:105 s. 5. 
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nordiska arvskonventionen. Ett avgörande om arv eller testamente av en domstol, annan 

myndighet eller särskilt förordnad skiftesman som har fått laga kraft gäller i Sverige om 

avgörandet har meddelats i en stat där den avlidne hade hemvist och det inte finns hinder mot 

erkännande enligt 4 kap. 3 § IAL.91 

Lagstiftningen blir via IAL mer sammanhållen och lättöverskådlig i jämförelse med hur det 

var tidigare med ett flertal lagar inom internationell arvsrätt. Avslutningsvis går det att 

konstatera att IAL speglar arvsförordningens bestämmelser och då dessa redan gåtts igenom i 

stora drag i tidigare kapitel lämnas IAL därhän.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Angående detta stycke, se Bergquist, Melén, s. 51 f. 
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6. Norden 

Norden var den första europeiska regionen som kom att modernisera familjerätten.92 En 

enhetlig reglering av den familjerättsliga lagstiftningen i de nordiska länderna ansågs 

motiverad med hänsyn till de vanliga förbindelserna mellan länderna. Redan på 1930-talet 

kunde man se att de nordiska länderna ville samarbeta och uttryckte en önskan om att 

harmonisera den materiella familjerättsliga lagstiftningen. En viktig del av lagsamarbetet är 

den nordiska arvskonventionen som undertecknades av de fem nordiska länderna93 den 19 

november 1934 i Köpenhamn och avser i huvudsak situationer där den avlidne var 

medborgare i en nordisk stat och hade hemvist i en annan nordisk stat vid tidpunkten för 

dödsfallet. Den nordiska arvskonventionen reglerar frågor om lagval och domsrätt vid 

arvsfrågor när en person är medborgare i ett nordiskt land men har hemvist i ett annat nordiskt 

land. Den nordiska ordningen bygger i allt väsentligt på hemvistprincipen.94  

 

Det innebär att frågor om arvet som huvudregel ska handläggas i den stat där den avlidne 

hade hemvist. Före detta tillämpade Sverige och Finland nationalitetsprincipen och Norge och 

Danmark tillämpade hemvistprincipen. En harmonisering var således angelägen men detta var 

inte oproblematiskt att utföra.95 Sverige och Finland gick dock med på att tillämpa 

hemvistprincipen för att få till en enhetlig reglering inom norden.  

Före arvsförordningens tillkomst gällde tre andra lagar (de nordiska arvslagarna) i 

internationella arvsfrågor som endast berörde de nordiska länderna: lagen (1935:44) om 

dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m.m. 

(NDL I), lagen (1935:45) om kvarlåtenskap efter den som hade hemvist i Danmark, Finland, 

Island eller Norge (NDL II) och lagen (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter 

medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge (NDL III). Genom dessa tre lagar 

införlivades i den nordiska arvskonventionen. Konventionen reglerar frågor om domsrätt och 

lagval vid arvsfrågor när en avliden person var medborgare i ett nordiskt land men hade 

hemvist i ett att hemvistlandets lag ska tillämpas på en persons arv.96 

 

                                                           
92 Masha, “Harmonisation of Family Law”, s. 234. 
93 Dessa omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. 
94 SOU 2014:25, s. 53. 
95 Örtenhed, s. 115. 
96 Angående detta stycke, se prop. 2014/15:105 s. 20. 
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Arvsförordningen innebär att internationella arvsfrågor för Sveriges och Finlands del faller 

inom EU:s exklusiva kompetens. Sverige och Finland fick dock ett nordiskt undantag från 

arvsförordningen (Danmark deltar som tidigare nämnts inte i EU:s rättsliga samarbete).  

Undantaget innebar att Sverige och Finland i vissa avseenden kan fortsätta tillämpa den 

nordiska arvskonventionen mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge i en 

reviderad lydelse. Den reviderade lydelsen utarbetades parallellt med förhandlingarna om 

arvsförordningen. Detta gick att genomföra genom en mellanstatlig överenskommelse mellan 

de nordiska länderna.97 

 

Även den nordiska arvskonventionen ändrades i samband med arvsförordningens 

ikraftträdande. Det infördes bland annat ett undantag om att en annan nordisk stats lag kan bli 

tillämplig, om den avlidne uppenbart hade närmare anknytning till den staten än till 

hemviststaten (artikel 2) och en möjlighet för arvlåtaren att välja att lagen i 

medborgarskapsstaten ska tillämpas på arvet (artikel 3). Syftet med att arvsförordningen och 

den nordiska arvskonventionen anpassas till varandra är att tillämpningen i de olika 

nordiska staterna ska bli väsentligen densamma, trots att Sverige och Finland är skyldiga att 

tillämpa reglerna i arvsförordningen. I praktiken innebär arvsförordningen att internationella 

arvsfrågor för utomnordiska förhållanden anpassas till vad som redan gällde i nordiska 

rättsförhållanden före 17 augusti 2015.98 

 

Det nordiska samarbetet är en del av den nordiska gemenskapen som stärker nordiska och 

regionala intressen i en global värld. Gemensamma värderingar emellan länderna bidrar till att 

stärka Nordens ställning gentemot omvärlden.99 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 SOU 2014:25, s. 50. 
98 Angående detta stycke, se prop. 2014/15:105, s. 24. 
99 Den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning (antagen i Köpenhamn 19.11.1934), s. 6. 
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7. Arvsrätten utanför EU 

7.1 Diskrepanser mellan civil law-stater och common law-stater 

Genom 4 kap. IAL finns nu en stor möjlighet att erkänna utländska arvsavgöranden från stater 

som varken omfattas av EU:s arvsförordning eller den nordiska arvskonventionen. Detta leder 

uppsatsen in på tredjestater såsom exempelvis Iran, Storbritannien och USA.  

Redan 1989 gjordes ett försök till harmonisering av den internationella successionsrätten i och 

med konventionen ”Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons”.100 

Konventionen försökte hitta en enhetlig tillämpning gällande tillämplig lag i internationella 

arvsförhållanden, främst för common law-länder. Den rådande anknytningsfaktorn är hemvist 

och innehåller möjligheter till lagval. Argentina, Luxemburg, Schweiz har skrivit under 

konventionen och Nederländerna har ratificerat den men den har ännu inte trätt i kraft.101 

Konventionen innehåller vissa likheter med arvsförordningen och sannolikt är att lagstiftarna 

till arvsförordningen fått inspiration av denna. 

 

EU-parlamentet har i en workshop från 2015 diskuterat den viktiga men svåra 

harmoniseringen av arvsrätt. Vad beträffar arvsrätt är olikheterna stora och problemen är 

kontroversiella eftersom de är kopplade till kulturella, religiösa och konstitutionella skillnader 

i medlemsstaterna. En akademisk diskussion erfordras därför.102 

En stor skillnad existerar mellan civil law-stater och common law-stater då det oftast finns 

rigida skyddsbestämmelser för efterlevande i civil law-system medan det i common law-

system är mer fokuserat på vad som står i den efterlevandes testamente. Det förstnämnda 

systemet är mer fast och oböjligt och det senare är mer flexibelt.103  

En stor diskrepans mellan medlemsstaterna är de olika systemen som finns beträffande 

enhetssuccession (”unity of succession” på engelska) och schismsystem. Det förstnämnda 

gäller i Sverige och i länder såsom Danmark, Tyskland, Spanien, Italien m.fl. och innebär att 

alla tillgångar i den avlidnes kvarlåtenskap oberoende var de är belägna, ska vara subjekt för 

en enda lag. Det schismatiska systemet innebär att en uppdelning görs mellan lös egendom 

                                                           
100 Convention of 1 August 1989 on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons 
101 European Succession Laws, Hayton David, 1998, kapitel 1, s. 1. 
102 Workshop for the JURI Committee - Cross-border activities in the EU - Making life easier for citizens 

European Parliament, European Union, 2015, s. 38. 

103 Hayton, ”European Succession Laws”, kapitel 1, s. 9. 
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och fast egendom där lagen tillämpas där fastigheten finns belägen och detta tillämpas i 

England, Irland m.fl.104 

Enligt doktrinen finns det fundamentala skillnader inom arvsrätten mellan de olika 

rättssystemen och detta kan göra det problematiskt i framtiden. I civil law-länder såsom 

Frankrike och Belgien kan gåvor som givits under arvlåtarens livstid återgå om gåvornas 

värde inkräktar på laglotten och detta ter sig väldigt främmande för ett common law-land där 

testators frihet ges stor betydelse.105 

I common law-länder såsom Storbritannien och USA utgår ”lex successionis”, dvs. lagen på 

den avlidnes arv, från att den avlidne efterlämnar ett testamente innehållandes de 

representanter som ska ärva enligt arvlåtarens vilja. I civil law-länder såsom Sverige, 

Frankrike, Tyskland osv. utgår lex successionis från de legala arvingarna. Enligt den engelske 

professorn David Hayton finns det problem med mångfald vid arv eftersom det kan vara svårt 

att fastställa lex successionis i varje land. I ett land kan rätt forum vara arvlåtarens hemvist 

och i ett land kan rätt forum vara arvlåtarens nationalitet.106  

Hayton belyser även de skillnader mellan common law-system och civil law-system där det 

förstnämnda systemet gör en skillnad mellan succession och administration samtidigt som det 

senare systemet inte gör någon sådan distinktion. I ett civil law-system ärver arvingarna den 

avlidnes tillgångar omedelbart efter att den avlidne gått bort. Detta står i kontrast till ett 

common law-system där den avlidnes tillgångar och skulder överlåts till de ”personliga 

representanter” som samlar in tillgångarna och betalar av skulderna och som sedan 

distribuerar över nettotillgångarna som finns kvar till förmånstagare enligt testamente eller 

arvingar. Dessa representanter utgör de personer som blivit namngivna som exekutorer 

(påminner om de svenska testamentsexekutorer) i den avlidnes testamente eller annars de som 

utvalts av domstolen. De är med andra ord ansvariga för att se till så att skulderna betalas och 

att se till så att de resterande tillgångarna tillfaller de personer som har rätt till dem.107 Stora 

skillnader i arvsrätten existerar således mellan civil law-stater och common law-stater. 

                                                           
104 Angående detta stycke, se Lagarde, s. 27. 
105 Garb & Woord, ”International Succession”, s. xxxvii. 
106 Hayton, kapitel 1, s. 1. 
107 Hayton, kapitel 1, s. 2. 
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7.2 Muslimsk arvsrätt i Iran 

För att belysa de outsägliga skillnader som finns utanför EU:s gränser kommer här en kort 

beskrivning utav muslimsk rätt i Iran. Enligt iransk rätt ärver man på två arvsgrunder: 

blodsband och särskilt band. Äktenskap går under den senare kategorin. Arvingar på grund av 

blodsband delas in i olika arvsklasser såsom barn, föräldrar, barnbarn, far- och morföräldrar, 

syskon och syskonbarn, samt föräldrars syskon och syskonbarn. Enligt den iranska civillagen 

tar arvingar av de senare kategorierna arv först om det saknas arvingar i tidigare 

arvskategorier. Arvet fördelas i kvoter efter kön och med beaktande av övriga arvingar. 

Koranen föreskriver att en manlig arvinge ärver dubbelt så mycket som en kvinnlig arvinge. 

Detta framgår av civillagen artiklar 906-7.108 Likaledes ärver efterlevande make dubbelt så 

mycket (ärver 50 % av en barnlös hustrus kvarlåtenskap) jämfört med en efterlevande hustru 

(ärver 25 % av en barnlös makes kvarlåtenskap) enligt civillagen artikel 913. Vad gäller 

bröstarvingar är deras arvslott beroende av vilka andra arvingar i första kategorin som den 

avlidne efterlämnar samt beroende av den avlidnes såväl som bröstarvingens kön. När 

arvlåtaren dör ska först avdrag göras från kvarlåtenskapen för efterlevande make med en 

fjärdedel eller med en åttondel. Sedan ska resten av arvet fördelas bland arvlåtarens barn om 

arvlåtaren inte efterlämnar några föräldrar. Då ska sönerna ärva dubbelt så mycket som 

döttrarna. Till skillnad från svensk rätt kan en avliden bröstarvinges barn enbart ärva om 

arvlåtaren helt saknar efterlevande barn.109 

7.3 Storbritannien såsom tredjestat 

Majoriteten av Europas länder utgör civil law-länder men Storbritannien och Irland utgör 

common law-länder. Enligt den senaste kartläggningen av den oberoende organisationen 

”Svenskar i världen” bor det 90 000 svenskar i Storbritannien.110 Storbritannien och Irland har 

valt att inte medverka i antagandet av arvsförordningen men detta påverkar inte möjligheten 

för dem att eventuellt meddela sin avsikt att godta förordningen i framtiden.111 Det blir därför 

intressant att illustrera hur de arvsrättsliga reglerna ser ut i Storbritannien. 

I en common law-stat såsom Storbritannien har man under många år gjort skillnad på fast och 

lös egendom. Principen om avklippning, s.k. ”scission” styr arvet i de flesta common law-

                                                           
108 Schiratzki, ”Muslimsk familjerätt – i svenskt perspektiv”,  s. 88. 
109 Ibid, s. 90. 
110 Svenskar i världens pressmeddelande 21 juni 2015, ”http://www.sviv.se/wp-content/uploads/2015/06/660-

000-svenskar-bor-utomlands-pressmeddelnde-21-juni-2015.pdf”, lydelse 2016-05-09. 
111 Arvsförordningen, ingresskäl 82. 
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länder där man behandlar den avlidnes lösa och fasta egendom separat.  Den lag där den döde 

hade hemvist ska styra fördelningen av lös egendom medan fast egendom styrs av lex situs 

och således ska den lag tillämpas där fastigheten är belägen.112 Tvingande skyddsregler för 

makar och barn har aldrig funnits vad beträffar fast egendom då denna har ansetts vara av 

stort värde för staten. Sådana tvingande skyddsregler existerade dock fram till 1700-talet i 

relation till lös egendom där efterlevande make/maka vanligtvis erhöll en tredjedel, 

efterlevande barn en tredjedel och den sista tredjedelen var testatorn fri att testamentera 

bort.113 I praktiken har det emellertid funnits fullständig testationsfrihet sedan 1400-talet då 

det var möjligt att kringgå de tvingande skyddsreglerna via fast egendom. Dagens regelverk är 

i princip baserat på hur engelsmän tidigare testamenterat sin egendom. Under slutet av 1800-

talet var det vanligt att ge en begränsad del av kvarlåtenskapen till efterlevande make/maka, 

att skapa s.k. ”livräntetruster” samt ge resterande del till barn vid efterlevande make/makas 

död. Således är det så här dagens arvsrättsliga regelverk ser ut i Storbritannien idag i grova 

drag.114 

Det är en tvåstegsprocess i Storbritannien där först all egendom administreras av en s.k. 

personlig representant som nämnts ovan och sedan ska arvingarna erhålla den egendom som 

finns kvar efter förvaltningen. Den som förvaltar den avlidnes egendom behöver ett ”grant of 

representation” från domstolen för att ta hand om den avlidnes egendom.115 

Det ges ett stort utrymme till testators valfrihet i Storbritannien. Men om en person avlider 

utan att ha efterlämnat ett testamente är det vedertagna uttrycket att personen dör ”intestat”. 

Då tillämpas s.k.”intestat-regler” (”intestate succession”) som kommer från det latinska ordet 

”intestatus” och betyder ”utan testamente”. Istället för att ett testamente bestämmer hur 

kvarlåtenskapen ska fördelas finns det generella intestat-regler som reglerar detta. Dessa 

regler gäller även i de situationer det finns ett testamente efter den avlidne men där 

testamentet endast reglerar en del av den avlidnes kvarlåtenskap. ”The Administration of 

Estates Act 1925” reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter arvlåtaren efter de s.k. 

”intestat-reglerna”. 

 

Den väsentliga anknytningsfaktorn som styr successionen i England är ”domicile” som i sin 

                                                           
112 Miller, s. 140. 
113 Castelein, s. 131. 
114 Castelein, s. 132. 
115 Hayton, s. 67. 
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tur betyder något mer än enbart bosättning men det finns ingen definition i lagtexten vilket 

innebär att innebörden är rätt vag. Kort sagt betyder domicil den jurisdiktion där en person har 

sin permanenta bas och där han/hon har för avsikt att leva resten av sitt liv. Här görs en 

skillnad på ”domicile of origin” (där man föddes) och ”domicile of choice” (val av 

domicil).116  

Efterlevande make/maka eller sambo ärver det mesta om denne överlever arvlåtaren med 28 

dagar. Hon/han har rätt till en fixerad summa pengar beroende på om det finns avkomlingar 

eller ej. Om arvlåtaren efterlämnar barn, barnbarn eller avlägsen ättling över 18 år ärver 

efterlevande maken/partnern en fixerad summa på £250 000. Om arvlåtaren inte efterlämnar 

några barn men däremot en bror/syster eller syskonbarn ärver efterlevande make/partner 

istället en summa på £450 000. Efterlevande make/maka eller sambo har härutöver rätt till en 

”Trust for life” som innebär att personen får utbetalningar från ”trusten” under hela personens 

livstid. Dessa s.k. ”truster” är vanliga i common law-stater men är främmande i civil law-

länder. När efterlevande make/maka dör ärver bröstarvingarna 50 % och den andra hälften 

hamnar i en ”Statutory trust”. Om arvlåtaren efterlämnar en make/maka ska resten av arvet 

fördelas på avkomlingarna enligt reglerna för de lagstadgade stiftelserna. Detta innebär att 

arvet fördelas i lika delar i en stiftelse (”Statutory Trust”) som avkomlingarna kan komma åt 

när de blivit myndiga eller när de gifter sig om det sker före myndighetsålder.117 Barnbarn 

ärver den del som dennes förälder skulle erhållit efter arvlåtaren om föräldern redan gått bort 

vid arvlåtarens död. Om arvlåtaren inte efterlämnar någon make/make eller partner ärver 

avkomlingarna all kvarlåtenskap.118 

Om arvlåtaren inte efterlämnar några arvingar går all kvarlåtenskap till staten (The Crown”), 

detta går att jämföra med den svenska allmänna arvsfonden. Att kvarlåtenskapen går till 

Kronan kallas för bona vacantia.119  

                                                           
116 Hayton, s. 75. 
117 ”http://www.hmrc.gov.uk/manuals/tsemmanual/TSEM6120.htm”, lydelse 2016-01-28. 
118 Davies D.T, “Will Precedents and Inheritance Law”, s. 14. 
119 Administration of Estates Act 1925, kapitel 23, avsnitt 46. 

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/tsemmanual/TSEM6120.htm
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7.3.1 The Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975 

Det finns egentligen inga tvingande arvsregler/laglotter, s.k. ”forced heirship”, i 

Storbritannien och familjemedlemmar till en avliden person har ingen automatisk rätt till arv. 

Konceptet om laglott är främmande för det engelska regelverket. Fullständig testationsfrihet 

råder dock ändå inte i Storbritannien på grund av reglerna i ”Inheritance (Provision for family 

and Dependants) Act 1975” (fortsättningsvis ”Inheritance Act”). Reglerna i Inheritance Act 

kommer att tillämpas på den avlidne om denne hade sitt domicil i England.120 I princip 

identiska regler finns på Irland.121 

Inheritance Act och dess kapitel 63 reglerar befogenheter för domstolen att beställa finansiella 

medel från dödsboet till vissa särskilda aktörer. I p.1 föreskrivs att en person kan söka en 

”rimlig ekonomisk tillförsel” när en person bosatt i England och Wales avlider och 

efterlämnar någon av dessa följande personer: 

 en make/maka,  

 ex-make/ex-maka som ej har ingått nytt äktenskap,  

 ett barn,  

 en person (som ej utgör barn) som i och med ett äktenskap för arvlåtaren var vid 

någon tid en del behandlad av arvlåtaren som dennes barn i relation till det 

äktenskapet, 

 samt en person (som ej omfattas av tidigare stycken) som omedelbart före arvlåtarens 

död var försörjd antingen helt eller delvis av arvlåtaren 

Dessa aktörer kan vända sig till domstolen för ett beslut på den grunden att förfogandet av den 

avlidnes egendom som berörs av hans testamente eller lagen om testamente inte utgör en 

rimlig ekonomisk tillförsel för den sökande. ”En rimlig ekonomisk tillförsel” innebär all 

ekonomisk tillförsel som skulle framstå som rimlig under alla omständigheter i fallet för 

sökandens uppehälle.122 Detta regelverk har gett upphov till oändligt med rättspraxis där 

sökanden för det mesta har utgjorts av efterlevande make/maka och bröstarvingar till den 

avlidne.123 Detta har resulterat i att det brittiska rättssystemet inte längre är så olikt det 

civilrättsliga systemet. I och med all rättspraxis har det skapats en tendens hos just den 

                                                           
120 Hayton, s. 76-77. 
121 Inheritance (Provision for family and dependants) Order 1979. 
122 Oldham, “Statutes on Family Law”, s. 107. 
123 Se t.ex. Agulian & Anr v Cyganik [2006] EWCA Civ 129, Adams v Lewis [2001] WLTR 493. 
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efterlevande make/makan och barnen att anse att det är deras rättighet att ärva arvlåtaren. Det 

är även sannolikt att en testator i framtiden istället för att gå emot reglerna i 1975 års 

Inheritance Act försöker rätta sig efter den vid upprättandet av sitt testamente.124 Denna är 

även antagen i andra common law-stater såsom Australien och i Kanada.125 De regler som 

gäller för efterlevande make/maka har utökats till att även gälla registrerade partners sedan 

2004.126 

Fast egendom i Storbritannien leder alltid till att engelsk lag tillämpas enligt lex situs. Inga 

laglotter eller annan forced heirship rights kan därför hävdas på den fastighet som är belägen i 

Storbritannien oberoende av den avlidnes domicil.127 Om den avlidne hade hemvist i 

Storbritannien och inte efterlämnade ett testamente gäller således de engelska intestat-reglerna 

på den fasta egendomen. Om den avlidne inte hade hemvist i Storbritannien men ägde fast 

egendom belägen i Storbritannien gäller engelsk lag och således de engelska intestat-reglerna. 

7.3.2 Egen kommentar 

En stor anledning till att Storbritannien valt att inte medverka i antagandet av 

arvsförordningen är sannolikt på grund av att de flesta common law-länder vilar på en grund 

av territorialism. Att ge upp principen om lex situs strider mot det traditionella tänkandet att 

fastigheter anses värdefulla för landet och utgör bevis för välstånd. När en fastighet är belägen 

i exempelvis Storbritannien kan detta faktum i sig ge upphov till en känsla av tillhörighet till 

Storbritannien där fastigheten finns belägen och detta kan aktualisera motvilliga åsikter. Om 

en svensk har tankar på att införskaffa en fastighet i Storbritannien kan detta vara värt att ha i 

åtanke. 

7.4 USA – en federal common-law stat 

Relationen mellan Sverige och USA har länge varit god. Det finns idag miljontals svensk-

amerikaner på båda sidor Atlanten som knyter samman länderna. Det finns uppskattningsvis 

150 000128 bofasta svenskar i USA och ungefär 5000 svenska studenter vistas årligen i 

landet.129 USA är en union som består av 50 olika stater där varje stat har självständiga lagar 

                                                           
124 Castelein, “Imperative Inheritance Law in a late-modern society”, s. 216. 
125 Castelein, s. 133. 
126 Civil Partnership Act 2004. 
127 Hayton, s. 79. 
128 Svenskar i världens pressmeddelande 21 juni 2015, ”http://www.sviv.se/wp-content/uploads/2015/06/660-

000-svenskar-bor-utomlands-pressmeddelnde-21-juni-2015.pdf”, lydelse 2016-05-09. 
129 Regeringskansliet, “http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-

forbindelser/amerika/usa/”, lydelse 2016-05-08. 
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och egna regler om testamenten, truster och arvsfrågor. Regelverken i de olika staterna skiljer 

sig åt beroende på staternas tidigare rättshistoria men de har även en del likheter. Alla staters 

lagar är baserade på det Engelska common law-systemet förutom staten Louisiana vars lagar 

vilar på en civilrättslig grund, mer om detta nedan. Då USA:s rättstradition utgörs av ett 

common law-system är tvingande regler om laglott i princip obefintliga. Det finns emellertid 

en s.k. rätt till valfrihet för efterlevande make/maka i alla stater. 

De lagregler som reglererar arvsrätten i USA är intestat-regler. Detta omfattar således de 

regler som gäller när en person dör och inte efterlämnar ett testamente. Då är det upp till 

staten att tillhandahålla lämpliga regler för den avlidne som följaktligen får förlita sig på 

statens lagar när inget testamente upprättats. Dessa intestat-regler är sålunda baserade på 

lagstiftarens hållning och på de normer som rådde vid den tidpunkt då reglerna skrevs. Dessa 

regler förändras givetvis i och med att samhällets normer ändras med tiden.130 I USA används 

termen ”probate law” och det innefattar alla processer där man ska identifiera den avlidnes 

tillgångar, validisera testamenten, identifiera legala arvingar m.m. Det finns ingen federal 

”probate law” som gäller för alla stater. Alla stater har egna regler om vad som ska hända med 

den avlidnes tillgångar. Detta styrs vanligtvis av var den avlidne har hemvist vid sin död och 

var den avlidnes tillgångar finns belägna.  

7.4.1 Uniform Probate Code 

”Uniform Probate Code” (UPC) är det harmoniserade och enhetliga rättsregelverket som 

gäller i många stater. Regelverket sträcker sig tillbaka till det Engelska lagsystemet.131 Före 

tillkomsten av UPC fanns det ett behov av en modernisering och dessutom såg det väldigt 

olika ut i de olika 50 staterna. UPC syftar till att förenkla och klargöra de lagregler som rör 

avlidnas angelägenheter, att få kunskap om och effektivisera avlidnas avsikter vad gäller 

distributionen av dennes tillgångar. Vidare syftar koden till att främja ett snabbt och effektivt 

system för att avveckla dödsbon och överföring av tillgångar till de efterlevande. Ett 

ytterligare syfte är att skapa en enhetlig lag bland de olika jurisdiktionerna i USA.132 I augusti 

1969 kom den första upplagan av UPC och Idaho var den första stat som antog koden i helhet 

1971. Sedan dess har mer än 30% av de 50 staterna antagit UPC i dess helhet.133 Alla stater 

                                                           
130 Averill, s. 29. 
131 Angående detta stycke se Averill, s. 2. 
132 UPC, artikel 1 paragraf 1-102. 
133 Dessa stater är: Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Hawaii, Idaho, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, 

Nebraska, New Mexico, North Dakota och Utah, se Averill, s. 9. 
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har till vissa delar eller vissa stycken antagit UPC. Koden uppdateras och revideras ständigt 

för att förbättras och anpassas till samhället. UPC har således haft stort inflytande på den 

amerikanska arvsrätten. Stora ändringar gjordes 1990 i andra kapitlet i intestat-reglerna. År 

1990 ville lagstiftaren anpassa reglerna till det föränderliga samhället och anpassa dem till 

dagens familjeförhållanden. Detta resulterade i att skyddet förstärktes för efterlevande 

make/maka. I USA använder sig lagstiftaren ofta av empiriska studier där man studerar bl.a. 

individers testamenten för att se vad som är allmänt vedertaget bland folk. Enligt dessa studier 

har man sett att de flesta testamenterar till efterlevande make/maka trots gemensamma barn 

och det är på grund av detta som lagstiftaren valt att öka dennes del i intestatreglerna.134 Den 

efterlevande maken/makan kan som mest få rätt till hela den avlidnes kvarlåtenskap och som 

minst $150,000 plus ½ av det som överskrider $150,000 av den totala kvarlåtenskapen.135 

Samma år valde lagstiftaren att godkänna s.k. ”negativa testamenten” där den avlidne dör 

intestat och delvis eller i helhet gör en viss arvinge arvslös i ett testamente.136 

Härutöver bestämdes att den efterlevande maken/makan beviljades rätten till all kvarlåtenskap 

om den avlidne inte efterlämnar någon annan arvinge som inte är gemensamma barn, eller 

föräldrar. Detta är dock endast om den efterlevande maken/makan inte efterlämnar några 

särkullbarn. Dessa regler uppkom efter att man sett att människor ofta testamenterade på detta 

sätt i sina testamenten. Intestat-reglerna ska så långt det är möjligt efterlikna den 

genomsnittlige testatorns vilja. Enligt UPC ärver den efterlevande maken/makan först 

$300,000 plus ¾ av det som finns kvar av kvarlåtenskapen ifall den avlidne endast 

efterlämnat en förälder men inga barn och inte heller några andra arvingar.137 

För att skydda särkullbarn har lagstiftaren minskat på den del som tillkommer efterlevande 

make/maka. Om den avlidne efterlämnat gemensamma barn men även särkullbarn ärver den 

efterlevande maken/makan de första $225,000 plus ½ av det som överstiger det värdet av 

kvarlåtenskapen. Om den avlidne efterlämnat särkullbarn tilldelas efterlevande maken/makan 

de första $150,000 plus ½ av kvarlåtenskapen. Inflationsjusteringar skedde mellan åren 1990 

och 2008 då konsumentprisindex (KPI) steg med mer än 50% och detta resulterade i att dessa 

                                                           
134 National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 2010, s. 31. 
135 Averill, s. 37. 
136 National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, s 26. 
137 Angående detta stycke, se UPC, paragraf 2-102.  
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dollarsummor ökades med 50% under 2008.138 Årliga levnadskostnader ökades i och med 

inflationen år 2008 och dessa siffror höjdes således i artikel 2 i UPC.139 

Den del av kvarlåtenskapen som blir över efter att den efterlevande maken/makan fått sin del 

eller om det inte finns någon efterlevande make/maka ska tilldelas övriga arvingar i denna 

ordning: bröstarvingar, förälder/föräldrar, helsyskon/halvsyskon, styvbarn, mor-farföräldrar 

eller avkomlingar till mor- och farföräldrar. Enligt paragraf 2-107 UPC gör man ingen 

skillnad på hel- och halvsyskon. Den avlidnes far- och morföräldrar och deras avkomlingar 

var länge de mest avlägsna släktingarna som kunde ärva enligt UPC. Efter revideringarna 

2008 kan nu även styvbarn ärva arvlåtaren om inga andra arvingar finns enligt 2-103 UPC.140 

Detta kan emellertid skilja sig åt i de olika staterna då. Kvarlåtenskapen går till staten om den 

avlidne inte efterlämnar några arvingar enligt UPC paragraf 2-105.141 Eftersom efterlevande 

make/maka har rätt till stora klumpsummor samt stora delar av kvarlåtenskapen går ofta hela 

kvarlåtenskapen till efterlevande make/maka även när det finns barn efter arvlåtaren.142 

Efterlevande make/maka används ofta i artikel 2 i UPC och kan omfatta registrerade 

partnerskap i de stater där man erkänner dessa förhållanden. Staterna har själva fått skriva in 

lämplig benämning de vill använda såsom registrerat partnerskap, samkönat äktenskap eller 

liknande förhållanden i sina lagar.143 Detta kan dock ha förändrats i och med att den 

grundläggande rättigheten att ingå äktenskap som skyddas av den amerikanska konstitutionen 

även omfattar samkönade par idag. Detta fastslog den amerikanska högsta domstolen i sin 

dom i målet Obergefell v. Hodges den 26 juni 2015.144 

 

Det hittills sagda är vad som gäller enligt UPC och denna tillämpas följaktligen i sin helhet i 

enbart 19 stater, men i princip alla stater har antagit vissa delar av UPC och använt sig av 

bestämmelserna i deras egna arvslagar. Man får således uppmärksamma att dessa regler inte 

omfattar hela USA. Detta var för att illustrera hur det kan se ut i de flesta amerikanska stater. 

                                                           
138 National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, “Amendments to Uniform Probate Code”, 

2008, s. 10. 
139 National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 2013, s. 25. 
140 UPC, paragraf 2-103. 
141 Averill, s. 40. 
142 National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 2013, s. 31. 
143 National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 2013, s. 26. 
144 Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584 (2015). 



 
 
 

48 
 

7.4.2 Skilda arvsrättsregler i olika stater 

Några andra exempel som belyser hur det kan se ut i USA är de olika staternas egna ”probate 

codes” som innehåller unika regler om succession och testamente. I New York har 

efterlevande make/maka den personliga rättigheten att välja mellan att tilldelas $50 000 eller 

1/3 av den avlidnes totala kvarlåtenskap.145 Dessa regler kan dock makarna avtala bort i ett 

äktenskapsförord före äktenskapets ingående eller under ett äktenskap. I Kaliforniens 

regelverk California Probate Code går det att utläsa några likheter med de svenska 

bestämmelserna för makar. Där finns skyddsregler för efterlevande make/maka samt 

registrerad partner. Kalifornien är en av 8 stater där man skiljer på s.k. ”community property” 

som på svenska går att jämställa med giftorättsgods och ”separate property” som går att 

jämställa med enskild egendom. Vad gäller giftorättsgodset har efterlevande make/maka eller 

registrerad partner alltid rätt till hälften. Vad beträffar den enskilda egendomen har 

efterlevande make/maka rätt till hälften om arvlåtaren efterlämnar barn, förälder eller syskon. 

Den efterlevande maken/makan/registrerade partnern har rätt till hela kvarlåtenskapen om 

inga andra arvingar finns efter arvlåtaren.146 Arvstrappan är liknande den svenska; först ärver 

barn, sedan föräldrar, syskon, mor- eller farföräldrar, syskon till föräldrar. Om inga arvingar 

finns kan även barn till arvlåtarens avlidne make/partner ärva, dvs. styvbarn. Om inga 

styvbarn finns kan den avlidne maken/partnerns föräldrar eller syskon även ärva.147 Om inga 

legala arvingar eller universella testamentstagare finns efter den avlidne ärver staten.148 Vad 

gäller jurisdiktionen i Kalifornien har domstolen jurisdiktion när den avlidne var bosatt i 

staten eller om den avlidne hade fast egendom belägen där. Tillämplig lag är kalifornisk lag 

om fast egendom finns belägen där enligt principen om lex situs och vad gäller all annan 

egendom råder domicilprincipen.149 

I Florida ges efterlevande make/maka valfriheten att välja mellan att få en s.k. ”trust” för livet 

eller rätt till halva egendomen tillsammans med den avlidnes bröstarvingar.150 Full 

testationsfrihet råder i princip men det finns vissa skyddsbestämmelser för efterlevande 

make/maka samt bröstarvingar. Enligt lagen i Florida ska efterlevande make/maka ha rätt till 

den del i kvarlåtenskapen som denne skulle haft rätt till om inte testamentet funnits. Detta 

                                                           
145 ”New York Estates, Powers, Trusts Law” (EPTL), § 5-1.1-A. 
146 ”California Probate Code”, paragraf 6401. 
147 ”California Probate Code”, paragraf 6402. 
148 ”California Probate Code”, paragraf 6404 och 6800. 
149 Garb, Wood, s. 753-754. 
150 Florida Statutes, “Probate Code”, kapitel 732 paragraf 401. 



 
 
 

49 
 

gäller dock endast i avsaknad av äktenskapsförord och arvsavstående eller om det inte går att 

utläsa en tydlig avsikt i testamentet att efterlevande make/maka ej skulle ärva den avlidne.151 

Denna rätt till egendom är således en skyddsbestämmelse för efterlevande make. Likaledes 

finns skyddsregler för den avlidnes barn. Om ett barn fötts/adopterats efter att arvlåtaren 

upprättat sitt testamente och barnet således inte fått ta del i arvet, ska barnet ha rätt till den del 

den skulle ha fått om arvlåtaren inte hade upprättat testamentet. Detta gäller dock endast om 

det inte framgår av testamentet att avsikten var att utelämna barnet eller om arvlåtaren 

testamenterat en väsentlig del av kvarlåtenskapen till barnets andra förälder som överlevt 

arvlåtaren.152 Om det kan ha blivit en snedförvriden fördelning på grund av att testator inte 

haft tid att ändra i sitt testamente eller nya omständigheter råder på dödsdagen kan således 

dessa regler träda in. Dessa bestämmelser illustrerar en respekt för testators vilja men visar 

även att det är ett flexibelt system som kan göra undantag från huvudregeln om full 

testationsfrihet. 

Några få amerikanska stater såsom Louisiana, Florida, Texas och Kalifornien har varit mer 

receptiva till den civilrättsliga kodifieringen. Den franska koden, Code Napoléon, som ligger 

till grund för majoriteten av alla civil law-länder har exempelvis legat till grund för 

rättssystemet i Louisiana.153 Louisiana har ett unikt system med bestämmelser som har 

intentionen att förhindra att en person gör sina barn arvlösa. Det finns restriktioner för en 

persons testationsfrihet under vissa omständigheter. Detta skydd som går att jämföra med den 

nordiska laglotten som på engelska benämns ”forced heir” och syftar på den avlidnes barn 

som är under 24 år samt äldre barn som är permanent omyndigförklarade. Efter att en person 

uppnått en ålder av 24 år är denne således inte längre en ”forced heir”. Dessa arvingar har rätt 

till en specifik del av den avlidnes kvarlåtenskap. I likhet med svensk arvsrätt delas 

kvarlåtenskapen upp i två delar, där en del är tvingande till skydd för arvingarna och där den 

andra delen innehas med fri testationsrätt. Om den avlidne endast efterlämnar en legal arvinge 

utgör dennes tvingande del 25 % av den totala kvarlåtenskapen. Resterande del av 

kvarlåtenskapen kan den avlidne förfoga som denne vill. Om den avlidne efterlämnar mer än 

en legal arvinge tilldelas arvingarna hälften av kvarlåtenskapen. Det finns dock en 

inskränkning i dessa regler. Varje legal arvinge får endast ärva som ovan om de inte erhåller 

mer än de skulle ha erhållit om den avlidne dog intestat. Detta kan bli aktuellt om den avlidne 

                                                           
151 Florida Statutes, “Probate Code”, kapitel 732 paragraf 301. 
152 Florida Statutes, “Probate Code”, kapitel 732 paragraf 302. 
153 Garb, Wood, s. 773. 
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efterlämnar fem barn eller fler. De skyddade arvingarna får i ett sådant fall endast 20 % av 

kvarlåtenskapen.154  

Avslutningsvis kan man se att fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap fördelas olika 

beroende på vilken stats lag som ska komma att tillämpas på arvet. Gemensamt för de 

amerikanska staterna är dock att stort utrymme ges till testationsfriheten där man försöker 

uppnå en balans mellan testators vilja och ge skydd åt efterlevande make/maka samt i vissa 

fall även åt arvlåtarens barn. 

Sammanfattningsvis gäller principen om lex situs vad gäller tillämplig lag på fast egendom i 

USA och den lag som ska tillämpas på den avlidnes resterande egendom är den lag där den 

avlidne hade sitt hemvist. Det går här att dra en parallell till det engelska systemet i 

Storbritannien där lika regler gäller för tillämplig lag.  

7.4.3 Egen kommentar 

Dessa exempel på amerikansk lagstiftning gavs för att belysa de enorma skillnader som 

existerar mellan civil law-stater och common law-stater. Eftersom USA förstås inte är en 

medlemsstat tillämpar landet således ej arvsförordningen och därför har det ansetts vara av 

vikt att åskådliggöra de situationer som kan uppkomma vid gränsöverskridande 

arvssituationer mellan en medlemsstat och USA. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
154 Angående detta stycke, se Louisiana Civil Code, paragraf 880-899. 
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8. Sammanfattande diskussion 

8.1 Vilka konsekvenser får arvsförordningen för en svensk medborgare? 

Det finns i huvudsak tre sätt att ärva på: genom lag, genom testamente eller genom avtal.155 

Relevansen av arvsförordningen är de uppenbara skillnader som finns mellan de lagar på 

arvsområdet som medlemsstaterna har. Arvsförordningen strävar efter att undvika att 

situationer där ett och samma arv behandlas olika i olika medlemsstater eller att ett arvskifte 

görs i ett land men ej blir erkänt i ett annat land.   

Genom arvsförordningen och 4 kap. IAL sker en påtaglig förändring vad gäller erkännande 

och verkställighet i och med att inte bara domar från en medlemsstat erkänns i Sverige utan 

även utländska arvsavgöranden. Gentemot Norden blir det dock inga skillnader från före 

arvsförordningen eftersom den nordiska arvskonventionen fortfarande gäller. De 

konsekvenser som kan bli aktualiserade är många och svåra att faställa i dagsläget. Baserat på 

den rättspraxis som finns i Sverige och i andra länder kommer vi att kunna se en stor 

förändring vad gäller tillämplig lag. Lagvalet som införs genom artikel 22 arvsförordningen 

bör leda till att arvet regleras av en förutserbar lag med nära anknytning till arvlåtarens 

situation och detta skapar en rättssäkerhet. Ett syfte med EU:s arvsförordning är att underlätta 

för EU-medborgare att planera sina arv.  

Den europeiska kommissionen har dock skapat en hemsida innehållandes relevant 

information om EU-medlemmarnas materiella arvsregler.156 Denna hemsida innehåller 

emellertid endast information om 22 länders arvsrättsliga regler. Arvsförordningen utgör ett 

framstående försök att harmonisera arvsrätten inom EU och kan anses ha lyckats till viss del 

eftersom det uppnåtts en enighet vad gäller anknytningsfaktorn. Det går inte att undvika det 

förhållandet att länders materiella arvsregler kommer att förbli olika och svåra att förändra 

men att skapa ett gemensamt regelverk skapar en förutserbarhet och en trygghet hos 

människor. Om det blir enklare att förutse vilket lands lag som ska tillämpas på den avlidnes 

arv eller på sitt eget arv blir det desto enklare att ta reda på de materiella lagregler som 

kommer att bli tillämpliga. I och med arvsförordningen blir det nu känt att hemvist är den 

relevanta anknytningsfaktorn och detta skapar ett tydligt och rättssäkert samhälle i de länder 

som arvsförordningen rör. Emellertid kan denna trygghet raseras på grund av undantagen som 

                                                           
155 Arvsavtal godkänns ej i Sverige men tillåts i vissa medlemsstater, se arvsförordningen, ingresskäl 49. 
156 ”http://www.successions-europe.eu/”, lydelse 2016-05-10. 

http://www.successions-europe.eu/
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exempelvis att EU-länder såsom England, Irland och Danmark inte tillämpar 

arvsförordningen.  

Arvsförordningen skapar även ett större utrymme för lagval genom testamente och denna 

valmöjlighet för tankarna till de common law-system som finns runtom i världen. I common 

law-länder anses det vara av stor vikt att iaktta arvlåtarens vilja och i civil law-länder har 

lagstiftaren sett till så att det finns skyddsbestämmelser för de efterlevande arvingarna. Det 

kommer att kunna bli en anspänning mellan valfriheten att testamentera och ansvaret som 

därigenom tillkommer och det är ytterst viktigt för lagstiftaren att hitta en rättvis balans 

mellan dessa två. Att kodifiera arvsrätten och förändra den har legat länge i tiden i och med 

att samhället ständigt förändras. Kodifikationen av arvsrätten är en sådan som står sig i många 

år och den vilar på en grund av förståelse och sociala normer vad anbelangar egendom och 

arv. Moderniseringen av den internationella arvsrätten har lagt betoningen på människans 

autonomi och lett till att individens valfrihet får stå mer i centrum. 

De gemensamma IP-reglerna i arvsförordningen välkomnas då det tidigare funnits stora 

svårigheter vid gränsöverskridande arvsförhållanden. Valfriheten att välja tillämplig lag är 

positivt i dagens globala samhälle. En nackdel med att harmonisera arvsrätten är dock att 

common law- och civil law-jurisdiktioner skiljer sig åt avsevärt. Exempelvis ges 

testationsfriheten stort utrymme i common law-länder och där ter sig regler om laglott oerhört 

främmande. I civil law-länder utgör skyddsbestämmelser för familjen en kärna i arvsrätten.  

Genom att införa harmoniserade regler om tillämplig lag och behörighet kommer den 

framtida lagstiftningen att medföra en mycket hög nivå av ömsesidigt förtroende inom EU. 

Det skapar en förutserbarhet och trygghet samt ett rättssäkert samhälle. Arvsförordningens 

regler kommer sannolikt att göra det lättare att förutse utgången av arvstvister oavsett land 

och förhoppningsvis minska situationer för ”forum shopping”. Arvsförordningen torde 

underlätta livet för EU-medborgare vilka önskar att ta vara på sin och sina 

familjemedlemmars fria rörlighet inom EU. 

Även om en del länder ställer sig tveksamma till arvsförordningen har den i många länder 

erhållit positiv respons. Ett enhetligt regelverk på arvsrättens område välkomnas stort hos 

yrkesverksamma jurister som ser detta som en möjlighet att undvika kollisioner emellan 

länder vid en gränsöverskridande arvsförhållanden. Sammanfattningsvis går det att konstatera 

att arvsförordningen medför för svenskt vidkommande en övergång från 
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nationalitetsprincipen till hemvistprincipen. Dessutom godkänns ett lagval av arvlåtaren om 

det skett i ett testamente. Härutöver har ett europeiskt arvsintyg införts vilket kan användas av 

arvingar och boutredningsmän i bevissynpunkt i andra medlemsstater. Avslutningsvis går det 

att fastställa att ett enhetligt regelverk såsom arvsförordningen förvisso skapar en trygghet för 

många medborgare men att arvsförordningens innehåll ej är heltäckande. Ur ett svenskt 

perspektiv gäller arvsförordningen inte enbart gentemot länder inom EU utan även länder 

utanför EU och arvsförordningen såsom Iran, Storbritannien och USA. Den allmänna 

målsättningen är att åstadkomma ömsesidigt erkännande av medlemsstaternas domar på 

arvsområdet157 och detta torde vara möjligt att uppnå med de regleringar som nu finns men 

detta är återstår att se hur det kommer att fungera. 

8.2 Vad innebär det att hemvistprincipen är den rådande anknytningsfaktorn?  

Hemvistbegreppets definition spelar en central roll för EU:s arvsförordning och är av stor 

betydelse för dess konsekvenser. De flesta människor förlitar sig på de nationella lagregler 

som finns, även när de flyttat utomlands. Den allmänt vedertagna uppfattningen hos svenska 

medborgare är att hemlandets lag ska tillämpas på arvet efter denne och detta kan leda till 

allvarliga missförstånd och missförhållanden när en person har fått hemvist i ett annat land 

med lagregler som skiljer sig helt från de svenska. Med rätt hög sannolikhet förlitar sig en 

svensk medborgare på de lagstadgade skyddsregler som finns för arvingar i svensk rätt. Om 

en närstående har hemvist i ett annat land med främmande regler för en svensk kan detta 

omkullkasta det system man förlitat sig på. Några exempel som belyser problematiken med 

detta är exempelvis att arvingar ärver den avlidnes skulder i Polen och i Storbritannien kan 

man göra sina barn arvslösa. När en person bosätter sig i ett annat land och får hemvist där 

bör denne studera de arvsrättsliga reglerna som gäller för det landet men det är ytterst 

tvivelaktigt om människor gör detta i verkligheten. Bytet från nationalitetsprincipen till 

hemvistprincipen innebär en ordentlig omvälvning för många länder och kommer att leda till 

märkbara resultat. 

I och med EU och dess fria gränser underlättar hemvistprincipen till viss del för människor att 

röra sig över gränserna och starta nya liv i andra länder. EU-förordningen uppfyller sitt syfte 

vad beträffar de människor som bosätter sig i ett annat land och har avsikten att stanna där. 

Deras viljor är med största sannolikhet att hemvistlandets lag ska tillämpas på deras arv, om ej 

så är fallet kan de välja hemlandets lag som tillämplig lag. Detta framgår som en fungerande 

                                                           
157 Se avsnitt 2.10.1. ovan. 
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lösning men samtidigt uppstår frågan hur människor ska få kännedom om detta i praktiken? 

Hur ska människor få kännedom om att de kan göra dessa lagval i sina testamenten? Först ska 

en person veta vad som gäller om denne skulle avlida idag men även veta hur den ska gå 

tillväga för att ändra den rådande ordningen. Verksamma jurister idag har ännu inte 

tillräckligt med kunskap om vilken lag som ska tillämpas på den avlidnes arv när denne hade 

hemvist i ett annat land. Att det nu är hemvistprincipen som råder kommer att leda till att fler 

familjerättsutövande jurister till kännedom med tiden men samtidigt kan det ej krävas att 

verksamma jurister ska känna till alla olika rättsordningar.  

 

Det finns ett antal för- och nackdelar vad beträffar övergången från nationalitetsprincipen till 

hemvistprincipen. Fördelen med nationalitetsprincipen var att det var relativt enkelt att 

fastställa den avlidnes nationalitet via medborgarskapet. Nackdelen var dock att många 

människor har haft dubbla nationaliteter på den tiden samt att vissa var statslösa. En del 

människor kan ha flyttat från sitt hemland och känt att de inte längre haft någon anknytning 

kvar över huvud taget. Många människor kan bo i ett land under en lång period utav sitt liv 

utan att vara medborgare där. Nationalitetsprincipen berövar på ett sätt människor rätten att 

välja vilket lands lag som skulle tillämpas på deras arv. En av anledningarna till att hemvist 

har valts som anknytningsfaktor i arvsförordningen är att det bäst går hand i hand med målet 

med närhet och är ofta i korrespondens med den plats där den avlidne hade sitt livscentrum. 

Hemvistprincipen medför att lagen i det land där personen i fråga lever och har sin sociala 

miljö blir tillämplig. Det är även vanligtvis så att den avlidne hade den största delen av sina 

tillgångar där han hade sin hemvist. Härutöver kan det vara enklare att ta reda på innehållet i 

lagen i bosättningslandet än i hemlandet. 

Det är allmänt vedertaget att människor är flexibla och anpassar sig till den sociala miljön de 

lever i och där de har sitt hem. Men hur lång tid tar det egentligen för människor att integrera 

sig i ett samhälle och erhålla hemvist i ett annat land? Det tar givetvis olika lång tid för olika 

människor att känna samhörighet med ett annat land och därför är gränssättningen oerhört 

svår. Därutöver är det självfallet väldigt olika för hur lång tid det tar för en vuxen och för ett 

barn att anpassa sig till ett nytt samhälle. En praktisk fördel med hemvistprincipen är att 

domstolen i regel kan tillämpa sitt eget lands lag (lex fori). Detta skapar en förutsebarhet och 

rättssäkerhet och minskar riskerna för misstolkningar av lagen. 
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En nackdel med hemvist som anknytningsfaktor är dock att det kan vara svårt att i vissa fall 

avgöra var en person har hemvist. Även om en person rotar sig i ett nytt land och skapar ett 

hem där kan det vara så att den personen ändå inte delar landets värderingar. En person kan 

även känna en emotionell samhörighet med sitt hemland och på grund av den anledningen 

inte vilja att hemvistlandets lag ska tillämpas på dennes arv. Dessa frågeställningar är 

komplicerade och är värda att grundligt diskuteras. 

Att hitta en gemensam anknytningsfaktor inom den internationella arvsrätten är nödvändigt 

för att kunna skapa ett enhetligt regelverk. Att den gemensamma anknytningsfaktorn nu är 

bestämd till hemvist är en bra början men det finns mer att göra för att tydliggöra tolkningen 

av begreppet. 

8.3 Vilka konsekvenser kan det leda till om en person får hemvist i en tredjestat? 

Att jämföra civil law-länder med common law-länder skapar en intressant diskussion då 

systemen innehåller sådana väsentliga skillnader. De s.k. intestat-reglerna i common law-

stater existerar för att fördela den avlidnes kvarlåtenskap i enlighet med den hypotetiska viljan 

hos en genomsnittlig person. Detta är självfallet en oerhört komplicerad och kontroversiell 

fråga att ta ställning till då många, men absolut inte alla, vill att efterlevande 

make/maka/partner eller barn ska ärva dem.  

Om exempelvis en svensk får hemvist i Norge eller Danmark tillämpas således den nordiska 

arvskonventionen. Enligt den nordiska arvskonventionen bygger behörighetsbestämmelserna 

och bestämmelserna om tillämplig lag på hemvistprincipen. Den avlidne kan numera ha gjort 

ett lagval såsom i artikel 21 arvsförordningen. Om en svensk istället får hemvist i en stat 

utanför Norden och EU eller i stater som ej är bundna av arvsförordningen (t.ex. 

Storbritannien och Irland) kan svensk domstol bli behörig enligt arvsförordningen. Vad gäller 

val av tillämplig lag ska det ske en universell tillämpning, dvs. oavsett om den utpekade lagen 

är en medlemsstats lag eller inte (artikel 20 arvsförordningen). De kompletterande svenska 

reglerna i 4 kap. IAL medför att utländska arvsavgöranden kan erkännas i Sverige. Det 

återstår att se vad betydelsen av dessa regler kommer att bli. 

 

En ytterligare skillnad mellan olika medlemsstater är möjligheten till lagval i testamente. I ett 

flertal länder har detta sedan tidigare varit möjligt men i desto fler medlemsstater har detta 

varit förbjudet av den orsaken att man velat undvika ett kringgående av de skyddsregler som 
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finns för arvingar. I och med arvsförordningen kan en person göra ett lagval i sitt testamente 

enligt artikel 22 arvsförordningen och detta gäller nu alla medlemsstater. Fördelen med detta 

är den rättssäkerhet som skapas eftersom den avlidne med säkerhet kan organisera hur sin 

kvarlåtenskap ska fördelas.158 Vidare skiljer de tekniska och administrativa modaliteterna sig 

åt mellan exempelvis common law-länder och civil law-länder där administrationen i den 

första sköts utav en representativ person som får ansvar för tillgångar och av de legala 

arvingarna i den senare. 

Detta aktualiserar en avvägning mellan rättssäkerhet och flexibilitet. Det förstnämnda 

systemet består av förutsägbara skyddsregler som bygger på sociala normer och traditioner i 

samhället men samtidigt är det mer statiskt. De tvingande skyddsreglerna kan anses härröra 

från tidigare maktstrukturer i de civilrättsliga samhällena. Dessa regler kan vara svåra att 

anpassa till omständigheterna i det enskilda fallet. Dessa regler skulle kunna anses vara 

obsoleta med tanke på hur de är grundande på blodsband i de flesta fall. Det sistnämnda 

systemet är mer flexibelt och ger större utrymme till individens autonomi och vilja. Det kan 

anses vara en fundamental rättighet att själv få bestämma över sin egendom och själv få 

bestämma vilka människor som man själv anser sig vara värda att erhålla den. Här styr inte 

blodsbanden på samma sätt utan här får individen själv bestämma vilka personer han/hon vill 

ge sin egendom till. Människor som man ej delar blodsband med kan vara mer värdefulla än 

sina arvingar eller avkommor. Vid en komparativ granskning av dessa olika system kan man 

se att det även finns många likheter dem emellan. Laglottsskyddet eller de tvingande 

skyddsreglerna för efterlevande har tenderats att försvagas i många länder och har gått mot ett 

mer balanserat skydd där testatorns valfrihet får större utrymme. Arvsförordningens regler om 

anknytningsfaktorer och lagval är bevis på denna förändring. Men även andra förändringar 

inom det arvsrättsliga området sker utanför EU:s gränser. Skillnaden mellan ett svagare 

laglottsskydd i ett civil law-land och ett potentiellt anspråk på arv i ett common law-land 

såsom exempelvis Storbritannien är inte längre särskilt stor. I slutändan kan de båda instituten 

leda till jämförbara resultat och detta visar på ett likartat gemensamt mål inom 

successionsrätten. 

 

 

                                                           
158 Lagarde, s. 28. 
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