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Förord 

 
Fågel Fenix är ett mytologiskt sagoväsen med ett ovanligt långt liv. När Fågel 

Fenix dör brinner den upp och återföds sedan ur askan. Renvoi är förvisso inget 

sagoväsen men har samma förmåga att återuppstå när man tror att det äntligen 

blivit dags att begrava den. Genom arvsförordningen har renvoi fått nytt liv och 

frågan är om gemenskapslagstiftaren gått ur askan i elden när den välkomnade 

den gamla läran in i EU-rätten.  

Jag skulle först och främst vilja rikta ett stort tack till min fantastiska hand-

ledare Marie Linton för ditt engagemang och för din förmåga att motivera när 

skrivandet gått trögt, dagarna har varit långa och mörka och uppgiften har känts 

överväldigande. Du har genom din positiva attityd gjort det här arbetet till en kul 

uppgift.   

Jag vill också tacka alla på lagstiftningsenhet 2 på justitiedepartementet för 

att ni tog så väl hand om mig under min uppsattspraktik. Ett extra stort tack till 

Elisabeth Hovmöller för hjälp att ta fram material.  

Tack Joakim Orseen, inte bara för värdefull korrekturläsning utan också för 

fem års vänskap. Utan dig hade min tid i Uppsala inte varit hälften så rolig.  

Den här uppsatsen tillägnas min mamma Inger Paulin. Tack för allt stöd un-

der mina år på juristprogrammet och för att du alltid trott på mig.  

 

Uppsala den 24 mars 2017  
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1. Inledning 
1.1 Bertil och Berit – ett praktiskt exempel  

De svenska medborgarna Bertil och Berit träffades på en resa till Italien våren 

1987 och blev förälskade. De flyttade ihop i Bertils lägenhet i Stockholm under 

sommaren och gifte sig tre år senare. 1995 flyttade makarna till London med sin 

då tvååriga dotter på grund av att Berit fått ett toppjobb som VD för ett internat-

ionellt företag. De sålde lägenheten i Stockholm och använde vinsten för att köpa 

en villa i London, men behöll sommarhuset i Stockholms skärgård för att kunna 

tillbringa somrarna i Sverige.  

Paret fick ytterligare tre barn som Bertil stannade hemma och tog hand om 

tills det yngsta barnet började skolan. Han fick då en tjänst på Cambridge Uni-

versity som lektor i astronomi. Paret har fattat beslutet att de ska skiljas men inte 

hunnit ansöka om skilsmässa när Berit hastigt avlider den 17 augusti 2017. De 

har då varit gifta i 27 år. Efter Berits bortgång uppdagas att hon har testamenterat 

bort sina tillgångar till förmån för parets fyra barn och sin syster Karin, som är 

bosatt i Sverige. Testamentet var daterat den 2 februari 2017. Paret har vid 

dödstillfället tillgångar av ett värde som uppgår till totalt 23 miljoner svenska 

kronor. Majoriteten av tillgångarna har förskaffats genom Berits arbete. 1 

 

1.2 En introduktion till renvoi 

Den internationella privat- och processrätten angår situationer av internationell 

karaktär på det civilrättsliga området. Internationella tvister som i det givna ex-

emplet blir allt vanligare då vi lever i en globaliserad värld där människor och 

företag rör sig över landgränserna i större utsträckning än tidigare. Det är därmed 

inte förvånande att EU ansett sig behörig att reglera den internationella privat- 

och processrätten i ett försök att främja den inre marknaden och fri rörlighet för 

personer inom unionen.2 Det givna exemplet aktualiserar flera frågor av internat-

                                            
1 Exemplet är inspirerat av seminariematerial på terminskurs 6, juristprogrammet, Uppsala universitet. 
2 Se skäl 1 i förordning 650/2012 (arvsförordningen).  
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ionell privat- och processrättslig karaktär. Vilken domstol har domsrätt, vilken 

rättsordning ska tillämpas och kommer ett utländskt avgörande att kunna erkän-

nas och verkställas i den egna staten?  

I synnerhet lagvalsfrågan är intressant för det ovan givna exemplets lös-

ning. Lagvalsregler anger vilket lands lag som ska tillämpas på en viss typ av 

civilrättslig fråga.3 Inom ett rättssystem är rättsreglerna koordinerade och eventu-

ella motstridigheter är av underordnad betydelse. Huvudsaken är att en part till-

godoses på ett eller annat sätt; med stöd i vilken regel är av sekundär betydelse.4 

När det gäller arv i internationella situationer är emellertid de materiella rättsreg-

lerna inte koordinerade som i ett nationellt rättsystem och det föreligger materi-

ella skillnader mellan hur olika rättsordningar löser arvsrättsliga tvister. Det får 

konsekvensen att Bertil eller Karin kan anses ha rätt till arv enligt engelsk rätt 

men inte enligt svensk rätt.  

Exemplet faller under EU-förordningen nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om 

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

nande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om in-

rättandet av ett europeiskt arvsintyg (arvsförordningen)5 tillämpningsområde. 

Arvsförordningen är universellt tillämplig vilket innebär att om förordningens 

lagvalsregler pekar ut lagen i en icke medlemsstat ska den lagen tillämpas på ar-

vet. 

 I normala fall innebär ett sådant utpekande att det är den materiella rätten 

som avses, och inte dess lagvalsregler. Enligt artikel 34 i förordningen ska emel-

lertid utpekandet av tredjelands lag även innefatta den främmande rättens lag-

valsregler, i den mån dessa hänvisar till en medlemsstats lag eller till en annan 

tredjestat som tillämpar sin egen materiella rätt. Det innebär att om en svensk 

domstol prövar tvisten mellan Bertil och Karin kommer den att inkludera de eng-

                                            
3 Bogdan, svensk internationell privat- och processrätt, s 33.  
4 Jänterä-Jareborg, Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning, s 17. 
5 Europa parlamentet och rådets förordning nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i 
samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg OJ L 201, 27.7.2012, p. 107–134. 
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elska lagvalsreglerna. Om dessa pekar ut svensk rätt som tillämplig kommer 

domstolen att tillämpa svenska materiella rättsregler. 

När en domstol ser till hur den andra statens lagvalsregler är utformade och 

tillämpar den egna materiella rätten med stöd i den andra statens lagvalsregel 

aktualiseras så kallad renvoi, eller återförvisning. I de fall domstolen genom 

främmande rätts lagvalsregler kommer att tillämpa ett tredjelands materiella 

rättsregler tillämpar den vidareförvisning vilket är att anse som ett specialfall av 

renvoi.6 Återförvisningsläran har växt fram i nationell rätt och är ett sätt för dom-

stolarna att uppnå vissa önskade resultat genom att justera lagvalet.  

Att tala om en enhetlig modell av renvoi är dock inte möjligt och det är 

tveksamt om någon vet vad återförvisningsläran till fullo innebär.7 Det kan ur-

skiljas olika former av renvoi i olika rättsordningar och den rättspraxis som finns 

på området är splittrad. I litteraturen har en övervägande del av författarna ställt 

sig kritiska till återförvisning. De nationella domstolarna har emellertid fortsatt 

att tillämpa renvoi trots kritiken.8  

Internationella konventioner på det internationella privaträttsliga området, 

accepterar generellt sett inte renvoi, och inte heller EU-rätten.9 Undantagen för 

tillämpningen av renvoi i arvsförordningen kan därför vid första anblick framstå 

som något förvånande.10 Syftet med arvsförordningen är att göra lagvalsreglerna 

mer enhetliga genom att koordinera dem med behörighetsreglerna. På så sätt ska 

samma resultat uppnås oavsett i vilken domstol de tillämpas.11 Renvoi kan emel-

lertid få den effekten att lagvalsbedömningen inte blir enhetlig, istället splittras 

lagvalsfrågan. Frågan är således vad som motiverar detta avsteg från huvudregeln 

att inte acceptera renvoi inom EU-rätten och vad konsekvenserna kan bli. 

 

                                            
6 Bogdan s 50. 
7 Tetley, International Conflict of Laws, s 92.  
8 Gihl, Den internationella privaträttens historia och allmänna principer, s 448.  
9 Se förordningarna nr 864/2007 (Rom II), nr 1259/2010 (Rom III), nr 2016/1103 (makars förmögenhets-
förhållanden) och nr 2016/1104 (Partners förmögenhetsförhållanden). 
10 Se dock nedan angående Rom I-förordningen under avsnitt 1.2.  
11 SOU 2014:25 Internationella rättsförhållanden rörande arv, s 107.  
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1.2 Syfte och avgränsning 

Huvudsyftet med den här uppsatsen är att utreda vilka problem respektive förde-

lar som kan tänkas uppstå vid användningen av renvoi enligt arvsförordningens 

regler. Eftersom renvoi generellt sett inte accepteras i mellanstatliga konvent-

ioner är det intressant att utreda vilka konsekvenser nämnda undantag kan tänkas 

få. Frågor som kommer besvaras är därmed hur regleringen ser ut och vilka pro-

blem kan tänkas uppstå. Vilka intressen är det som står på spel och kan renvoi 

tänkas medföra några fördelar? 

En naturlig avgränsning för uppsatsen blir således att behandla de internat-

ionellt privaträttsliga lagvalsreglerna. Det får konsekvensen att domsrätt samt 

erkännande och verkställighet av utländska avgöranden inte kommer att behand-

las i något utförligare avseende. Domsrättsfrågan kommer dock till viss del att 

beröras i förhållande till lagvalsreglerna i arvsförordningen. Anledningen är att 

behörighetsreglerna och lagvalsreglerna i arvsförordningen är utformade för att 

uppnå likformighet i rättstillämpningen så att domsrätt och lagval som huvudre-

gel ska sammanfalla, och domstolslandet kan tillämpa sin egen lag.12 Det har för-

stås såväl processekonomiska som tidsbesparande aspekter. Renvoi får emellertid 

den konsekvensen att detta syfte inte alltid uppnås. För att kunna visa det behö-

ver behörighetsreglerna behandlas i viss mån.  

Inställningen till renvoi i andra internationella instrument kommer inte att 

rymmas inom ramen för den här uppsatsen, fokus ligger därför uteslutande på 

arvsförordningens reglering. 

Det finns ett snävt undantag i Rom I-förordningen där renvoi tillåts för vissa 

försäkringsavtal men det är betydligt mer begränsat än renvoi i arvsförordningen. 

Rom I- förordningen ger parterna möjlighet att välja om de vill att den lagen som 

pekas ut efter en återförvisning ska gälla, eller om de vill att lagvalet ska baseras 

på ett av de andra alternativen som förordningen ger.13 Anledningen är att Rom I-

                                            
12 SOU 2014:25 s 107.  
13 Mankowski, European Commentaries on Privat International Law. Rome I Regulation Commentary, s 
815.  
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förordningen tillåter en omfattande partsautonomi och det är huvudregel att par-

terna själva ska kunna välja tillämplig lag. Har parterna inte gjort något lagval 

ska lagvalet ske utifrån förordningens reglering för en viss typ av avtal. Reglerna 

syftar till att ge parterna förutsebarhet i lagvalsfrågan.14 Därmed ger tillämp-

ningen av renvoi i Rom I-förordningen parterna ytterligare en lag att välja på i 

vissa typer av försäkringstvister. Parterna blir så att säga inte ”påtvingade” den 

lagen som pekas ut efter en återförvisning. Utan parterna kan välja mellan de för 

den aktuella avtalstypens stadgade lagvalsregler eller den lagen som en återför-

visning resulterar i. För andra typer av avtal accepteras inte renvoi, vilket följer 

av artikel 20 i Rom I-förordningen. Renvoi i Rom I-förordningen är mot bak-

grund av det nyss sagda inte lika problematiskt som arvsförordningens reglering. 

Fokus kommer därför ligga på arvsförordningens reglering.  

För att få förståelse för de för- och nackdelar som är förknippade med renvoi 

redogörs för hur några olika rättsordningar förhåller sig till renvoi. Med anled-

ning av det kommer rättspraxis i England, Frankrike och Sverige att behandlas. 

Urvalet har gjorts med hänsyn till att dessa länder har tillämpat renvoi under 

mycket lång tid, och de är medlemsstater i EU. Vidare accepterar Frankrike och 

England renvoi i viss utsträckning, medan Sverige inte gör det.15 England är ett 

lämpligt jämförelseobjekt då de tillämpar en annan typ av renvoi än Frankrike 

och för att de inte är bundna av arvsförordningen och ses som ett tredjeland i för-

ordningens bemärkelse.16  

Angående det praktiska exempel som getts i inledningen ombeds läsaren att 

hålla i minnet att det finns 195 självständiga stater i världen och att 28 av dem är 

medlemsstater i EU.17 Det innebär att det finns 167 stater vilkas lagvalsregler kan 

bli aktuella vid en tillämpning av renvoi i förordningen. Det är ett omöjligt pro-

jekt att uttömmande ange hur dessa staters lagvalsregler ser ut och vilka problem 

                                            
14 Se skäl 13, 16 och 19 arvsförordningen. 
15 Se NJA 1969 s 163. 
16 Skäl 82 arvsförordningen. 
17  Se http://varldskoll.se/hur-manga-lander-finns-det-i-varlden-antal-lander-i-varlden/1819/ tillgänglig 
2017-01-09 .  
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som kan uppstå vid tillämpningen av renvoi i artikel 34. Exemplet är således end-

ast tänkt att fungera som ett pedagogiskt redskap.  

 

1.3 Metod  

Den vanligast förekommande metoden i rättsvetenskapliga uppsatser är den 

rättsdogmatiska metoden. Metoden syftar till att utreda vad som utgör gällande 

rätt genom att beskriva och systematisera rätten. Systematiseringen består i att se 

likheterna, skillnaderna, sambanden och principerna som styr tillämpningen. Den 

rättsdogmatiska metoden är nära förknippad med den praktiska tillämpningen. I 

en rättsvetenskaplig kontext söker användaren av metoden inte att lösa ett speci-

fikt problem utan använder sig av en mer abstrakt tankegång.18  

Den rättsdogmatiska metoden ska i princip hållas fri från värderingar men 

kan innefatta den typen av värderingar som är allmänt kända inom det aktuella 

rättsområdet.19 Syftet med den rättsdogmatiska analysen är att behandla de olika 

elementen i rättskälleläran för att på så sätt komma fram till vad som utgör ”gäl-

lande rätt”. Det kan till exempel handla om hur en viss rättsregel ska tolkas i en 

viss given situation.20  

På grund av uppsatsens syfte framstår den rättsdogmatiska metoden som 

bäst lämpad. Inledningsvis diskuteras lagvalsreglernas betydelse för renvoi, se-

dan följer en utredning av återförvisningsläran. Där diskuteras de olika ländernas 

modeller och rättspraxis på området. Vidare kommer även för- och nackdelar 

med återförvisningsläran att undersökas tillsammans med en redogörelse för den 

EU-rättsliga regleringen. Syftet är således till viss del att utreda vad renvoi ”är” 

och hur det tillämpas. 

 Uppsatsen kommer emellertid att innehålla en mer långtgående problema-

tisering än vad som generellt tillåts inom ramen för den rättsdogmatiska meto-

den. Således finns i metoden även inslag av en rättsanalytisk metod, som ger ett 

                                            
18 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 43. 
19 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 43.  
20 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s 26.  
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större utrymme för egna analyser och för att i viss mån kunna presentera egna 

värderingar. Den rättsanalytiska metoden syftar inte till att ge ett svar på vad som 

är ”rätt svar”. Tanken med metoden är istället att kritiskt granska och värdera den 

”gällande rätten”.21  

Eftersom utgångspunkten för arbetet är EU-rätt och det sker komparativa 

utblickar till utländska lagvalsregler används även vissa komparativa inslag. Den 

komparativa metoden kan inte anses uppfylld om det endast sker en uppräkning 

av vad som är att anse som ”gällande utländsk rätt”.22 Det måste även till en kri-

tisk jämförelse mellan de olika rättsordningarnas lösning på ett visst problem, 

som sedan kan läggas till grund för en analys.23 Syftet med de komparativa ut-

blickarna som sker är att klargöra hur de olika rättsordningarna behandlar och 

tillämpar renvoi, hur den är reglerad och vilken inställning till renvoi som finns i 

varje enskilt land. Kapitlet är tänkt att läggas till grund för analysen i de följande 

kapitlen.  

 

1.4 Material 

Angående valet av källmaterial ska det inledningsvis sägas att på grund av äm-

nets internationella karaktär har rättskällor från andra länder och från EU-rätten 

använts i större utsträckning än vad som normalt görs vid behandling av ett mer 

traditionellt inhemskt uppsatsämne.  

Traditionella rättskällor såsom lagtext, förarbeten, rättspraxis och litteratur 

används. I utredningen av den utländska rättens innehåll i övrigt har främst litte-

ratur använts. Anledningen till det är den svårighet som föreligger i att tillgodo-

göra sig förarbeten och praxis på ett annat språk. Rättspraxis från de utländska 

domstolarna har förvisso beaktats i viss mån i syfte att se till de nationella dom-

stolarnas tillämpning av renvoi. På grund av språkliga barriärer är emellertid inte 

utredningen uttömmande vilket i och för sig inte heller kan anses nödvändigt. 

                                            
21 Sandgren, s 45 ff.  
22 Korling & Zamboni s 141.  
23 Zweigert & Kötz, An Introduction to Comparative Law, s 6.  
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Utifrån litteraturen har de viktigaste rättsfallen valts ut och redovisats. Det ska 

tilläggas att mycket av den rättspraxis som använts är gammal men trots det ak-

tuell. Anledningen till att redovisad rättspraxis behåller sitt rättskällevärde är att 

den lagt grunden för tillämpningen av renvoi, och återförvisningsläran kan däref-

ter inte anses ha utvecklats nämnvärt. Avsaknaden av EU-domstolens praxis be-

ror på att någon sådan inte finns för det relevanta ämnet.24 

Uppsatsens huvudsyfte är att utreda konsekvenserna av tillämpningen av 

renvoi utifrån arvsförordningens bestämmelser, och det är därmed naturligt att 

EU-rättsliga källor används. Detta sker uteslutande genom sekundärrätt i form av 

arvsförordningen samt kommissionens textförslag och yttrande av Ekonomiska 

och sociala kommitténs (EESK). 

Skälen i förordningens ingress kan fungera som tolkningsunderlag till artik-

larna och ge vägledning i hur gemenskapslagstiftaren avsett att artiklarna ska 

tillämpas.25 De syftar till att uppfylla det inom EU-rätten uppställda kravet på att 

rättsakter ska vara motiverade.26 Det ska emellertid klargöras att skälen inte är 

juridiskt bindande utan endast vägledande riktlinjer för rättstillämpare att be-

akta.27  

Inom svensk rätt har förarbeten och motivuttalanden ett relativt högt rätt-

skällevärde, vilket inte är en självklarhet ur ett internationellt perspektiv.28 Förar-

beten inom EU-rätten tillmäts dock inte lika tung vikt vid rättstillämpningen i 

EU-domstolen som vid en svensk domstol.29 Det betyder emellertid inte att de är 

obetydliga. EU-domstolen använder sig av ”förarbeten” i den mån dessa är ”till-

gängliga, otvetydiga och konsekventa”. Problemet är att förarbeten till EU-

rättsakter ofta inte håller särskilt hög kvalitet.30 Förarbetena är ofta kompromiss-

                                            
24 EU-domstolen har emellertid behandlat renvoi i förhållandet mellan EU-rätten och nationell lagstift-
ning, se Dodzi, C-297/88 och C-197/89, Thomasdünger, C-166/84, Kleinwort Benson, C-346/93, BIAO, 
C-306/99, och Leur Bloemen, C-28/95.  
25 Bergström & Hettne, Introduktion till EU-rätten, s 392. 
26 Bernitz, Gemenskapsrätten och lagförarbeten, JT 2000/01 s 701.  
27 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 187. 
28Bernitz, JT 2000/01 s 699. 
29 Bergström & Hettne s 49ff.  
30 Öberg, Några anteckningar om användningen av förarbeten inom gemenskapsrätten JT 2000/01 s 495. 
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lösningar som kan vara alltför detaljerade och svårtillgängliga.31 Det är dessutom 

svårt att fastställa lagstiftarens vilja då lagstiftningsprocessen inom EU är kom-

plicerad och innehåller många olika aktörer.32 

 Kommissionens första textförslag till förordning kan möjligen sägas mot-

svara de svenska propositionerna, och ger uttryck för gemenskapslagstiftarens 

avsikter avseende en viss bestämmelse.33 Det ska dock framhärdas att det trots 

detta föreligger olikheter i de olika förarbetenas tillkomst på grund av de stora 

skillnader som finns i en nationell lagstiftningsprocess kontra lagstiftningspro-

cessen inom unionen.34 

EESK yttrande kan också beaktas i en tolkning av en bestämmelse vilket 

EU-domstolen gjort både i det fall kommitténs förslag accepterats och i de fall 

EESK:s yttrande inte gett något resultat i den slutliga utformningen av en rätts-

akt.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
31 Bernitz, JT 2000/01, s 699. 
32 Öberg s 495.  
33 Öberg s 498.  
34 Bernitz JT 2000/01 s 700.  
35 Öberg s 500.  
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2 Lagvalsreglernas betydelse för återförvisnings-

läran 
 
2.1 Lagvalsreglerna ska spegla en nära anknytning 

En övergripande redogörelse för vad som avses med begreppet lagvalsregler har 

gjorts i inledningen till den här uppsatsen. Det kan dock vara värdefullt att för-

klara begreppet utförligare. Domstolarna tillämpar renvoi i syfte att justera lag-

valsreglerna för att kunna uppnå vissa önskade resultat. Det kan till exempel leda 

till tillämpning av domstolslandets egna lag, och med det avses de materiella 

rättsreglerna (lex fori). Att förstå hur lagvalsreglerna fungerar är därmed av bety-

delse för att kunna tillgodogöra sig den komplicerade och splittrade rättspraxis 

som finns på området.  

När en domstol har att göra med en gränsöverskridande fråga måste den an-

vända en annorlunda metod än om problemet varit rent internt. För det första 

måste en domstol som får en gränsöverskridande tvist för prövning kvalificera 

vilken typ av problem den har för handen. Rör det sig till exempel om arv, frågor 

om makars förmögenhets förhållanden, avtalsrättsliga förpliktelser etc. För det 

andra måste den utifrån hur problemet har kvalificerats lokalisera den i målet 

tillämpliga lagvalsregeln för att sedan kunna avgöra vilka rättsregler som ska 

tillämpas. För det tredje måste den tillämpa den (eventuella) utländska rätten på 

ett korrekt sätt, den så kallade lojala tillämpningens princip.36  

Lagvalsregler innehåller ett referensled av vilket det framgår vilket civil-

rättsligt problem som lagvalsregeln är tillämplig på och ett anknytningsled som 

anger vilken lag som är tillämplig.37 Ett exempel kan ges för tydlighetens skull. 

Lagvalsregeln i 1 § lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande 

dödsbo (IDL) har följande lydelse: 

                                            
36 Bogdan s 64 ff.  
37 Bogdan s 33.  
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”Rätt till arv efter svensk medborgare varde, ändå att han ej hade hemvist i riket, 

bedömd enligt svensk lag. I avseende å arv efter medborgare i annat land gälle 

lagen i det landet.”  

Vi får av den här lagvalsregeln veta att den är tillämplig på frågor om arv 

samt att det är lagen i det land en person är medborgare som är tillämplig lag. 

Anknytningsledet anger tillämplig lag baserad på ett visst faktum, till exempel 

medborgarskap eller hemvist, ett så kallat anknytningsfaktum.  

Lagstiftaren grundar innehållet i materiell rätt på rättspolitiska övervägan-

den och på så sätt speglar den nationella rättsordningen det samhälle och de vär-

deringar som finns i den aktuella staten. Konsekvensen blir att den materiella 

rätten kan skilja sig åt länder emellan i vad avser hur ett civilrättsligt problem av 

samma typ ska lösas.  

I det ovan givna exemplet med Berits arv kan till exempel Bertil eller sys-

tern ha rätt till arv enligt de svenska arvsreglerna men inte enligt de engelska. 

Testamentet kan anses vara giltigt enligt en rättsordning, men inte enligt en an-

nan och så vidare. Vilket lands lag som tillämpas har således stor betydelse för 

den enskilde, då lagvalet kan spela en central roll för hur parterna tillgodoses 

rättsligt.  

Anledningen till att lagvalsregler ibland pekar ut en främmande rätt är en 

strävan efter att tillämpa den lag som är närmast anknuten till den aktuella tvis-

ten.38 Tanken är att tillämpningen av utländsk rätt ska leda till ett lämpligare re-

sultat och en mer enhetlig bedömning då människor i ett samhälle anpassar sig 

efter där gällande regler och normer. Det skulle kunna få orimliga konsekvenser 

för den enskilde om en tvist som är starkt anknuten till en viss stat ska bedömas 

enligt ett annat lands lag. Antag att svenska domstolar skulle tillämpa den nation-

ella rätten när de ska bedöma ett äktenskaps giltighet. Om domstolen uteslutande 

ser till den svenska regeln för vigselförrättares behörighet i 4 kapitlet Äkten-

skapsbalken (1987:230) skulle endast äktenskap ingångna i Sverige vara giltiga. 

                                            
38 Karlgren, En kortfattad lärobok i internationell privat- och processrätt, s 24.  
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Om Berit och Bertil gift sig i Italien hade äktenskapet inte varit giltigt om en 

svensk domstol hade tillämpat svensk rätt avseende äktenskapets giltighet. Det 

kan emellertid inte anses försvarbart att alla äktenskap ingångna i utlandet är 

ogiltiga i Sverige. Det är rimligare att se till om äktenskapet är giltigt enligt lagen 

i den stat var det ingicks.  Lagvalsreglerna fyller således en viktig funktion och 

det är mot bakgrund av det nödvändigt att ha klara och tydliga lagvalsregler som 

syftar till att den lag som har starkast anknytning till det aktuella rättsförhållandet 

tillämpas.39  

 

2.2 Olika typer av anknytningsfaktum  

Anknytningsfaktumet är valt av lagstiftaren på rättspolitisk grund och det är såle-

des avväganden baserade på det samhällsklimat och de värderingar som finns i 

den aktuella staten som ligger till grund för vilket anknytningsfaktum som valts 

till respektive lagvalsregel. Det finns i huvudsak två principer när det gäller arv 

att välja på, nationalitetsprincipen och hemvistprincipen, även kallad domi-

cilprincipen. Nationalitetsprincipen ger uttryck för att det är medborgarskapslan-

dets lag som ska reglera en persons personrättsliga förhållanden. Vid hemvist-

principen är det istället var personen är bosatt och stadigvarande lever som är 

avgörande för lagfrågan.40 Anknytningsfaktumet ger uttryck för vilket kriterium 

som ger den närmaste anknytningen. Om lagvalsregelns anknytningsmoment är 

hemvist är det således lagstiftarens uppfattning att det är den lagen där personen 

är bosatt som har den närmaste anknytningen till den aktuella civilrättsliga frå-

gan, och inte lagen i medborgarstaten.41 

När ett visst land tillämpar hemvistprincipen finns det flera olika begrepp 

som kan utgöra anknytningsfaktum. Vad gäller begreppen hemvist och domicil 

är de inte helt synonyma. Hemvist är den ort där en person har sin stadigvarande 

                                            
39 Bogdan s 25 ff. 
40 Örtenhed, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, s 22.  
41 Örtenhed, Hemvistbegreppet, s 11. 
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vistelse, bosättningsorten, och kan närmast översättas med engelskans habitual 

residence.42  

Domicil är något bredare och härstammar från engelsk rätt. Begreppet inne-

fattar olika underkategorier såsom domicile of origin, vilket innebär lagen där 

föräldrarna är domicilierade när personen föds. Personen behåller domicile of 

origin tills den erhåller ett annat domicil. Domicile of choice är den ort i ett annat 

land där personen väljer att ha sitt hem i avsikt att inte återvända till domicil of 

origin.43 En engelsk medborgare förvärvar således domicile of origin vid födseln 

och kan sedan erhålla domicile of choice om den väljer att bosätta sig utomlands 

med avsikten att permanent förbli där. Utländska medborgare kan aldrig erhålla 

domicil of origin i England, såvida de inte är födda där, men kan erhålla domicil 

of choice.44 

När en engelsk domstol avgör om en person erhållit ett visst domicil gör 

den en noggrann bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. För en 

engelsk medborgare vållar som regel detta inga större problem då personen alltid 

kan falla tillbaka på domicile of origin, men det är svårt för en medborgare i en 

annan stat att erhålla domicil i England.45 För att erhålla legalt domicil i England 

måste personen ha haft för avsikt att stanna där för gott, eller åtminstone för en 

obegränsad och signifikant tidsperiod. Personen kan erhålla domicile of choice 

även om den senare lämnar landet men den måste ha haft för avsikt att stanna för 

gott och inte ha haft avsikten att en dag återvända hem eller flytta till ett annat 

land.46 

I Cyganik v Agulian47 hade en cypriotisk man bosatt sig i London och levt 

där i 45 år fram till sin död. Han ansågs inte ha domicile of choice i England då 

han regelbundet åkt tillbaka till Cypern, hade pengar på ett bankkonto där och 

                                            
42 Bogdan s 148. 
43 Rogerson, Collier’s Conflict of laws, s 12. 
44 Örtenhed, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, s 270.  
45 Rogerson s 13.  
46 Rogerson s 16. 
47 [2006] EWCA Civ 129, 1 FCR 406. 
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kollade på cypriotisk tv med sina vänner i London. Att han hade ett brittiskt pass, 

arbete, fast egendom och familj i England ändrade inte den bedömningen.48  

Det finns emellertid fler anknytningsmoment än medborgarskap och hem-

vist för viss typ av egendom. Det kan till exempel vara motiverat att ha ett annat 

anknytningsmoment för fast egendom än för en persons rätt till arv. När det rör 

sig om fast egendom används ofta termen lex rei sitae vilket betyder lagen i det 

land där saken befinner sig, även kallad lex situs.49 Traditionellt har det ansetts 

lämpligare att lagen i den stat där egendomen befinner sig får reglera tvistefrågor. 

Anledningen är att det finns stora möjligheter att den andra staten till exempel 

inte erkänner ett avgörande om rätt till fast egendom.50  

 

2.3 Tolkning av lagvalsreglernas anknytningsled 

Ska en domstol tolka anknytningsfaktumet enligt den egna rätten eller enligt den 

främmande rättens uppfattning? Om den ovan angivna lagvalsregeln i 1 § IDL 

hade haft hemvist som anknytningsmoment istället för arv, skulle då en svensk 

domstol avgöra hemvist enligt den svenska definitionen av begreppet eller enligt 

till exempel engelsk rätt?  

Huvudregeln vid tolkningen av den egna lagvalsregelns anknytningsmo-

ment är att anknytningsledet bör tolkas i enlighet med lex fori då lagvalsreglerna 

är nationella rättsregler. Det kan emellertid finnas anledning att bryta nämnda 

presumtion i vissa fall. Anledningen är att det kan få orimliga konsekvenser att 

tolka ett anknytningsmoment enligt en nationell juridisk terminologi. Ett exempel 

på en sådan situation är i de fall anknytningsmomentet är medborgarlandets lag 

(lex partiae). I så fall bör den utländska medborgarskapslagstiftningen beaktas då 

det knappast kan anses lämpligt att definiera en persons medborgarskap i en an-

nan stat enligt den egna rättens kriterier för medborgarskap. Lex fori utgör mot 

bakgrund av det nyss sagda utgångspunkten, men efter lämplighetsavvägningar 

                                            
48 Rogerson s 15 f. 
49 Bogdan s 33 f.  
50 Brattström & Singer, Rätt arv, s 211. 
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och hänsyn till den aktuella regelns bakgrund och syfte kan andra bedömningar 

förekomma.51 

Även vid tolkningen av en främmande rätts lagvalsregels anknytningsled 

bör den lojala tolkningens princip iakttas. Det innebär att vid tolkningen av ett 

anknytningsfaktum vid en återförvisning bör den främmande rättens uppfattning 

om huruvida anknytningsmomentet är uppfyllt tillmätas betydelse för tolk-

ningen.52  

Om svensk domstol hade att avgöra tvisten om Berits arv och den svenska 

lagvalsregeln hade anknytningsfaktumet hemvist skulle en svensk domstol först 

se till om Berit ansågs ha hemvist i England enligt den svenska definitionen av 

begreppet hemvist. Om den finner att så är fallet och därefter tillämpar den eng-

elska rätten i dess helhet, inklusive de engelska lagvalsreglerna. Den engelska 

lagvalsregeln pekar ut den lagen i det land där den avlidne har domicil. Den 

svenska domstolen kan i ett sådant fall inte bedöma domicilet efter svensk rätt, 

och även här se till hemvistet, utan måste då bedöma om Berit enligt engelsk rätt 

haft domicil i England eller i Sverige.  

 

2.4 Anknytningsfaktum inom EU-rätten ska tolkas autonomt 

I arvsförordningen används begreppet hemvist som anknytningsmoment i flera 

artiklar. Av skälen till förordningen går att utläsa att begreppet är avsett att tolkas 

autonomt utifrån EU-rätten.53 Den internationella privat- och processrätten har 

för övrigt ingen enhetlig definition av hemvist, vilket kan vara en anledning till 

att hemvist ska tolkas utifrån de i förordningen givna kriterierna.54 Det hade na-

turligtvis varit fördelaktigt om alla länder definierade hemvist på samma sätt, 

men så är det alltså inte.  

Anledningen till att gemenskapslagstiftaren ansett det motiverat att använda 

hemvist som anknytningsfaktum är att hemvist sammanfaller med den plats där 
                                            
51 Bogdan s Bogdan s 59. 
52 Bogdan s 59 f.  
53 Se skäl 23.  
54 Bogdan s 60. 
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de flesta tillgångarna befinner sig och personen har sitt intressecentrum. Det an-

ses även motverka diskriminering av medborgare som är bosatta i en stat utan att 

för den skull vara medborgare där.55 

I den engelska språkversionen av arvsförordningen har hemvist översatts 

med habitual residence. I andra förordningar har andra översättningar gjorts. I till 

exempel Brysell I-förordningen56 har habitual residence istället översatts till van-

lig vistelseort medan domicile fått innebörden hemvist. I underhållsförord-

ningen57 och Bryssel II-förordningen58 har hemvist översatts med habitual resi-

dence och domicile med domicil.59 Någon enhetlig definition för rekvisitet hem-

vist saknas således inom EU-rätten.  

I skäl 23 uttalas att bedömningen av huruvida den avlidne haft hemvist i ett 

visst land ska göras utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna kring den 

avlidnes liv, under de år som föregick dödsfallet och vid tidpunkten för dödstill-

fället. Särskild vikt ska då läggas vid hur varaktig och regelbunden vistelsen varit 

i den aktuella staten. Hemvistbegreppet i arvsförordningen bygger således på 

faktiska förhållanden som bedöms utifrån EU-rättsliga kriterier. I de flesta fall 

kommer det inte vara några svårigheter att fastställa den avlidnes hemvist då den 

sammanfaller med den faktiska bosättningsorten. Problem uppstår först när den 

avlidne nyligen flyttat från ett land till ett annat eller när personen rört sig mellan 

flera stater utan att ha någon starkare anknytning till någon av dem.60  

I de fall fastställandet av den avlidnes hemvist är komplicerat ges viss väg-

ledning i skäl 24. Om den avlidne av yrkesmässiga eller ekonomiska skäl varit 

                                            
55 KOM 154 slutlig.  
56 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols 
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, OJ L 351, 
20.12.2012, p. 1–32. 
57 Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet, EUT L 7, 
10.1.2009, s. 1–79. 
58 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om er-
kännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande 
av förordning (EG) nr 1347/2000, EUT L 338, 23.12.2003, s. 1–29. 
59 SOU 2014:25 s 85 f.  
60 SOU 2014:25 s 87.  
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bosatt i en stat men behållit en nära anknytning till sin ursprungsstat, genom att 

där ha familjeliv, huvudsakliga intressen och sociala liv, kan personen anses ha 

sin hemvist i ursprungsmedlemsstaten.  

 I artikel 27 används begreppet domicil men arvsförordningen ger ingen 

närmare förklaring på vad som avses.61 Enligt artikel 44 ska domstolen tillämpa 

lex fori vid tolkningen av huruvida en person anses ha domicil i den staten. Det 

innebär att om en svensk domstol har att bedöma om Berit i exemplet ovan haft 

domicil i England vid tillämpningen av artiklarna 45-58 i arvsförordningen, som 

rör erkännande och verkställande av domar.  

Förmodligen har gemenskapslagstiftaren önskat hålla begreppet flexibelt 

för att i största möjligaste mån ge rättstillämparen möjlighet att beakta omstän-

digheterna i varje enskilt fall. Det kan också vara svårt att få medlemsstaterna att 

enas om en specifik tolkning av begreppet då uppfattningarna om innebörden av 

hemvist går isär.62 Problemet är att en så vid och otydlig definition av hemvist 

som ges i arvsförordningen kan resultera i att det blir svårt för de nationella dom-

stolarna att tillämpa rekvisitet enhetligt.  

Det sagda gäller vid fastställandet av var den avlidne haft hemvist. När ren-

voi enligt artikel 34 i förordningen blir aktuellt ska emellertid domstolen tolka ett 

anknytningsfaktum i främmande rätts lagvalsregler. Hur de nationella domsto-

larna ska tolka anknytningsmomentet i ett tredjelands lagvalsregler när renvoi 

aktualiseras kommer först klargöras när EU-domstolen presenterar tolkningsun-

derlag i rättspraxis. Enligt min mening bör anknytningsfaktumet i den främ-

mande rättens lagvalsregel tolkas enligt den rätten (lex causae). Det kan inte vara 

tanken att även dessa anknytningsmoment ska ges en EU-rättslig autonom tolk-

ning. Tredjelands lagvalsregler är autonoma och är inte en del av EU-rätten. Om 

engelsk rätt är tillämplig på Berits arv och den engelska lagvalsregeln pekar ut 

lagen i det land där den avlidne hade domicil bör således engelsk rätt definiera 

                                            
61 SOU 2014:25 s 85 ff.  
62 Örtenhed, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden, s 263 f. 
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huruvida Berit erhållit domicil i England, eller om hon har domicile of origin i 

Sverige.  

 

2.5 Den lojala tillämpningens princip  

I de fall en lagvalsregel pekar ut främmande rätt ska den aktuella situationen lö-

sas såsom den främmande rätten föreskriver i enlighet med den lojala tillämp-

ningens princip. Det är en allmän rättsprincip att en domstol vid tillämpningen av 

utländsk rätt ska tolka och tillämpa de utländska reglerna såsom de tolkas i den 

staten de härrör från, ursprungstroget.63 Domstolen måste tillgodogöra sig den 

främmande rättens rättskällor, tolkningsprinciper, rättspraxis och doktrin för att 

på bästa sätt tolka och tillämpa den främmande rätten.64  

Domstolen bör sträva efter att tillämpa den utländska rätten med samma 

standard avseende rättskunskaper som vid en tillämpning av lex fori. Det är 

emellertid inte alltid möjligt att ställa lika höga krav vid tillämpningen av ut-

ländsk rätt eftersom det kan vara svårt att utreda innehållet i utländsk rätt på ett 

korrekt sätt.65 En riktig tillämpning av den främmande rätten förutsätter således 

att den tillämpas korrekt utifrån sitt eget perspektiv och inte endast som en för-

klädd tillämpning av den egna rätten.66  

Det följer vidare av likhetsprincipen att det inte får göras någon skillnad 

mellan den inhemska rätten och den främmande rätten. Den lag som har närmast 

anknytning till frågan ska tillämpas utan någon form av diskriminering.67  

 

 

 

 

                                            
63 Bogdan s 42 ff. 
64 Bergquist, Melén, Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna, s 28.   
65 Bogdan s 44, Jfr prop. 1973:158 s108. 
66 Lindkvist & Sinander, Ska svensk domstol utreda innehållet i utländsk rätt?, SvJT 2015 s 751. 
67 Bergquist, Melén s 28.  
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3 Framväxten av återförvisningsläran i nationell 

rätt 
 
3.1 Engelsk rätt 

3.1.1 Enkel eller dubbel renvoi 

Det finns tre förhållningssätt till renvoi: avvisande av renvoi, enkel renvoi och 

dubbel renvoi. Avvisande av renvoi innebär att domstolslandet inte accepterar 

renvoi och därför tillämpar den andra statens materiella rätt, utan att ta hänsyn till 

dess lagvalsregler.  

Vid enkel renvoi skulle domstolen tillämpa den främmande rätten i dess 

helhet och acceptera en återförvisning tillbaka till den egna rätten, utan hänsyn 

till den främmande rättens inställning till renvoi eller ordre public.68 Fördelen 

med den här varianten av renvoi är att domstolen får tillämpa lex fori.69  

Om domstolen istället använder sig av dubbel renvoi måste den tillämpa 

den främmande rätten så som en domare i det andra landet skulle ha gjort, så kal-

lad ”foreign court theory”. Domstolen måste vid dubbel renvoi ta hänsyn till den 

främmande rättens inställning till renvoi.70 Dubbel renvoi överensstämmer, till 

skillnad från enkel renvoi, med den lojala tillämpningens princip. Det är främst 

dubbel renvoi som tillämpas i engelsk rätt men alla former förekommer i rätts-

praxis.71  

 

3.1.2 Renvoi i engelsk rättspraxis 

3.1.2.1 Collier v. Rivaz- foreign court theory 

I Collier v. Rivaz72 hade en brittisk medborgare avlidit i Belgien där han hade 

domicil enligt engelsk rätt. Han hade efterlämnat ett testamente som var giltig 

                                            
68 Gihl s 466. 
69 Karlgren s 73. 
70 Gihl s 468. 
71 Hill & Shúilleabháin s 35 ff.  
72 [1841] 2 Curt. 855.   
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enligt engelsk rätt men inte enligt belgisk rätt. Den engelska domstolen fast-

ställde först att den avlidne inte hade domicil i Belgien enligt belgisk lag. Enligt 

belgisk rätt ansågs han nämligen ha bibehållit sitt engelska domicile of origin och 

hans kvarlåtenskap skulle därmed bedömas enligt hemlandets lag, det vill säga 

engelsk rätt. Den engelska domstolen företog sig då uppgiften att besluta som om 

den vore en belgisk domstol. Eftersom testamentets giltighet enligt belgisk rätt 

skulle avgöras i enlighet med engelska arvsrättsregler förklarades testamentet 

giltigt.73  

Avgörandet har kritiserats för att strida mot den allmänna grundsatsen att 

anknytningsmomentet i en lagvalsregel är att bedöma enligt lex fori.74 Den eng-

elska domstolen tolkade inte anknytningsmomentet i den egna lagvalsregeln uti-

från det i engelsk rätt gällande domicilbegreppet utan tillmätte den belgiska rät-

ten betydelse för tolkningen av anknytningsfaktumet. Domstolen borde således, 

med bakgrund av att den avlidne ansågs ha belgiskt domicil enligt engelsk rätt, 

ha tillämpat belgisk rätt på arvet. Kritiken ledde till att det numera är fastslaget 

att det uteslutande är engelsk rätt som ska definiera huruvida en person kan anses 

ha domicil i ett visst land.75  

Prejudikatet bestod emellertid i att domstolen skulle tillämpa foreign court 

theory vid tillämpningen av utländsk rätt. Domaren tog dock inte hänsyn till den 

belgiska domstolens inställning till renvoi, förmodligen för att renvoi inte fanns 

som begrepp vid den tidpunkten, och det var således inte fråga om dubbel renvoi 

i dess rätta bemärkelse.76 Frågan hur domicilbegreppet ska definieras kom även 

till prövning i re Bowes77 och re Johnson.78  

 

 

 
                                            
73 Beaumont & McEleavy s106 f, se även nedan 3.2.2. 
74 Se nästa avsnitt.  
75 Gihl s 431.  
76 Gihl s 432f.  
77 [1896] 1 Ch 507. 
78 Sub nom. Roberts v Attorney General [1903] 1 Ch. 821, Ch D. 
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3.1.2.3 Re Bowes och re Johnson 

I re Bowes hade en engelsk medborgare, bosatt i Frankrike, avlidit utan att han 

ansågs ha erhållit domicil i Frankrike enligt fransk rätt. Istället för att tolka den 

engelska lagvalsregelns anknytningsmoment enligt lex fori beaktade den eng-

elska domstolen den franska lagvalsregelns anknytningsmoment och gjorde mot 

bakgrund av den bedömningen att ingen lex domicilii fanns i fransk rätt. Doma-

ren tillämpade således engelsk rätt på arvet, i brist på annan tillämplig lag, och 

tog inte heller hänsyn till den franska lagvalsregelns anknytningsmoment, vilket 

var medborgarskap.79  

Avgörandet i re Bowes följer det resonemang som domaren i re Johnson ti-

digare fört. En engelsk medborgare hade avlidit bosatt i den tyska delstaten Ba-

den, där hon levt större delen av sitt liv. Hon efterlämnade egendom, bland annat 

i England, som inte innefattades i hennes testamente. En tvist uppstod vid eng-

elsk domstol om hur arvet skulle fördelas. Enligt engelsk rätt ansågs hon ha sitt 

domicile of origin på Malta men domicile of choice i Baden. De engelska lag-

valsreglerna pekade ut tysk rätt i delstaten Baden (lex domicilii), medan den i 

Baden tillämpliga lagvalsregeln utpekade medborgarlandets lag (lex patriae). 

Den engelska domaren ansåg därför att den i Baden tillämpliga rätten saknade 

lex domicilii och att den avlidne därmed inte kunde anses ha erhållit domicil i 

Baden. På grund av avsaknad av domicil enligt främmande rätt ansåg den eng-

elska domaren att det endast återstod att falla tillbaka på maltesisk rätt, som var 

den avlidnes domicile of origin.80 

Enligt min mening hade det korrekta i det här fallet varit att för det första 

tillämpa lex fori vid tolkningen av anknytningsfaktumet, den avlidnes domicil, 

och på grund av det tillämpa tysk rätt. Om tysk rätt skulle tillämpas i dess helhet 

skulle för det andra den engelska domstolen kvalificerat den avlidnes lex patriae i 

enlighet med tysk rätt. Om den avlidne ansågs ha engelskt medborgarskap enligt 

                                            
79 Gihl s 435.  
80 Gihl s 433 f.  
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tysk rätt skulle domstolen för det tredje ha tillämpat engelska materiella rättsreg-

ler på situationen.  

Den engelska domstolen gjorde även en annan alternativ tolkning av lag-

valsreglerna. Domstolen tillämpade då den tyska lagvalsregeln som använde lex 

patriae som anknytningsmoment, men kvalificerade anknytningsmomentet uti-

från lex fori. Enligt engelsk rätt skulle lex patriae i det här fallet anses vara domi-

cil of origin vilket var maltesisk rätt. På så sätt kom den engelska domaren till 

samma resultat genom att kvalificera anknytningsledet i lagvalsreglerna på olika 

sätt.81 

Prejudikatet i re Bowes och re Johnson måste således bli att om den främ-

mande rätten inte ger någon tillämplig lex domicilii kan den lagen inte bli till-

lämplig. Den främmande rätten gör så att säga inget anspråk på att bli tillämpad i 

den aktuella situationen. Den engelska domstolen har då inget annat val än att 

falla tillbaka på lex patriae eller att låta domicile of origin bli utslagsgivande i 

lagvalsfrågan. 

Huruvida det här avgörandet är ett uttryck för återförvisning är dock myck-

et omdiskuterat i doktrin. Anledningen är att de engelska domarna inte tillämpar 

utländsk rätt med stöd i den utländska lagvalsregeln och det skulle då inte vara 

fråga om renvoi i dess rätta bemärkelse.82 Om det är att anse som renvoi är det 

åtminstone fråga om enkel renvoi och det skulle dröja till re Annesley innan dub-

bel renvoi blev aktuell i engelsk rättspraxis.83  

 

3.1.2.4 Re Annesley – dubbel renvoi gör entré 

Re Annesley84 har haft stor betydelse för återförvisningsläran i engelsk rätt. I må-

let kom frågan enligt vilken lag anknytningsmomentet i den egna lagvalsregeln 

skulle tolkas, att ställas på sin spets. Det var en engelsk medborgare bosatt i 

Frankrike som enligt engelsk rätt ansågs ha domicil i Frankrike, men inte enligt 
                                            
81 Gihl s 434. 
82 Gihl 434 f. 
83 Morris, The Conflict of Laws s 503.  
84 Sub nom, Davidson v. Annesley [1926] Ch. 692, CH D.  
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fransk lag. Hon hade upprättat ett testamente som gjorde hennes tre söner arvs-

lösa, vilket är tillåtet enligt engelsk rätt men inte enligt fransk. Den engelska do-

maren tolkade anknytningsmomentet i den engelska lagvalsregeln, vilket var lex 

domicilii, enligt engelsk rätt och kom således fram till att det var fransk rätt som 

var tillämplig.85  

Domstolen ansåg att utpekandet av fransk rätt innebar att den franska rätten 

skulle tillämpas i sin helhet. De franska lagvalsreglerna pekade ut engelsk rätt 

som tillämplig genom anknytningsfaktumet lex patriae. Därmed uppstod en cir-

culus inextricabilis. När en domstol tillämpar renvoi tillämpar den främmande 

rätt i dess helhet och ser till hur det andra landets lagvalsregler är utformade. Om 

dessa i sin tur pekar ut det egna landets lag bör rimligtvis den egna lagen tilläm-

pas i sin helhet. Det uppstår på så sätt en rättslig tennismatch utan slut.86 

För att bryta den onda cirkel som uppstått undersökte den engelska doma-

ren hur en fransk domstol skulle ha hanterat situationen och även den franska 

inställningen till renvoi, som visade sig acceptera återförvisning. En fransk dom-

stol hade i en liknande situation funnit engelsk rätt tillämplig och genom den 

engelska lagvalsregelns slutligen tillämpat fransk rätt materiell rätt genom enkel 

renvoi. Återförvisningen skedde således två gånger och det var efter det här av-

görandet som man i England började tala om ”double renvoi”, och det ansågs att 

återförvisningen upphävt sig själv.87  

Den lösning som presenterats i re Bowes och re Johnson underkändes i och 

med utslaget i re Annesley eftersom domstolen i det senare avgörandet använde 

lex fori för att kvalificera anknytningsledet i den egna lagvalsregeln. Gihl kritise-

rar avgörandet för att inte vara helt logiskt. Han menar att det förutsätts att den 

franska domstolen skulle tillämpa engelsk rätt på grund av att den avlidne inte 

hade domicil i Frankrike enligt fransk rätt. Avgörandet vilar dock på att kvalifi-

kationen av anknytningsmomentet skett enligt engelsk rätt och att hon därmed 

                                            
85 Morris s 501.  
86 Hill & Shúilleabháin s 33 f. 
87 Gihl s 437.  
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ansetts ha franskt domicil. Samma kritik har för övrigt riktats mot Collier v. 

Rivaz.88 

 Enligt min mening är kritiken obefogad eftersom den engelska domstolen 

följer huvudregeln om att anknytningsmomentet ska tolkas utifrån lex fori. Den 

tillämpar därefter den lojala tillämpningens princip i förhållande till innehållet i 

den franska rätten. Förmodligen hade en fransk domstol, genom enkel renvoi, 

tillämpat sin egen rätt i en liknande situation och utgången i lagvalet måste såle-

des anses vara korrekt.  

Det kan emellertid ifrågasättas om det är nödvändigt att företa en sådan 

komplicerad lösning när domstolen hade kommit till samma resultat genom att 

inte acceptera renvoi. I det förevarande fallet var det fransk rätt som hade närm-

ast anknytning till det aktuella problemet utifrån den engelska lagstiftarens syn-

punkt, och det bör därmed vara fransk materiell rätt som ska tillämpas på fördel-

ningen av arvet. Vidare kan det knappast hävdas att tillämpningen av dubbel ren-

voi är motiverad med att det skulle leda till ett rimligare resultat i den här situat-

ionen. Renvoi tillämpas således inte för att justera lagvalet och undkomma ett 

resultat som skulle anses obilligt. Det är således inget rimlighetsresonemang som 

ligger bakom den valda lösningen i fråga om lagvalet.   

 

3.1.2.5 Re Ross och Re Askew 

I re Ross89 utvecklades resonemanget från re Annesley men utgången blev den 

motsatta då domstolen, i en likande situation som den i re Annesley och med 

samma metod, kom att tillämpa engelsk materiell rätt avseende ett testamentes 

giltighet.  

Den engelska lagvalsregeln pekade ut italiensk rätt så som tillämplig genom 

lex domicilii. Den italienska lagvalsregeln hade i sin tur lex patriae som anknyt-

ningsmoment: lex patriae var engelsk rätt. Domstolen såg sedan till hur en itali-

                                            
88 Gihl s 435 f.  
89 Sub nom. Ross v Waterfield [1930] 1 Ch.377, Ch D, vars utgång fastställdes i re O’Keefe (Poingdestre 
v Sherman [1940] Ch 124, Ch D).   
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ensk domstol skulle ha hanterat situationen och tillämpade därför engelsk rätt. 

Utgången beror på att den italienska rätten inte accepterade renvoi men i prakti-

ken är det fråga om enkel renvoi. Den engelska domstolen tillämpade engelsk rätt 

med stöd i den italienska lagvalsregeln. 90 

Ett år efter re Ross kom re Askew91 som också följde resonemanget i re An-

nesley. I re Askew pekade tysk rätt ut lex patriae, vilket var engelsk rätt, men ef-

tersom domstolen dömde som en tysk domstol skulle ha gjort så beaktades att 

tysk rätt accepterade renvoi. Domstolen accepterade därför en återförvisning från 

engelsk rätt tillbaka till tysk rätt, och tillämpade tysk materiell rätt. Metoden som 

den engelska domstolen använder i re Annesley uppehålls således i både re Ross 

och re Askew även om den resulterar i olika utfall i lagvalet.92  

 

3.1.3 Den engelska modellen av renvoi 

 Engelsk rättspraxis är splittrad vad gäller renvoi och någon enhetlig lösning pre-

senteras inte. Eftersom att de olika avgörandena på liknande grunder kommer till 

olika resultat i lagvalet har det tidigare hävdats att renvoi inte existerar i engelsk 

rätt, då den på grund av nämnda motsättningar inte tar ställning till återförvis-

ningsläran.93 Huruvida en domstol vill kännas vid att vad den de facto gör kan 

klassificeras som renvoi eller inte är enligt min mening av underordnad bety-

delse. Liknande argument har presenterats i engelsk litteratur. Frågan huruvida 

engelsk rätt accepterar renvoi eller inte har ansetts betydelselös. Det enda intres-

santa är den främmande rättens tolkning av den egna lagvalsregelns anknyt-

ningsmoment, något domaren i re Askew uttryckte.94 Om en domstol lämnar åt 

ett annat lands lagvalsregler att bestämma vilken lag som är tillämplig är det 

emellertid fråga om renvoi. Franska domstolar tillämpar ofta fransk rätt på i 

Frankrike bosatta engelska medborgare genom renvoi, trots att personerna enligt 

                                            
90 Gihl s 436. 
91 Sub nom. Majoribanks v Askew (1930) 2 Ch. 259, Ch D. 
92 Gihl s s 438 ff.  
93 Gihl s 437 ff. 
94 Cheshire, Private International Law, s 36.  
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engelsk rätt inte anses domicilierade i Frankrike. Att det skulle vara fråga om 

renvoi i det fallet är inte omstritt. Varför skulle det då vara det när engelska dom-

stolar gör samma sak?95  

Idag får det emellertid anses stå klart att renvoi förekommer i engelsk 

praxis avseende testamentens formella och materiella giltighet, fall som rör in-

testarv, bigami, olovligt bortförande av barn, samt rättskapacitet och den formella 

giltigheten av äktenskap. Störst betydelse har renvoi på det arvsrättsliga området 

och det är oftast i frågor om arv i internationella situationer som läran kommer 

till användning.96 Även om enkel renvoi förekommer i engelsk praxis97 är det 

dubbel renvoi som är den ”engelska modellen”.98 I majoriteten av fall tillämpas 

emellertid inte renvoi i engelsk rätt och det kan endast bli aktuellt om någon av 

parterna åberopar det. På grund av att komplexiteten i återförvisningsläran och 

svårigheten i att tolka främmande rätts lagvalsregler är det av processekonomiska 

anledningar inte ofta det åberopas.99  

 

3.2 Fransk rätt 

3.2.1 Franskt rättspraxis – Forgo 

Renvoi uppstod för första gången i fransk rätt i målet Forgo.100 Forgo föddes i 

Bayern men levde större delen av sitt liv i Frankrike där han avled i början av 

1870-talet. Han efterlämnade inga bröstarvingar men hade släktingar på sin mors 

sida som enligt fransk rätt inte hade rätt till arv, men som hade arvsrätt enligt 

bayersk rätt.101  

Den franska domstolen kvalificerade den franska rättens lagvalsregel ge-

nom att tillämpa lex fori och fann då att Forgo enligt fransk rätt inte hade domicil 

i Frankrike utan i Bayern, som var hans domicile of origin. Domstolen tillämpade 

                                            
95 Gihl s 466 f.  
96 Morris s 505.  
97 Se ovan angående Collier v Rivas, re Bowes och re Johnson.  
98 Morris s 500 och Hill & Shúilleabháin s 37.  
99 Hill & Shúilleabháin s 34.  
100 Forgo Case, Civ. 5.5.1875.1.3.43., D.1882.1.202. 
101 Bayersk rätt är den lag som gäller i den tyska delstaten Bayern. 
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den bayerska rätten i sin helhet och fann att den bayerska lagvalsregeln hade 

hemvist som anknytningsmoment. Om hemvistet kvalificerades enligt den bay-

erska rätten avsågs den ort där den avlidne hade sin faktiska hemvist, vilket var i 

Frankrike. Med hemvist avsågs enligt den bayerska rätten den vanliga vistelseor-

ten för den avlidne. Den franska domstolen tillämpade, med anledning av den 

bayerska definitionen av hemvist, fransk materiell rätt på arvet efter Forgo.102  

Efter Forgo uppstod en diskussion i litteraturen om huruvida de franska 

domstolarna hade begått ett misstag och förväxlat bayerska lagvalsregler i den 

tyska delstaten Bayern med dess materiella arvsregler. Lainé anser att de bay-

erska lagvalsreglerna misstagits för materiell arvsrätt och att de reglerna egentli-

gen syftar till att fungera som lösning i en internationell konflikt mellan franska 

och bayerska regler och ska mot bakgrund av det endast tillämpas av en tysk 

domstol. Den franska domstolen borde därmed endast ha tillämpat sina egna lag-

valsregler, och därefter bayersk materiell rätt enligt Lainé.103  

Potu anser däremot att det inte är fråga om något misstag utan att domstolen 

endast gjort en ny tolkning av ”bayersk rätt” och då låtit innefatta hela den bay-

erska rätten i begreppet, även dess lagvalsregler.104 Domstolarna bortsåg ifrån att 

det logiska hade varit att fullfölja det resonemanget och låta de bayerska lagvals-

reglerna peka ut franska lagvalsregler som i sin tur pekar ut bayerska, och så vi-

dare. Gihl menar att det fanns två anledningar till den valda lösningen; den 

franska domstolen kunde tillämpa lex fori och franska staten tillägna sig arvet 

efter Forgo.105  

På grund av den starka kritik avgörandet fick tillämpade de franska domsto-

larna inte renvoi under en period. Det fick till följd att flera fall som gällde i 

Frankrike bosatta britter och deras rättshandlingsförmåga som gifta kvinnor an-

vändes inte renvoi till gagn för det egna landets rättssubjekt. Kvinnorna hade 

köpt varor av franska affärsmän utan sina mäns godkännande. Enligt fransk rätt 
                                            
102 Gihl s 415.  
103 Lainé citerad efter Gihl s 414. 
104 Potu,La question du renvoi en droit international privé, s.23.  
105 Gihl s 415.  
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krävdes emellertid mannens godkännande, men inte enligt engelsk rätt. Om dom-

stolen hade tillämpat renvoi i de här fallen hade de franska affärsmännen således 

inte kunnat få ersättning för köpen, vilket inte var ett önskat resultat ur fransk 

synpunkt. Det var således en homeward trend som synes prägla beslutet att inte 

tillämpa renvoi.106 

Tillämpningen av renvoi kritiserades även för att innebära en kränkning av 

Frankrikes suveränitet. Det ansågs förkastligt att tillämpa en annan stats lagvals-

regel istället för den egna. I ett mål om äktenskapsskillnad mellan engelska med-

borgare, bosatta i Frankrike, uttalade därför den franska domstolen att det på 

grund av suveränitetsprincipen inte kunde komma ifråga för franska domstolar 

att böja sig för ett annat lands lagvalsregler. Lagvalsreglerna är territoriella och är 

endast tänkt att tillämpas av de franska domstolarna.107  

De ovan angivna exemplen är dock undantag och domstolarna i Frankrike 

har fortsatt att tillämpa renvoi, och gör det fortfarande. Domstolarna motiverar 

tillämpningen av renvoi med att det inte är möjligt att skilja lagvalsreglerna från 

den materiella rätten. Alla regler ska ses i ett sammanhang, och den franska lag-

valsregeln ska läsas som en hänvisning till den främmande rätten i dess helhet.108   

 

3.2.2 Den franska ”modellen”  

Domstolarna i Frankrike tillämpar, till skillnad från de engelska domstolarna, 

endast enkel renvoi och undersöker således inte hur regleringen tillämpas i den 

andra staten, till exempel inställning till renvoi eller ordre public etc. De franska 

domstolar bortser således helt från den lojala tillämningens princip som trots allt 

är en grundläggande rättsprincip för den internationella privat- och processrät-

ten.109  

Anledningen är att franska domstolar vid en lagkonflikt tillämpar fransk 

materiell rätt med motiveringen att ingen av de inblandade lagvalsreglerna är 
                                            
106 Gihl s 418.  
107 Gihl s 419.  
108 Gihl s 420 f.  
109 Bogdan s 51.  
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direkt tillämplig. Enligt den franska inställningen kan det i en sådan situation inte 

skada Frankrike att domstolarna tillämpar fransk rätt. Situationen har viss an-

knytning till Frankrike och den främmande rättens regler är inte tillämpliga. Den 

franska rätten ”påtvingar” således utländsk rätt sin egen uppfattning om hur situ-

ationer ska lösas och hur regler ska tolkas.110 Det kan tänkas att en domstol i en 

annan stat tolkat sitt anknytningsmoment på ett annat sätt än vad en fransk dom-

stol skulle göra och på så sätt funnit sin egen, fransk eller ett tredjelands, rätt till-

lämplig. Det är enligt min mening således en förenkling av situationen. De 

franska domstolarna verkar snarare inte intresserade av att utreda den främmande 

rättens innehåll. 

 I de fall det har skett en vidareförvisning till ett tredjelands lag har domsto-

larna i Frankrike motiverat vidareförvisningen med att den franska lagstiftaren 

inte haft för avsikt att fransk rätt ska reglera den givna situationen. Mot bakgrund 

av det har de franska domstolarna ansett det bäst att tillämpa den lösning som de 

två andra inblandade rättsordningarna förespråkar. Då kan den lag som anses ha 

den närmsta anknytningen till situationen tillämpas.111 I fall av vidareförvisning 

respekterar de franska domstolarna således den franska lagstiftarens uppfattning 

om vilken lag som ska anses ha den närmaste anknytningen. I det fall de franska 

domstolarna önskar vara konsekventa i sitt resonemang bör de rimligtvis respek-

tera lagstiftarens uppfattning i alla lägen och inte bara vid en vidareförvisning.  

Den franska lagvalsregeln ger uttryck för vilken lag den franska lagstiftaren anser 

har den närmaste anknytningen och det förfelas när en annan lagvalsregel ges 

företräde framför den franska.112 Till skillnad från engelsk rätt tillämpas återför-

visningsläran i fransk rätt i vidare utsträckning och på fler rättsområden.113 

Renvoi tillämpas inte om det kan anses strida mot lagvalsregelns grundläg-

gande syfte. Om lagvalsregeln lämnar öppet för partsautonomi i lagvalsfrågan 

vore det förkastligt att använda renvoi då det skulle motverka intuitionen som 
                                            
110 Bermann & Picard, Introduction to French Law, s 455.  
111 Bermann & Picard s 455. 
112 Se nedan 5.2.2.  
113 Gihl s 416 jfr Hill & Shúilleabháin s 33.  



 
 
 
 
 

35 

lagstiftaren haft att låta parterna själva välja den lag de anser har den närmaste 

anknytningen.114  

 

3.3 Svensk rätt 

3.3.1 Renvoi i svensk lagstiftning 

Den svenska internationella privat- och processrätten är som huvudregel negativt 

inställd till återförvisningsläran. I förarbetena till IDL uttalas att renvoi inte ac-

cepteras i svensk rätt om det inte explicit framgår av lagtexten.115 Vidare anges i 

förarbetena till lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor (IFL) att ren-

voi har den positiva effekten att svensk rätt kan tillämpas i större utsträckning 

och att det blir en mer enhetlig tillämpning ur ett internationellt perspektiv, då 

renvoi resulterar i att samma lag blir tillämplig oavsett vilket lands domstol som 

handlägger målet.116 På grund av de många nackdelarna är det emellertid inte 

motiverat att acceptera renvoi. Det är till exempel mycket svårt att tillämpa ett 

annat lands lagvalsregler som kan utgå ifrån oskrivna regler och osäker praxis. 

Ytterligare ett tungt vägande skäl för att inte acceptera återförvisning är att ren-

voi leder till en ond cirkel.117  

Det finns emellertid undantag då lagstiftaren trots dessa argument valt att 

tillåta renvoi i svensk lag.118 I 1 kap 7 § 1 stycket, 1 punkten lag (1904:26) om 

vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 

(IÄL) accepteras äktenskap ingångna i ett annat land om det är giltigt enligt lagen 

i det land där äktenskapet ingicks. Om två irakiska medborgare har ingått äkten-

skap i Irak är det således giltigt i Sverige förutsatt att det är giltigt enligt irakisk 

rätt. 

Det ser vid en första anblick ut som att lagstiftaren anser att äktenskapet 

måste vara giltigt enligt det andra landets materiella rätt men det är inte säker att 

                                            
114 Bermann & Picard s 455.  
115 Prop. 1973:175 s 31 jfr prop.1999/2000:18 s 111.  
116 Om detta verkligen stämmer är tveksamt, se nedan kap 5.2.4. 
117 Prop. 1984/85:124 s 12 se även SOU 1987:18 s 108 f.  
118 Se 84 § Växellagen (1932:130), samt tidigare lydelse av 213 § Sjölagen (1891:35).   
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så är fallet. Somliga menar att det är den andra statens lagvalsregler som avses, 

vilket får konsekvensen att ett äktenskap ingånget i ett annat land inte behöver 

vara giltigt där om det andra landets lagvalsregler pekar ut en annan rättsordning 

som accepterar äktenskapet.119 Det kan således i praktiken bli fråga om återför-

visning eller vidareförvisning. En sådan lösning motiveras av att den svenska 

inställningen till utländska statusförhållanden är liberal.  

 På grund av de tidigare nämnda uttalandena i förarbetena kan det dock inte 

bli tal om att analogisera från nämnda bestämmelse eller på annat sätt utvidga 

tillämpligheten av renvoi.120  

 

3.3.2 Renvoi i svensk rättspraxis 

I NJA 1919 s 546 har HD accepterat återförvisning till svensk rätt från ameri-

kansk rätt. En kvinna hade avlidit i Amerika och inte efterlämnat någon bröstar-

vinge. En tvist uppstod i svensk domstol mellan hennes make och broder angå-

ende fast egendom belägen i Sverige. Kvinnas man yrkade att det var lagen i den 

amerikanska delstaten Minnesota som skulle tillämpas på hustruns arv och att 

han enligt den var rättmätig arvinge till fastigheten. Enligt lagen i Minnesota 

skulle arvet fördelas enligt lex rei sitae, vilket var svensk rätt. HD tillämpade en-

kel renvoi genom att kvalificera anknytningsmomentet i den svenska lagvalsre-

geln enligt lex fori för att sedan tillämpa amerikansk rätt i dess helhet. Med stöd i 

den amerikanska lagvalsregeln tillämpades slutligen svensk rätt.  

HD ändrade sedan inställning till renvoi i NJA 1930 s 692. Frågan i målet 

gällde underhåll till maka enligt ett i USA slutet avtal. HD kom fram till att ame-

rikansk rätt skulle tillämpas både vad gällde avtalets giltighet samt eventuell pre-

skription, då båda makarna var medborgare i USA när avtalet ingicks. Avtalet 

slöts dessutom där enligt de i delstaten Massachusetts gällande rättsreglerna. Att 

                                            
119 Bogdan s 53, Jfr Prop. 1973:158 s 101.  
120 Undén, Återförvisningsläran i internationell privaträtt, SVJT 1922, s 252.  
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den amerikanska lagvalsregeln pekade ut svensk rätt tillmättes ingen vikt och 

renvoi accepterades inte.121 

Efter NJA 1969 s. 163 råder det emellertid inget tvivel om att svensk rätt 

inte accepterar renvoi.122 Det var i målet fråga om en bilolycka i Nederländerna 

där frun till den man som var ansvarig för olyckan krävde sin makes försäkrings-

bolag på ersättning för de skador hon vållats som passagerare vid olyckstillfället. 

Enligt svensk rätt skulle lagen i det land där olyckan skett tillämpas enligt lex 

loci delicti, det vill säga nederländsk rätt. Fallet hade dock stark anknytning till 

Sverige och det enda som egentligen gjorde att målet kunde anknytas till neder-

ländsk rätt var att olyckan skett där. Båda passagerare i bilen var svenska och det 

var mot ett svenskt försäkringsbolag talan väcktes. Trots den starka anknytningen 

till Sverige och det faktum att den nederländska lagvalsregeln pekade ut svensk 

rätt tillämpade HD endast nederländsk materiell rätt.  

HD ställde sig kritiska till återförvisningsläran och påpekade att de neder-

ländska lagvalsreglerna var utan intresse för svensk internationell privat- och 

processrätt. Det stod efter det uttalandet helt klart att återförvisningsläran inte 

accepteras i svensk rätt med undantag för de fåtal fall där det framgår av lagtext. 

En anledning till detta kan vara att de svenska lagvalsreglerna inte lämpar sig för 

renvoi då de utformats efter idén att det är den materiella rätten i det land med 

starkast anknytning till konflikten som ska tillämpas.123  

 

 

 

 

 

                                            
121 Jfr NJA 1939 s 96 och NJA 1968 s 126.  
122 I AD 1989 nr 120 accepterades återförvisning men det är tveksamt om domstolen i det fallet insåg att 
de tillämpade renvoi. I vilket fall nämns inte återförvisning över huvud taget och ingen förklaring ges. 
123 Bogdan s 52.  
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4 Återförvisningslärans återuppståndelse genom 

EU-rätten 
 
4.1 Lagval och renvoi i artikel 34 i arvsförordningen 

Kapitel III i arvsförordningen har till syfte att göra lagvalet enhetligt på arvsrät-

tens område. Genom en samordning av lagvals- och behörighetsreglerna säker-

ställs att den lagen som har den närmsta anknytningen till situationen tilläm-

pas.124  

Huvudregeln är enligt artikel 21.1 att lagen i den stat där den avlidne hade 

hemvist vid sin död ska tillämpas på arvet. Enligt punkten 2 kan emellertid ett 

annat lands lag gälla om det är uppenbart att den avlidne hade en närmare an-

knytning till det andra landet. Punkten 2 är en så kallad skyddsklausul. 

Enligt artikel 20 är arvsförordningen universellt tillämplig och det behöver 

således inte vara en medlemsstats lag som utpekas utan det kan även bli lagen i 

ett tredjeland. Samtliga medlemsstater, som är bundna av förordningen, kommer 

således att tillämpa hemvist som anknytningsmoment fortsättningsvis. Den av-

lidne har emellertid möjligheten att enligt artikel 22 välja vilken lag som ska vara 

tillämplig på arvet genom ett lagvalsförordnande, till exempel i ett testamente.125 

Den utpekade lagen är avsedd att tillämpas på arvet i dess helhet oavsett vilken 

typ av tillgångar som finns och var de befinner sig; det är ett uttryck för den så 

kallade universalitetsprincipen.   

Enligt artikel 34.1 ska, när förordningen pekar ut ett tredjelands lag, den 

hänvisningen även omfatta det andra landets lagvalsregler om dessa hänvisar till 

lagen i en medlemsstat eller en annan tredjestat som tillämpar sin egen materiella 

rätt. Detta gäller dock inte i förhållande till de lagvalsregler som anges i artik-

larna 21.2, 22, 27, 28b och 30. Renvoi accepteras således med vissa begräns-

                                            
124 Se skäl 23 och SOU 2014:25 s 107.  
125 Artikel 22 arvsförordningen.  
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ningar, bland annat att tredjestats lagvalsregler pekar ut en annan stats materiella 

arvsbestämmelser.  

I exemplet med Bertil och Berit innebär det sagda att i en situation där 

svensk domstol ska tillämpa engelsk rätt ska detta även innefatta de engelska 

lagvalsreglerna. Om de i sin tur pekar ut svensk rätt ska den svenska domstolen 

alltså tillämpa svensk rätt på Berits arv. Om de engelska lagvalsreglerna istället 

pekar ut ett annat tredjeland, till exempel iransk rätt, ska den svenska domstolen 

genom en vidareförvisning tillämpa iransk materiell rätt. Det kan således inte bli 

aktuellt att tillämpa de iranska lagvalsreglerna, utan det stoppar efter första ”hop-

pet”.  

 

4.2 Undantagen från renvoi i artikel 34 

Enligt artikel 21.1 ska lagen i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin död 

vara tillämplig på arvet i dess helhet. Detta gäller emellertid inte, enligt artikel 

21.2, om det är uppenbart att den avlidne hade närmare anknytning till en annan 

stat. Då ska istället den statens lag tillämpas. Artikel 21 är en så kallad skydds-

klausul som syftar till att säkerställa att lagen med den närmaste anknytningen 

tillämpas. Eftersom det alltid är viktigt att den lagen som har närmast anknytning 

till en viss situation tillämpas skulle en tillämpning av renvoi i ett fall där en la-

gen med den närmaste anknytningen redan valts förfela det syftet. Om renvoi 

skulle accepteras i ett sådant fall skulle kanske en annan mindre lämpad lag 

komma ifråga.   

En uppenbart närmare anknytning kan enligt skäl 25 vara en situation där 

den avlidne nyligen flyttat till den stat där hemvist numera finns och att det efter 

en samlad bedömning av omständigheterna framgår att personen uppenbart hade 

en närmare anknytning till ursprungsstaten. Regeln är inte tänkt att fungera som 

ett kompletterande anknytningskriterium när hemvist är svårt att fastställa. Vi-
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dare avser artikel 21.2 endast en närmare anknytning till en annan stat och inte 

till en annan religion eller kultur.126 

Om den avlidne före sin död har gjort ett lagval i enlighet med artikel 22 får 

återförvisning eller vidareförvisning inte ske. Anledningen är att den avlidnes 

önskan om att en viss lag ska gälla måste respekteras. Den internationella privat- 

och processrätten är komplicerad och kräver expertkunskaper i juridik för att till 

fullo kunna tillgodogöras. Om en person gjort ett lagval är det enligt min mening 

inte rimligt att kräva att personen inte bara ska vara insatt i vilka materiella rätts-

regler som gäller enligt det valda landets lag utan även de, ofta mycket komplice-

rade, lagvalsreglerna.  

Enligt artikel 27.1 ska ett skriftligt förordnande om kvarlåtenskap anses gil-

tigt till formen om det uppfyller kraven i lagen där det upprättades, eller den stat 

där arvsavtalet ingicks. Detsamma gäller den staten där den avlidne som förord-

nat om sin kvarlåtenskap var medborgare, hade domicil eller hade hemvist an-

tingen vid upprättandet av ett testamente eller ett arvsavtal eller vid sin död. Om 

det rör sig om fast egendom gäller lex rei sitae och den lagen som gäller där fas-

tigheten är belägen styr om testamentet är formellt giltigt avseende den fasta 

egendomen.  

Artikel 27.2 stadgar att samma lagvalsregler som anges i punkten 1 ska 

gälla när det är fråga om ett förordnande som ändrar eller återkallar ett tidigare 

förordnande. Enligt artikel 75.1 ska emellertid de länder som är bundna av Haag-

konventionen av den 5 oktober 1961 rörande lagkonflikter i fråga om formen för 

testamentariska förordnanden fortsätta att tillämpa den konventionen istället för 

artikel 27. Sverige är bunden av konventionen och en svensk domstol ska således 

ge Haagkonventionens bestämmelser företräde.  

Enligt artikel 28 är en arvinges förklaring om accept eller avstående från 

arv, legat eller laglott giltig till formen om den uppfyller kraven i den lag som är 

tillämplig på arvet eller lagen i den stat där den som upprättat förklaringen har 

                                            
126 Bogdan Den nya EU-förordningen om internationell successionsrätt, SvJT 2012, s 739.  
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hemvist. Detsamma gäller för förklaringar som avser att begränsa ansvaret för 

den person som upprättar förklaringen. Renvoi är inte tillåtet om giltigheten av-

görs enligt lagen i den stat där den som avger förklaringen har hemvist. Om det 

däremot är den lagen som är tillämplig på arvet som avses får återförvisning ske. 

Om Bertil, i exemplet ovan, vill avge en accept av ett eventuellt arv efter Berit 

ska den svenska domstolen tillämpa engelsk rätt enligt första punkten då det är 

engelsk rätt som är tillämplig på arvet enligt artikel 21.1. I ett sådant fall får den 

svenska domstolen även ta hänsyn till de engelska lagvalsreglerna och acceptera 

en återförvisning tillbaka till svensk rätt, eller en vidareförvisning till ett annat 

tredjeland. Om den svenska domstolen tillämpar engelsk rätt på grund av att Ber-

til är bosatt i England i enlighet med punkten b) kan dock ingen återförvisning 

eller vidareförvisning ske.   

Artikel 30 behandlar lagval för vissa typer av tillgångar. Det är då fråga om 

vissa typer av fast egendom, vissa företag eller andra typer av tillgångar som är 

belägna i en stat där särskilda regler gäller på grund av hänsyn till ekonomiska, 

familjerättsliga eller sociala förhållanden. Det i artikel 30 givna undantaget träf-

far regler som kan påverka arvet i förhållande till de i artikeln angivna tillgång-

arna och undantaget bör tolkas snävt då det rör sig om väldigt speciella förhål-

landen. I svensk rätt bör artikel 30 omfatta till exempel fideikommiss.127 Ef-

tersom det är speciella intressen som ska skyddas som påverkar staten där egen-

domen är belägen ur ett ekonomiskt, socialt förhållande etc., bör återförvisning 

inte ske i de fallen.  

 

4.3 Skälen till att renvoi accepterats i arvsförordningen 

I kommissionens första textförslag till arvsförordningen128 var förslaget att renvoi 

skulle förbjudas och det var under förhandlingarna som medlemsstaterna själva 

drev igenom att återförvisning i viss mån skulle tillåtas. Frågan var emellertid 

                                            
127 Bogdan, SvJT 2012 s 738. 
128 KOM(2009) 154. 
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redan uppmärksammad i grönboken.129 Där uttalar kommissionen att hänvisning 

inte kommer att behövas om de gemenskapsrättsliga lagvalsreglerna görs enhet-

liga och alla anknytningsmoment finns i samma medlemsstat. Frågan om återför-

visning eller vidareförvisning kommer först att realiseras om lagvalsreglerna pe-

kar ut ett tredjelands lag. Kommissionen ställer därför frågan om renvoi bör ac-

cepteras och hur regleringen bör se ut i de fall ett tredjelands lag pekas ut samt 

vilka begränsningar som bör införas.  

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) nämner inte åter-

förvisningsfrågan i sitt uttalande om grönboken130 men tar upp saken i sitt ytt-

rande om kommissionens förslag till förordning.131 EESK menar att renvoi bör 

accepteras i viss mån då det är viktigt att förhindra att behörigheten överförs till 

ett land som inte själv anser sig behörig att avgöra en arvsrättslig tvist. Om för-

ordningens lagvalsregler pekar ut ett tredjeland och den lagstiftaren valt ett an-

knytningsmoment i sin lagvalsregel som inte är uppfyllt i det aktuella fallet måste 

anknytningsmomentet i tredjestaten respekteras. Den andra statens lagstiftare är 

nämligen av uppfattningen att situationen inte har närmast anknytning till den 

staten. Att tillämpa den utpekade statens materiella rätt skulle således vara att 

påtvinga den en kompetens den inte själv gjort anspråk på. Vad som avses är att 

den närmaste anknytningen ska upprätthållas vilket inte kan vara fallet om en 

lagstiftare i ett tredjeland själv inte anser sig ha kompetensen att reglera frågan. 

EESK anser därmed att renvoi bör kunna tillämpas i ett sådant fall i syfte att 

välja en lag som har en närmare anknytning till situationen. 

Förmodligen hoppas gemenskapslagstiftaren på att en återförvisning också 

kan innebära att det är en medlemsstats lag som tillämpas och förhoppningsvis 

kan det i sin tur innebära att domstolslandet får tillämpa sin egen lag. Att behö-

righeten och lagvalet ska sammanfalla är som bekant eftersträvansvärt enligt skäl 

23.  

                                            
129 KOM (2005) 65, s 7.  
130 EUT C 28, 3.2.2006, s 1f.  
131 EUT C 44/148, 11.1.2011 p 4.3.10- 4.3.10.2. 
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EESK är mot bakgrund av det av uppfattningen att renvoi påbjuder enhet-

lighet i tillämpningen av arvsförordningens lagvalsregler. EESK kommenterar 

även det faktum att Romförordningarna132 inte accepterar renvoi, och anser att 

deras tillämpningsområde – avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktel-

ser – skiljer sig från arvsfrågor. Att återförvisning uteslutits i Rominstrumenten 

kan således inte enligt EESKs mening fungera som argument för att förbjuda det 

i arvsförordningen. 

I det tredje textförslaget till arvsförordningen inbjuder ordförandeskapet 

medlemsstaterna att överväga om bestämmelsen ska ändras så att den tillåter 

återförvisning i den mån lagen i en tredjestat pekas ut genom förordningens lag-

valsregler, och den tredjestatens lagvalsregler i sin tur pekar ut lagen i en med-

lemsstat som tillämplig.133 Medlemsstaterna valde uppenbarligen att acceptera 

renvoi i arvsförordningen. 

 
4.4 Vilken lag är tillämplig på arvet efter Berit enligt arvsförord-

ningen?  

4.4.1 Behörigheten och tillämplig lag för fördelningen av arvet 

Bertil vill få testamentet ogiltigförklarat medan systern anser att testamentet är ett 

uttryck för Berits sista vilja. Inte heller är parterna överens om vem som ska få 

vad i det fall testamentet anses giltigt. Tvisten gäller dels testamentets formella 

och materiella giltighet, dels hur arvet ska fördelas. Vilken domstol ska ta upp 

tvisten om testamentets giltighet och vilken lag ska den tillämpa?  

Antag att Berits syster väcker talan vid svensk domstol om fördelningen av 

arvet efter att Bertil hotat med att väcka talan vid engelsk domstol och att hon då 

”inte kommer få ett jota”. Den svenska domstolen måste då inledningsvis fast-

ställa att den har behörighet att pröva tvisten.  

                                            
132 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (OJ L 177, 04/07/2007, p 6–16) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), EUT L 199, 
31.7.2007, s. 40–49. 
133 JUSTCIV 84, CODEC 376, s 24 fotnot1.  
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Enligt art 4 ska den domstol där den avlidne hade hemvist fatta beslut om 

arvet i dess helhet, vilket är engelsk domstol. England är emellertid inte bundet 

av arvsförordningen och anses inte vara en medlemsstat, vilket gör att svensk 

domstol får subsidiär behörighet med stöd i artikel 10. Enligt nämnda artikel har 

en svensk domstol behörighet i de fall det finns egendom som ingår i kvarlåten-

skapen i den staten och den avlidne var medborgare där. Makarna har både som-

marhus och annan egendom i Sverige. Svensk domstol kan således ta upp arvs-

tvisten till prövning.   

Domstolen behöver sedan ta reda på vilken lag som är tillämplig på fördel-

ningen av arvet. Enligt artikel 21.1 ska den lag där den avlidne hade hemvist vid 

sin död tillämpas. Det ska gälla även om det inte är en medlemsstats lag enligt 

artikel 20 och den lagen ska även tillämpas på arvet i dess helhet, oavsett var till-

gångarna finns enligt artikel 23. Berit har inte gjort något lagvalsförordnande 

enligt artikel 22 och därför ska fördelningen av arvet efter Berit regleras enligt 

engelsk rätt, eftersom Berit hade hemvist i England vid sin död. Hon har inte hel-

ler en sådan uppenbart närmare anknytning till ett annat land som avses i artikel 

21.2.  

Eftersom engelsk rätt blir tillämplig och England i förhållande till arvsför-

ordningen är ett tredjeland, kan renvoi i artikel 34 aktualiseras. När ett arv ska 

fördelas enligt engelsk rätt finns det olika regler för lös och fast egendom. För lös 

egendom är det lagen där den avlidne hade domicil som reglerar fördelningen av 

egendomen. Eftersom Berit enligt engelsk rätt förmodligen anses ha domicile of 

origin i Sverige tillämpas svensk rätt på fördelningen av den lösa egendomen i 

kraft av artikel 34 och engelska lagvalsregler. För fast egendom gäller lex situs 

som engelsk lagvalsregel, även när den omfattas av ett testamente.134 I exemplet 

äger Berit och Bertil både fast egendom i England och i Sverige. Både svensk 

och engelsk rätt blir således tillämplig på den fasta egendomen efter en återför-

visning enligt artikel 34. Denna lagvalslösning leder till att lagvalet splittras på 

                                            
134 Briggs s 321 ff. 
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två olika rättsordningar. Man kan ifrågasätta om detta verkligen är förenligt med 

ideologin bakom arvsförordningen om att en lag ska styra arvet i dess helhet.  

Eftersom Berit hade upprättat ett testamente måste den svenska domstolen 

utreda testamentets formella och materiella giltighet innan den kan fördela arvet.  

 

4.4.2 Testamentets materiella giltighet 

Till den materiella giltigheten hör enligt artikel 26 kapaciteten hos den som upp-

rättat testamentet. De rättsregler som finns i den materiella rätten i den lag som 

utpekats och som förhindrar testatorn från att gynna vissa personer eller som 

hindrar en person från att motta arv från testatorn ska också beaktas. Till testa-

mentets materiella giltighet hör även regler som rör tolkning av testamente och 

tillåtligheten av företrädare vid upprättandet av testamentet. Även rättsregler som 

rör bedrägeri, olaga hot, misstag och andra frågor gällande samtycket eller avsik-

ten hos testatorn är rättsregler som avgör testamentets materiella giltighet.  

Berit upprättade testamentet efter att arvsförordningen trädde ikraft den 17 

augusti 2015, varför den är tillämplig enligt artikel 83.1.135 Enligt artikel 24.1 är 

det lagen som är tillämplig på fördelningen av arvet, om personen avlidit samma 

dag som testamentet skrevs, som är tillämplig i fråga om testamentets materiella 

giltighet. Det är således engelsk rätt som är tillämplig både i avseende av fördel-

ning av arvet och testamentets materiella giltighet. Enligt den engelska lagvalsre-

geln bedöms ett testamentes materiella giltighet utifrån den lag där testatorn hade 

domicil vid sin död, det vill säga i Sverige enligt det resonemang som fördes i 

avsnittet ovan. Således sker en återförvisning till svensk rätt.136  

 
4.4.3 Testamentets formella giltighet 

Till den formella giltigheten av ett testamente hör till exempel formkrav så som 

att testamentet ska vara skriftligt och bevittnat. Enligt artikel 27.3 i arvsförord-

ningen ska lagbestämmelser som begränsar förordnande av kvarlåtenskap baserat 

                                            
135 Artikel 83.1 stadgar att förordningen är tillämplig på dödsfall som inträffat efter den 17 augusti 2015. 
136 Briggs s 321 ff. 
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på ålder, nationalitet eller andra personliga förhållanden vara hänförliga till tes-

tamentes formella giltighet.  

Avseende testamentets formella giltighet lämnar arvsförordningen företräde 

för 1961 års Haagkonvention om lagkonflikter i fråga om formen för testamenta-

riska förordnanden enligt artikel 75.1. Både England och Sverige är bundna av 

den.137 Enligt konventionens artikel 1 är testamentet giltigt till formen om det 

överensstämmer med den lagen som gäller där testamentet är upprättat, eller där 

den avlidne hade domicil, hemvist eller medborgarskap vid upprättandet av hand-

lingen eller vid sin död. Om testamentet omfattar fast egendom ska lagen i den 

stat där egendomen är belägen styra om testamentet är giltigt i den delen. Den 

tillämpliga lagen blir därmed engelsk rätt då Berit upprättade testamentet i Eng-

land där hon bodde.  

Huruvida det kan komma ifråga att tillämpa renvoi i fråga om testamentes 

formella giltighet är oklart. Artikel 34 i förordningen stadgar att renvoi inte är 

tillåtet i förhållande till artikel 27 men eftersom 1961 års Haagkonvention är till-

lämplig i det här fallet är frågan om det innebär att undantaget för artikel 27 i 

artikel 34 inte heller är tillämpligt. Eftersom att Haagkonventionen förmodligen 

inte accepterar renvoi bör det dock inte innebära någon skillnad i realiteten. Om 

konventionen hade accepterat renvoi hade det dock påverkat rättsläget. 

Om tvisten avser den formella giltigheten ska således engelsk rätt tillämpas 

utan att en eventuell återförvisning sker till svensk rätt.  

 

4.4.4 En lagvalsrättslig klyvning 

En lagvalsrättslig klyvning, så kallad dépeçage, mellan å ena sidan testamentets 

formella giltighet och å andra sidan testamentets materiella giltighet måste såle-

des göras. Frågan är vad som motiverar en sådan uppdelning. De nationella reg-

lerna skiljer vanligtvis på testamentes formella och materiella giltighet men vad 

som hör till den materiella och vad som hör till den formella giltigheten är olika 

                                            
137 Se hcch.net. 
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för olika rättsordningar.138 Gemenskapslagstiftaren har ansett sig tvungen att 

ange vad som ska höra till testamentets materiella giltighet i artikel 26, och vad 

som hör till testamentets formella giltighet i artikel 27.139  

Enligt min mening hade det varit fördelaktigare att låta en lag vara tillämp-

lig på både den materiella och den formella giltigheten. På så sätt hade tillämp-

ningen blivit mindre krånglig och betydligt lättare för rättstillämpare att hantera. 

Tillämpningen hade blivit enhetligare och risken för att problem på grund av att 

två olika rättsordningar är tillämpliga hade minimerats. Det ter sig som en onödig 

detaljreglering att klyva testamentets giltighet och reglera vad som avses med 

materiell giltighet respektive formell giltighet.  

 

4.5 Vilka problem kan uppstå vid tillämpningen av artikel 34? 

4.5.1 Vad leder tillämpningen av renvoi till? 

Sammanfattningsvis kan det sägas att för testamentets formella och materiella 

giltighet ska engelsk rätt tillämpas, då Berit hade hemvist i England enligt artik-

larna 24, 26 och 27 i förordningen. Enligt artikel 34 kan renvoi bli aktuellt om de 

engelska lagvalsreglerna pekar ut svensk rätt, det vill säga lagen i en medlems-

stat. De engelska lagvalsreglerna pekar ut svensk rätt men på grund av att renvoi 

antagligen inte är accepterat i förhållande till testamentets formella giltighet 

kommer den svenska domstolen att tillämpa svensk rätt avseende testamentets 

materiella giltighet och engelsk rätt avseende den formella giltigheten.  

Om testamentet befinns overksamt ska fördelningen av arvet istället ske en-

ligt artikel 21.1. Då Berit hade hemvist i England blir engelsk rätt tillämplig på 

fördelningen av arvet. De engelska lagvalsreglerna gör emellertid en uppdelning 

av fördelning av lös och fast egendom. För fast egendom gäller lex situs, vilket 

innebär att engelsk rätt ska tillämpas på villan i London och svensk rätt avseende 

sommarhuset i Sverige. Den lösa egendomen ska fördelas enligt svensk rätt på 

grund av att Berit troligtvis anses ha domicile of origin i Sverige. 
                                            
138 Grönbok, Arv och testamente KOM (2005) 65, s 5. 
139 Se ovan avsnitt 4.4.2 och 4.4.3. 
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Det går mot bakgrund av det nyss sagda att konstatera att Berits arv kom-

mer att splittras och regleras av både svensk och engelsk rätt till följd av renvoi. 

Det ska dock framhållas att om Berit enligt engelsk domstol skulle anses ha er-

hållit domicil i England blir istället utgången den motsatta. I de fall svensk rätt 

ska tillämpas genom renvoi kommer istället Berits kvarlåtenskap att regleras av 

engelsk rätt och ingen återförvisning ske.  

I enlighet med artikel 23 ska den tillämpliga lagen styra hela arvet. Syftet är 

att främja förutsebarhet genom enhetliga lagvalsregler. För att undvika att arvet 

splittras bör den lagen som har närmast anknytning till arvlåtarens situation till-

lämpas på arvet i dess helhet, oberoende av tillgångarnas natur och var de befin-

ner sig.140  

Gemenskapslagstiftaren har sökt förhindra att olika lagar tillämpas på olika 

delar av arvet genom att basera både behörighetsreglerna och lagvalsreglerna på 

hemvist och stadga att den utpekade lagen ska vara tillämplig på arvet i dess hel-

het. Enligt skäl 37 ska huvudregeln vara att arvet regleras av en förutsebar lag 

med nära anknytning till arvlåtarens situation. Det finns i exemplet flera tillämp-

liga lagvalsregler i engelsk rätt som alla styr olika delar av arvet, och om den 

svenska domstolen skulle tillämpa renvoi i förhållande till alla dessa regler är det 

lätt att inse att syftet att en lag ska vara tillämplig för arvet kommer att förfelas.  

Det finns emellertid ingenting som tyder på att domstolslandet ska välja en 

tillämplig lagvalsregel och tillämpa renvoi i förhållande till den för att sedan ig-

norera de andra lagvalsreglerna. Till exempel skulle den svenska domstolen 

kunna se till den engelska lagvalsregeln om fördelning av arv och endast tillämpa 

den. Om artikel 34 ska tolkas enligt sin ordalydelse föreskriver artikeln att en 

annan stats internationella privaträtt ska beaktas,” i den mån dessa regler hänvi-

sar till…” detta kan endast anses omfatta det andra landets lagvalsregler. Mot 

bakgrund av det nyss sagda gäller förmodligen inte huvudregeln att ett lands lag 

ska gälla för hela arvet vid tillämpningen av renvoi utan återförvisning ska ske 

                                            
140 Se skäl 37 i arvsförordningen.  
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för varje enskild lagvalsregel som är tillämplig i fallet. Rättsläget är emellertid 

inte solklart. 

Konsekvensen för tillämpningen av renvoi i exemplet blir således att den 

svenska domstolen ska tillämpa olika rättsordningars regler på olika delar av ar-

vet. Som nämnts är rättsreglerna i en rättsordning koordinerade för att en part ska 

kunna tillgodoses rättsligt på ett så effektivt sätt som möjligt.141 När arvsförord-

ningens lagvalsregler resulterar i en splittring i lagvalet kan det leda till en rätts-

förlust för den enskilde. Situationen ligger nära den diskussion som länge förts i 

doktrin avseende civilrättens materialisering. Vad som avses är reglering i nat-

ionell rätt som skyddar en svagare part och hur den internationella privaträtten 

ska förhålla sig till sådana regler. I svensk rätt kan det till exempel röra sig om 

efterlevande makes rättsställning. 142  Enligt 3 kapitlet 1 § Ärvdabalken 

(1958:637) ska kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken tillfalla den efter-

levande maken med fri förfoganderätt, de gemensamma barnen har sedan se-

kundosuccession efter den efterlevande maken. Regeln kan emellertid inte beak-

tas vid tillämpningen av främmande rätt och det är inte säkert att en liknande re-

gel finns i den tillämpliga rättsordningen.143 Istället kanske parten tillgodoses 

genom rättsregler hänförliga till makars förmögenhetsförhållanden, som är nära 

förknippade med den situationen att en make avlidit, och som kanske regleras av 

en annan rättsordning.  

Det sagda innebär att en make kan gå helt lottlös på grund av att den lag 

som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden endast kompenserar 

efterlevande make genom den arvsrättsliga regleringen medan den rättsordning 

som reglerar arvet endast kompenserar efterlevande make genom regleringen för 

makars förmögenhetsförhållanden, så kallad widow’s famine. Även den om-

                                            
141 Jänterä-Jareborg, Partsautonomi och en efterlevande makes rättsställning, s 17. 
142 Jänterä-Jareborg, Efterlevande make, intern skyddslagstiftning och IP, s 285 f.  
143 Jänterä-Jareborg, Efterlevande make, intern skyddslagstiftning och IP s 294 f.  
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vända situationen kan uppstå då en make istället kompenseras dubbelt, så kallad 

widow’s feast.144  

Inom arvsförordningens ramar finns det inte utrymme att beakta enskilda 

rättsordningars skyddsregler. Gemenskapslagstiftaren hade dock kunnat för-

hindra problemet att efterlevande make drabbas av olika rättsordningar bristande 

överensstämmelse med varandra i materiellt hänseende genom att förhindra att 

olika rättsordningar reglerar intimt sammanvävda frågor.145 Sådana intimt sam-

manvävda frågor kan till exempel vara testamentes materiella och formella gil-

tighet eller fördelning av arv enligt olika regler baserade på typen av egendom. 

Det finns med största sannolikhet andra scenarion som kan uppstå och som resul-

terar i ytterligare tillämpliga lagvalsregler men som inte aktualiseras inom ramen 

för det här angivna exemplet. Problemet med olika lagvalsregler för olika arvs-

rättsliga institut kan därmed uppstå i förhållande till alla tredjeländer.  

Som exemplet med Berits arv visar innebär en tillämpning av renvoi inte 

någon förutsebarhet i lagvalet, tvärtom. Hur både svensk och engelsk rätt kan ha 

en nära anknytning till Berits situation att det är motiverat att splittra arvet emel-

lan de båda rättsordningarna är också svårt att se. Lustigt nog verkar således ge-

menskapslagstiftarens ambitioner om att lagvalet ska resultera i att den tillämp-

liga lagen är förutsebar och har en nära anknytning till arvlåtarens situation helt 

gått om intet när renvoi accepterades i arvsförordningen.  

 

4.5.2 Problemen fortsätter 

Renvoi kan enligt artikel 34 även bli aktuellt i en situation där den främmande 

rättens lagvalsregel är baserad på medborgarskap. För att förtydliga hur renvoi 

kan påverka lagvalet i en sådan situation gör vi om exemplet. Antag att Berit 

växte upp i Sverige och levt sitt liv här, fram tills år 1995 då hon flyttar till Rurit-

anien, som är ett tredjeland. Hon hade emellertid inte svenskt medborgarskap 

                                            
144 Pålsson, Recueil des cours 1986 IV, s 396. 
145 Jänterä-Jareborg, Efterlevande make, intern skyddslagstiftning och IP s 297.   
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utan franskt sedan födseln, då hennes föräldrar var fransmän. Hon har aldrig levt 

i Frankrike eller haft någon starkare anknytning till den staten.  

Den svenska domstolen ska enligt arvsförordningen tillämpa ruritansk rätt, 

eftersom Berit hade hemvist där vid sin död och enligt artikel 34 i förordningen 

omfattas även den ruritanska lagvalsregeln, som har medborgarskap som anknyt-

ningsmoment. Den svenska domstolen ska då tillämpa fransk rätt på arvet.  

Berit hade dock upprättat ett testamente och eftersom ett testamentes giltig-

het styrs av samma lag som är tillämplig på arvet om personen avlidit samma dag 

som testamentet upprättades blir ruritansk lag tillämplig både för testamentets 

materiella giltighet och fördelningen av arvet i enlighet med artikel 21 och 24.  

För den formella giltigheten gäller ruritansk lag då testamentet är upprättat i 

Ruritanien enligt artikel 1 i 1961 års Haagkonvention, konventionen är tillämplig 

även när den enligt konventionen tillämpliga lagen är en lag i en stat som inte är 

part till konventionen. Den svenska domstolen ska därför tillämpa konventionen 

även i förhållande till Ruritanien.146 I enlighet med den diskussion som förts ovan 

i kapitel 4.4.3 får antagligen ingen vidareförvisning ske från ruritansk lag avse-

ende testamentets formella giltighet. Det innebär att endast den formella giltig-

heten avgörs av ruritansk rätt, medan den materiella giltigheten av testamentet 

och fördelningen av arvet sker enligt fransk rätt då den ruritanska lagvalsregeln 

för testamentes giltighet och fördelning av arv istället har medborgarskap som 

anknytningsmoment. Även i detta fall kommer således en så kallas dépeçage ske 

av tillämpliga regler.  

Berit hade förmodligen i det aktuella fallet inte kunnat förutse att fransk rätt 

skulle bli tillämplig, vare sig på testamentets materiella giltighet eller på fördel-

ningen av hennes kvarlåtenskap. Hon är uppvuxen i Sverige och har bott större 

delen av sitt vuxna liv i Ruritanien och har inga band till Frankrike. Resultatet 

kan därmed te sig orimligt ur ett förutsebarhetsperspektiv och direkt strida mot 

syftet med arvsförordningens lagvalsregler– att inte splittra arvet utan ge den en-

                                            
146 Artikel 6 i 1961 års Haagkonvention.  
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skilde möjlighet att förutse enligt vilken lag arvet kommer fördelas. Det går mot 

bakgrund av detta att ifrågasätta om en sådan utgång i lagvalet är önskvärd ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv. Berit hade dessutom möjligheten att genom testamentet 

göra ett lagval och själv välja fransk rätt om hon så önskade, något hon inte gjort.  

 

4.5.3 Lagen med den närmaste anknytningen  

Problemet i det senast givna exemplet kanske ändå inte är så problematiskt bero-

ende på hur undantaget för artikel 21.2 ska tolkas i förhållande till artikel 34.  

Enligt artikel 34 accepteras inte renvoi i förhållande till artikel 21.2, när den 

avlidne anses ha en närmare anknytning till en annan medlemsstat än till den stat 

där personen har hemvist. Fransk rätt ska i det ovan givna exemplet tillämpas på 

grund av att ett tredjelands lagvalsregel pekar ut fransk lag som tillämplig, base-

rat på den avlidnes medborgarskap. Hur ska artikel 21.2 tolkas i förhållande till 

artikel 34 i följande scenarion. 

(i) Ska undantaget i artikel 21.2 förstås så att den svenska domstolen i så 

fall inte bör acceptera vidareförvisningen från ruritansk rätt till fransk 

rätt utan istället tillämpa svensk rätt baserat på att Berit hade en up-

penbart närmare anknytning till Sverige än till Frankrike?147 Eller ska 

den svenska domstolen tillämpa ruritansk materiell rätt för att Berit 

hade en uppenbart närmare anknytning till Ruritanien, eftersom hon 

hade hemvist där. Båda alternativen innebär att domstolen ”hittar på” 

en närmare anknytning efter att lagvalet redan är gjort i enlighet med 

artikel 21.1. Vad som avses är en situation där domstolen inte från bör-

jan ansett den avlidne ha en närmare anknytning till en viss stat. An-

ledningen skulle vara att undkomma sådana orimliga resultat som det 

senast givna exemplet ger, där arvet splittras och lagvalet är oförutsäg-

bart.  

                                            
147 Det synes i ett sådant fall handla om någon form av individualiserande metod. 
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(ii) I ett scenario där Berit istället har hemvist i Frankrike men anses ha en 

uppenbart närmare anknytning till Ruritanien kan artikel 21.2 läsas 

som att en fransk domstol inte skulle ha möjlighet att acceptera en vi-

dareförvisning till svensk rätt om den ruritanska lagvalsregeln hade 

medborgarskap som anknytningsmoment och Berit är svensk medbor-

gare. Den franska domstolen har i det här scenariot från början baserat 

lagvalet på att Berit har en närmare anknytning till Ruritanien. 

Enligt min mening bör undantaget i artikel 34 avseende artikel 21.2 innefatta (ii) 

men inte (i), det vill säga att om en person har en närmare anknytning till en stat 

bör regeln i artikel 21.2 upprätthållas. I sådana fall borde inte artikel 21.2 för-

hindra en tillämpning av renvoi i fall (i). Anledningen är att domstolen vid lagva-

let inte har funnit en närmare anknytning, lagvalet är baserat på hemvist. Det 

verkar märkligt att domstolen ska kunna hitta på en annan närmare anknytning 

för att förhindra orimliga resultat orsakade av renvoi.  

Något som talar för en sådan tolkning är dessutom att det i skäl 25 anges att 

artikel 21.2 inte ska användas som utfyllnad vid svårbedömda fall av hemvist. I 

skälen framgår att en uppenbart närmare anknytning som nämnts tar sikte på si-

tuationer där den avlidne nyligen tagit hemvist i staten och därmed har en star-

kare anknytning till sin ursprungsstat.148 Om Berit nyligen flyttat till Ruritanien 

från Sverige ska domstolen i det första givna scenariot tillämpa svensk rätt då 

Berit kan anses ha en uppenbart närmare anknytning hit. Regeln är ett undantag 

och ska enligt skälen tillämpas restriktivt.149  

 

 

 

 

 
                                            
148 Rekvisitet uppenbart närmare anknytning finns även i Rominstrumenten men på grund av att deras 
tillämpningsområde skiljer sig så mycket från arvsförordningens redogörs det inte närmare vad som av-
ses. 
149 Se skäl 25. 
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5 En kritisk granskning av renvoi  
 
5.1 Fördelar med renvoi  

5.1.1 Tillämpning av lex fori 

Den främsta fördelen med enkel renvoi är att domstolen kan tillämpa lex fori, 

vilket är lättare än att tillämpa främmande rätt då domstolen av naturliga skäl 

känner sin egen lag bäst.150 Att utreda innehållet i främmande rätt är dessutom 

både ett tidskrävande och kostsamt projekt som är förknippat med osäkerhet. Det 

är svårt för domstolen att veta om de gjort en korrekt bedömning av den främ-

mande rättens innehåll och att den tillämpar den på ett korrekt sätt.151 Det sagda 

gäller framför allt de främmande lagvalsreglerna, inställning till renvoi och ordre 

public, då dessa ofta styrs av oskrivna regler som vuxit fram genom rätts-

praxis.152  

Det är lätt att misstolka främmande rätt och tillämpa de aktuella rätts-

reglerna på ett sätt som lagstiftaren till den främmande rätten inte tänkt sig. Det 

finns av de här anledningarna en ”rädsla” hos rättstillämpare runt om i världen 

för att tillämpa utländsk rätt. Rättstillämpare både i Sverige och andra länder sö-

ker därför undvika tillämpningen av utländsk rätt till förmån för lex fori om möj-

ligt.153  

I de fall den främmande rätten härstammar från en rättsordning liknande 

den egna torde det dock inte anses vara ett helt omöjligt projekt att utreda dess 

innehåll. Om den främmande rätten emellertid härstammar från ett land med en 

fundamentalt annorlunda rättsordning blir dock problemen desto större. Hur ska 

till exempel en domstol i ett europeiskt land på ett rättssäkert sätt kunna utreda en 

krigshärjad stats lagvalsregler och inställningen till renvoi? Ett exempel på en 

situation där en domstol tillämpat lex fori på grund av svårigheterna att utreda 

                                            
150 Karlgren s 67 f.  
151 Bogdan s 44.  
152 SOU 1987:18 s 108. 
153 Bogdan s 44. 
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främmande rätt finns i ett avgörande från norska HD.154 Domstolen ansåg att det 

inte var möjligt att fastställa innehållet i afghansk rätt med tillräcklig säkerhet 

och tillämpade därför norsk rätt. 

Att domstolen kan tillämpa lex fori kan emellertid inte anses vara ett håll-

bart argument för att acceptera renvoi. Varför ska rättsordningar innehålla lag-

valsregler som avser att spegla ett rättsförhållandes närmaste anknytning om en 

domstol ändå tänker tillämpa lex fori. I sådant fall skulle domstolarna kunna till-

lämpa lex fori i alla lägen, vilket inte framstår som hållbart. Lagvalsreglerna 

bygger på tanken att varje rättsförhållande har ett ”säte”, hör hemma i en viss 

rättsordning.155 Det ter sig mot denna bakgrund som märkligt att då tillämpa den 

främmande rätten i dess helhet. Om den egna lagstiftaren anser att ett visst an-

knytningsfaktum anger den närmast anknutna lagen är det nämligen kontra-

produktivt att tillämpa en lagvalsregel som ger ett annat resultat.156  

Å andra sidan kan lex fori tillämpas på grund av att domstolen finner att 

den främmande rättens lagvalsregel inte är tillämplig då dess anknytnings-

moment inte är uppfyllt. Domstolen kan i en sådan situation inte lämna lagvals-

frågan obesvarad utan måste finna en lag att tillämpa på situationen. Frågan är 

dock om renvoi är rätt lösning på det problemet eller om det finns andra lös-

ningar att ta till, till exempel läran om forum non conveniens.157 Utredningen av 

praxis visar dessutom att det förmodligen är domstolarnas tolkning av anknyt-

ningsmomentet i den främmande lagvalsregeln som är det egentliga problemet. 

Inte att det inte finns någon tillämplig lagvalsregel eller att domstolen inte har 

något annat val än att tillämpa lex fori.158 

När det gäller arvsförordningen kan renvoi ha den positiva effekten att den 

främmande rätten återförvisar tillbaka till domstolslandets lag. På så sätt kan 

                                            
154 Høyesteretts dom 02.12.2009, HR-22009-02266-A, (sak nr. 2009/869). 
155 Briggs s 23.  
156 Se nedan under 5.2.2.  
157 Tetley s 93. 
158 Se ovan kapitel 3. 



 
 
 
 
 

56 

domstolen få tillämpa lex fori. Det gör också normalt att lagvalet sammanfaller 

med behörigheten vilket är ett av arvsförordningens mål.  

Gemenskapslagstiftaren har valt att den lagen där den avlidne hade hemvist 

är den lagen som har närmast anknytning till arvet. Det beror på att den avlidne 

levde i landet, rättade sig efter där gällande normer och regler och har avstått från 

att genom lagval välja att en annan lag som tillämplig. Är det verkligen motiverat 

att sträva efter att domstolslandet ska tillämpa lex fori istället för att tillämpa den 

lagen som har närmast anknytning till arvet?  

 

5.1.2 Rimliga resultat 

En tillämpning av renvoi kan också leda till vad domstolen anser är ett mer ”rim-

ligt resultat”. Renvoi kan således användas som en säkerhetsventil i de fall dom-

stolen anser att resultatet i annat fall skulle kunna vara stötande. Det var förmod-

ligen det argumentet som låg bakom både Forgo-avgörandet och Collier v Rivaz. 

I Forgo tillämpades fransk rätt, de franska domstolarna synesr inte gärna vilja 

tillämpa främmande rätt om det kan undvikas, vilket innebär att de pengar som 

Forgos släktingar och franska staten tvistade om kom att tillfalla den franska sta-

ten.159 Samma nationalistiska tendens verkar ha motiverat de franska domsto-

larna att inte använda renvoi för att franska affärsmän skulle få ersättning för köp 

som engelska kvinnor gjort hos dem.160  

I Collier v Rivaz ville domstolen att samtliga kodiciller i ett testamente 

skulle förklaras giltiga. Enligt belgisk rätt var emellertid endast själva testamen-

tet och två av kodicillerna giltiga. De övriga fyra kodicillerna var däremot giltiga 

enligt engelsk rätt. Domstolen löste problemet genom att tillämpa renvoi på de 

fyra enligt engelsk rätt giltiga kodicillerna och accepterade inte renvoi i fråga om 

                                            
159 Gihl s 415.  
160 Se kapitel 3.2.1. 
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den resterande delen av testamentet.161 De här exemplen visar hur renvoi förvisso 

kan vara en salomonisk lösning men att den leder till ett oförutsägbart resultat. 

Domstolens uppgift är till viss del att tolka och tillämpa rätten på sådant sätt 

att rimliga resultat uppnås även när lagtexten inte är fullkomlig. Det kan till ex-

empel ske genom tillämpningen av allmänna rättsprinciper, analogiska tolkningar 

etc. Renvoi är inte att anse som en rättsprincip men den har någon form av ur-

skiljbart mönster i rättstillämpningen. Domstolarna kan i de fall det inte finns 

någon lagtext som antingen påbjuder eller explicit förbjuder renvoi, välja i vilka 

situationer det är lämpligt att tillämpa läran.  

Frågan är om det kan anses strida mot grundläggande rättsprinciper om för-

utsebarhet att renvoi tillämpas så godtyckligt som det gör, eftersom det är svårt 

för en part att i förväg kunna veta vilken lag som kommer bli tillämplig när ren-

voi tillämpas. Det ter sig också konstigt att domstolarna ska kunna plocka russi-

nen ur kakan på ett sådant sätt som skedde i Collier v Rivaz. Det ska tilläggas att 

i det fall utredningen av den främmande rättens innehåll inte blir korrekt kan det i 

sig leda till ett orimligt eller ojuste resultat.162  

Inom gemenskapsrätten kan emellertid inte renvoi användas som en ”säker-

hetsventil” för att uppnå ett rimligare resultat. Anledningen är att rättstillämparen 

är mycket mer begränsad på grund av att den inte själv kan välja i vilka situation-

er renvoi ska, och inte bör, tillämpas.  

 

5.1.3 Den lojala tillämpningens princip  

Renvoi kan sägas innebära att den lojala tillämpningens princip beaktas på så sätt 

att om en domstol bortser ifrån den främmande rättens lagvalsregler kan den inte 

anses tillämpa den främmande rätten så som en domstol i det andra landet skulle 

                                            
161 Hill & Shúilleabháin s 40 och Rogerson s 424 för ytterligare ett exempel på när renvoi tillämpats för 
att få ett ”just” resultat.  
162 Morris s 509.  
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ha gjort. Om renvoi inte tillämpas kan det således hävdas att domstolen i dom-

stolslandet bortser från en del av den främmande rätten.163  

I förhållande till det här argumentet ska det tilläggas att enkel renvoi inte 

utreder om den främmande rätten skulle tillämpa domstolslandets lag i dess hel-

het, även dess lagvalsregler. Hänsyn tas inte heller till hur den främmande rätten 

ställer sig till renvoi. Domstolen i det första landet ser endast till lagvalsregeln 

men utelämnar övriga internationella privat- och processrättsliga överväganden. 

På så vis blir utgången densamma som om den främmande rätten inte accepterar 

renvoi.164  

Renvoi enligt artikel 34 i arvsförordningen tar överhuvudtaget inte hänsyns 

till det andra landets inställning till renvoi. Arvsförordningens kan därför inte 

sägas följa den lojala tillämpningens princip fullt ut. Det kan emellertid vara 

svårt att göra det inom gemenskapsrättens ramar då den bygger på principen om 

EU-rättens företräde. 

 

5.1.4 Renvoi leder till enighet i lagvalet 

Om ett rättsförhållande skulle kunna bedömas enligt samma lag oavsett var det 

prövas vore det naturligtvis ett tungt vägande skäl för att acceptera renvoi. Om en 

domstol tillämpar den främmande rätten i dess helhet så som en domstol i det 

andra landet skulle ha gjort och tar hänsyn till den främmande rättens inställning 

till renvoi kommer utgången bli densamma oavsett vilket lands domstol som 

handlägger målet.  

Det sagda kan illustreras på följande sätt. Om en engelsk domstol tillämpar 

fransk rätt på exakt samma sätt som en fransk domstol skulle ha gjort spelar det 

ingen roll i vilket land talan väckts, samma lag kommer bli tillämplig i båda fal-

len.165  

                                            
163 Briggs s 23.  
164 Hill & Shúilleabháin s 37.  
165 Hill & Shúilleabháin s 38.  
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Det finns emellertid vissa problem förknippade med det här resonemanget. 

För att förtydliga hur renvoi kan leda till enhetliga lagvalslösningar och vilka 

problem som uppstår är ytterligare ett exempel nödvändigt. 

 Maria är en engelsk medborgare som har hemvist i Sverige. Antag att en 

engelsk domstol ska bedöma om Maria är myndig. Den engelska lagvalsregeln 

har domicil som anknytningsmoment vilket innebär att svensk rätt är tillämplig 

då Maria har domicil i Sverige. Eftersom den engelska domstolen tillämpar dub-

bel renvoi kommer den ta hänsyn till att svensk rätt inte accepterar renvoi och 

därmed tillämpa den svenska materiella rätten, utan att inkludera de svenska lag-

valsreglerna.  

Om svensk rätt skulle acceptera renvoi skulle svensk rätt bli tillämplig även 

om saken prövades vid svensk domstol. På så vis kommer renvoi få konsekven-

sen att samma lands lag är tillämplig oavsett vilken domstol som prövar målet. 

Exemplet visar att en enhetlighet i lagvalsreglerna endast uppstår i de fall den 

andra staten inte accepterar renvoi, eller i de fall domstolen bortser från den 

främmande rättens inställning till renvoi, med andra ord om den tillämpar enkel 

renvoi. Om den engelska domstolen hade tagit hänsyn till att svensk rätt accepte-

rar renvoi hade engelsk rätt blivit tillämplig då den svenska lagvalsregeln är ba-

serad på nationalitetsprincipen.166  

Enhetlighet i lagvalet kan endast ske genom antagandet av enhetliga regler i 

internationella konventioner eller inom ramen för gemenskapssamarbetet i EU.167 

Det kommer således aldrig bli möjligt att uppnå fullkomlig likställighet i lagvals-

reglerna inom den internationella civilrätten då det är orimligt att alla länder i 

världen skulle delta i ett sådant mellanstatligt samarbete. 

I arvsförordningen är syftet med att acceptera renvoi just att sammanföra 

lagvalet och behörigheten. Renvoi är tänkt att uppfylla det syftet genom att en 

återförvisning kan ske tillbaka till domstolslandet, som då kan tillämpa sina egna 

                                            
166 Karlgren s 67.  
167 Hill & Shúilleabháin s 38.  
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materiella arvsregler. Som visat i exemplet ovan i avsnitt 4.4 med Berit leder ren-

voi emellertid i det fallet till att enhetligheten splittras.  

Ytterligare ett problem är att en enhetlighet i lagvalsreglerna inte alltid är 

önskad. Om likställighet resulterar i att en lag som inte längre har en anknytning 

till situationen tillämpas har renvoi förfelat syftet med lagvalsreglerna, att lagen 

med den närmaste anknytningen ska tillämpas. Det kan innebära att den lag som 

de facto har närmast anknytning väljs bort. Ett exempel på detta är om en tvist 

uppstår rörande äktenskap och makars förmögenhetsförhållanden. Har makarna 

fått nytt hemvist eller ett nytt medborgarskap sedan äktenskapets ingående kan 

renvoi leda till att lagen i det land där makarna hade hemvist, eller var medbor-

gare, när de ingick äktenskap, tillämpas. Makarna kanske inte längre har någon 

anknytning till den staten och det skulle således inte vara att tillämpa lagen med 

den närmaste anknytningen.168  

 

5.1.5 Forum shopping 

Ett argument som också lyfts fram i litteraturen är att renvoi skulle motverka fo-

rum shopping.169 Forum shopping innebär att en part kan välja att väcka talan vid 

den domstol som kan tänkas meddela det mest fördelaktiga resultatet för käran-

den. Käranden måste vid val av domstol först beakta möjligheterna att få en 

eventuell dom erkänd och verkställd i det land där svaranden har egendom. Kä-

randen kan sedan genom att beakta domstolslandets lagvalsregler, och inställning 

till renvoi, försäkra sig om att den för käranden mest fördelaktiga materiella rät-

ten kommer att tillämpas.170  

Ett exempel på när en domstol använt renvoi för att motverka forum shop-

ping är det engelska rättsfallet Boys v Chaplin.171 En person väckte talan vid eng-

elsk domstol i ett försök att undkomma tillämpningen av maltesisk och kanaden-

sisk lag då det innebar ett ofördelaktigt resultat för käranden. Den engelska dom-
                                            
168 Hill & Shúilleabháin s 39.  
169 Hill & Shúilleabháin  s 9.  
170 Bergquist, & Melandér s 39.  
171 Sub nom. Chaplin v Boys [1971] A.C. 356. 
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stolen tillämpade då, genom återförvisning, maltesisk lag som en markering på 

att de engelska domstolarna inte uppskattade forum shopping. På så sätt kan en 

domstol använda renvoi för att göra forum shoppingen poänglös.172 Som tidigare 

nämnts kan emellertid en sådan harmonisering endast uppstå om den andra staten 

inte tillämpar renvoi eller om domstolslandet tillämpar enkel renvoi. 

Det finns två problem med forum shopping som emellertid inte blir lösta 

genom renvoi. För det första kan kärandens anledning till val av domstol bero på 

processuella skäl förknippade med den valda rättsordningen. Det kan således 

bero på anledningar som inte påverkas av vilken materiell rätt som tillämpas. För 

det andra är behörighetsregler bättre lämpade för att förhindra forum shopping.173  

Uniforma lagvalsregler kan också vara en lösning på problemet. Om lag-

valsreglerna är enhetliga kan forum shopping förhindras genom att den utländska 

rätten tillämpas ursprungstroget oavsett vid vilken domstol saken tas upp till 

prövning.174 Om de inblandade staternas domstolar kommer att tillämpa samma 

lag oavsett var talan väcks, kommer valet av domstol inte ha betydelse för vilken 

materiell rätt som tillämpas på det aktuella problemet. Det här kan emellertid 

främst uppnås inom gemenskapsrätten eller genom internationella konventioner 

där många länder deltar.175  

I det första exemplet med Berit och Bertil hotar Bertil systern med att väcka 

talan vid engelsk domstol och på så sätt förhindra att systern ska få något arv. 

Antag att de engelska reglerna är sådana att de, till skillnad från de svenska arvs-

rättsliga reglerna, förhindrar att systern får något arv. Kan renvoi förhindra forum 

shopping när arvsförordningen är tillämplig då lagvalsreglerna är enhetliga? 

Eftersom renvoi i det här fallet resulterar i att de svenska arvsreglerna till-

lämpas i fråga om majoriteten av tillgångarna kan den frågan besvaras jakande. 

Om Bertil väcker talan vid engelsk domstol kommer svensk rätt att tillämpas och 

om Bertil väcker talan vid svensk domstol kommer också svensk rätt att tilläm-
                                            
172 Briggs s 23.  
173 Hill & Shúilleabháin s 39.  
174 Lindkvist & Sinander s 752.  
175 Hill & Shúilleabháin s 38.  



 
 
 
 
 

62 

pas, åtminstone vad avser den egendom som omfattas av de lagvalsregler som 

pekar ut svensk rätt. Eftersom renvoi leder till en viss splittring i lagvalsfrågan 

kommer försöket att motverka forum shopping inte att vara helt framgångsrikt i 

alla fall.  

Om renvoi inte accepterats i arvsförordningen hade engelsk rätt tillämpats 

om Bertil väckt talan i Sverige och då hade Bertil kunnat forum shoppa sig till 

en, för sin del, mer fördelaktig utgång eftersom att olika rättsordningar hade bli-

vit tillämpliga beroende på vid vilken domstol talan väckts.  

I det här avseendet har således renvoi en positiv effekt. Det är emellertid 

tveksamt om det faktumet att forum shopping kan förhindras motiverar att för-

ordningen accepterar renvoi. Att en medborgare inom unionen ska kunna förutse 

vilken lag som kommer att bli tillämplig och att den lagen med närmast anknyt-

ning tillämpas är av stor vikt. Renvoi tillgodoser inga av de behoven.  

 

5.2 Nackdelar med renvoi 

5.2.1 Vet någon vad renvoi är? 

Renvoi har som nämnts beskrivits som ”ett ämne älskad av akademier, hatat av 

studenter och ignorerat av praktiserande jurister, i de fall de förstår att det är ren-

voi de har att göra med”.176 Föregående avsnitt visar att de argument som talar 

för att acceptera renvoi inte är särskilt starka och lätt kan ”motbevisas”. Somliga 

menar till och med att renvoi inte hör hemma i en modern rättsordning.177  

De argument som finns för att acceptera renvoi tar sikte på olika former av 

renvoi. Enkel renvoi leder till tillämpningen av lex fori i fler fall än dubbel ren-

voi gör. Å andra sidan beaktas den lojala tillämpningens princip i större utsträck-

ning vid dubbel renvoi än vid enkel renvoi. Dubbel renvoi kan leda till likställig-

het i lagvalsreglerna men endast i förhållande till stater som tillämpar enkel ren-

voi eller inte accepterar renvoi alls. Det hela är rörigt och valet mellan enkel och 

dubbel renvoi är inte givet.  
                                            
176 Davies m fl, para 7.3.1. 
177 Beaumont & McEleavy, Private International Law, s 102. 
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Renvoi har vidare tillämpats i många olika situationer, med många undan-

tag och kan knappast anses vara en konsekvent doktrin. Frågan är om någon för-

stått vad renvoi innebär till fullo.178  

Att tillämpa renvoi när det har sin grund i en så splittrad rättspraxis kan an-

ses strida mot grundläggande rättssäkerhet, eftersom det leder till en osäker rätts-

tillämpning. Trots detta delas inte den negativa inställningen till renvoi i rätts-

praxis där rättstillämparna omhuldat återförvisningsläran.179 Det kan mot bak-

grund av de många tveksamheter som är förknippade med renvoi ifrågasättas om 

doktrinen bör göra intåg även i gemenskapsrätten. Trots de fördelar som finns 

med renvoi så finns det som sagt ändå övervägande fler nackdelar. 

 

5.2.2 Suveränitetsprincipen 

Tillämpningen av renvoi sker som nämnts ofta med stöd i principiella skäl. Det 

anses vara ologiskt att tillämpa endast en del av den främmande rätten och såle-

des inte innefatta lagvalsreglerna i tillämpningen. Situationen ska lösas så som 

den utpekade rätten faktiskt föreskriver. Det kan inte ske om vissa rättsregler i 

den utpekade rättsordningen ignoreras.180  

Lagstiftaren baserar emellertid anknytningsmomentet i sin egen lagvalsre-

gel på den faktor den anser har närmast anknytning till det aktuella civilrättsliga 

frågan, och således är bäst lämpad att avgöra vilken lag som ska tillämpas. Ef-

tersom anknytningsmomentet är valt av lagstiftaren på rättspolitisk grund, kan 

det tyckas märkligt och nästintill illojalt mot lagstiftaren att överge den egna lag-

valsregeln för främmande rätts lagvalsregler som är framtagna efter rättspolitiska 

överväganden i den staten.181 Renvoi sägs därmed undergräva den egna lagen 

och omkullkasta de förväntningar enskilda har på vilken lag som ska tillämpas.182 

                                            
178 Tetley s 93.  
179 Gihl s 448.  
180 Hill & Shúilleabháin s 37. 
181 Beaumont & McEleavy s 103. 
182 Hill & Shúilleabháin s 41.  
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En tillämpning av återförvisningsläran anses mot bakgrund av det nyss sagda 

innebära en inskränkning av suveräniteten i domstolslandet.  

Franska domstolar är av uppfattningen att renvoi inte skadar Frankrikes su-

veränitet då de genom renvoi kan tillämpa fransk materiell rätt. De franska dom-

stolarnas inställning till den internationella privat- och processrätten är nämligen 

att den fyller funktionen av kompetensnormer för internationellt lagstiftande och 

är tillämplig vid konflikter mellan ”suveräniteter”.183 Lagvalsregler är emellertid 

inte skapade av ett internationellt organ, utan är grundad på nationell lagstiftning. 

De måste därmed anses vara ett uttryck för varje stats uppfattning om vad som är 

dess befogenheter vid kompetenskonflikter med andra stater. Det blir därför svårt 

att inte uppfatta tillämpningen av renvoi som att domstolarna ger en annan stats 

uppfattning om vilken lag som har närmast anknytning till en viss situation före-

träde.184  

De franska domstolarna är vidare av åsikten att i de fall den främmande 

lagvalsregeln har ett annat anknytningsfaktum än den franska ”gör den främ-

mande rätten inte anspråk på att bli tillämpad” i den aktuella civilrättsliga situat-

ionen. Ett liknande argumentationsmönster går att urskilja i engelsk rättspraxis 

där domstolarna i flera fall kommit fram till att den främmande rätten inte ”vill 

bli tillämpad”.185 Att den främmande rätten inte ”vill bli tillämpad” betyder att 

den främmande rättens materiella regler endast är tillämpliga om anknytningsmo-

mentet i den aktuella lagvalsregeln är uppfyllt. Lagstiftaren i det andra landet har 

vid utformandett av lagvalsregeln således inte åsyftat att den ska tillämpas på 

situationer där anknytningsmomentet inte är uppfyllt. Det som återstår att göra i 

sådana fall är att tillämpa lex fori.186  

Renvoi tillämpas med ett sådant resonemang inte på grund av att en annan 

stats lagvalsregel tillämpas framför den egna lagvalsregeln utan för att det inte 

finns någon annan utväg, anknytningsmomentet är inte uppfyllt och lagvalsregeln 
                                            
183 Gihl s 448 ff.  
184 Gihl s 462.  
185 Se ovan kapitel 3.1 och 3.2. 
186 Gihl s 453.  
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är därmed inte tillämplig. 187 Att tillämpa främmande rätt kan dock generellt sett 

inte anses som illojalt eller en inskränkning av en stats suveränitet. Det har tvär-

tom varit lagstiftarens avsikt att ett annat lands lag ska tillämpas. Frågan är dock 

om lagstiftaren vid utformningen av lagvalsreglerna har tänkt att utpekandet även 

ska omfatta den andra statens lagvalsregler och således den andra lagstiftarens 

uppfattning om vilken lag är den närmast anknutna.  Somliga menar dock att så 

länge lagstiftaren inte explicit förbjuder renvoi måste lagstiftaren anses ha accep-

terat att en annan stats lagvalsregel kan komma att beaktas.188  

Gihl har kritiserat den franska inställningen och frågar sig varför det skulle 

vara försvarbart att tillämpa lex fori med stöd i argumentet att den främmande 

rätten inte ”vill” bli tillämpad när lagvalsregler inte har till syfte att legitimera 

den materiella rätten. Den materiella rättens giltighet är helt oberoende av lag-

valsreglerna, vilka endast syftar till att hänvisa till den i situationen tillämpliga 

materiella rätten.189   

Lagvalsreglerna är från början inte skapta för renvoi utan har utformats i 

syfte att peka ut materiell rätt.190 Renvoi uppstod vid sekelskiftet och lagvalsreg-

ler har funnits betydligt längre än så. Ett tydligt tecken på att lagvalsreglerna inte 

är tänkta att peka ut den andra rätten i dess helhet är att detta kan leda till en cir-

culus inextricabilis, det vill säga en ond cirkel.  

 

5.2.3 En rättslig tennismatch utan slut 

Renvoi kan leda till en oändlig rundgång. Det kan sägas vara ett teoretiskt pro-

blem, eftersom domstolen kan bryta den onda cirkel som uppstår genom att an-

tingen helt bortse från att det logiska vore att tillämpa lagvalsreglerna likadant 

vid en återförvisning, att alltid beakta lagvalsreglerna, eller att tillämpa dubbel 

renvoi. Vid tillämpningen av dubbel renvoi fungerar det emellertid endast om 

den andra rättsordningen inte tillämpar renvoi eller om den tillämpar enkel ren-
                                            
187 Gihl s 450.  
188 Briggs s 22 f.  
189 Gihl s 454 f.  
190 Briggs s 22. 
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voi. Rimligtvis måste rättstillämpningen ske konsekvent och om en lagvalsregel 

pekar ut ett lands lag och den främmande rätten återförvisar till domstolslandets 

lag kan det inte anses vara konsekvent att inte beakta lagen i dess helhet, inklu-

sive lagvalsreglerna.  

Utifrån det här resonemanget kan det hävdas att renvoi överhuvudtaget inte 

borde ha uppstått. Renvoi säger nämligen något om hur lagvalsreglerna är tänkta 

att fungera. Som bekant syftar utpekandet av främmande rätt i en lagvalsregel till 

att fastställa den rätt som har närmast anknytning till den aktuella civilrättsliga 

frågan. Om lagvalsreglerna ska beaktas kan emellertid inte syftet anses tillgodo-

sett då det anknytningsmoment som används är valt utifrån andra rättspolitiska 

ställningstaganden av en annan lagstiftare.191  Att acceptera renvoi skulle således 

kunna tolkas som att utformningen av lagvalsreglerna misslyckats. 

Vid enkel renvoi har rättstillämparen valt att bortse från den onda cirkel som 

uppstår vid tillämpningen av renvoi och stannar vid att tillämpa lex fori vid en 

återförvisning till den egna rätten. Samma resonemang används vid en vidareför-

visning. Om domstolslandets lagvalsregel pekar ut en främmande rätt vars lag-

valsregel pekar ut ytterligare ett lands rätt, och så vidare, skulle även i det fallet 

en oändlig rundgång kunna bli aktuell. De nationella domstolarna stannar därför 

vid den rättsordning som först pekas ut vid en vidareförvisning. Det går natur-

ligtvis att hävda att tillämpningen av främmande rätts lagvalsregler uppstått för 

att det ansetts medföra vissa fördelar. Eftersom rättstillämparen skapat instru-

mentet kan den även begränsa dess funktion och på så sätt bryta den onda cir-

keln.192 Det är precis vad den engelska domaren gjorde i re Annesley.193 Han un-

dersökte hur en fransk domstol skulle hantera situationen och i syfte att bryta 

rundgången ”skapades” dubbel renvoi.194 

Vid tillämpningen av artikel 34 i arvsförordningen tillämpas endast enkel 

renvoi, tillbaka till en medlemsstats lag, eller genom en vidareförvisning till ett 
                                            
191 Beaumont & McEleavy, s 103.  
192 Beaumont & McEleavy s 103.  
193 Se kapitel 3.1.2.4. 
194 Gihl s 435 ff. 
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tredjeland som tillämpar sin egna materiella rätt. Gemenskapslagstiftaren har haft 

för avsikt att renvoi ska leda till att materiell rätt tillämpas efter att den först till-

lämpliga lagvalsregeln pekar ut främmande rätt för att förhindra att en ond cirkel 

uppstår.195  

 

5.2.4 Oförutsägbarhet 

På grund av en splittrad rättspraxis är tillämpningen av renvoi förknippad med 

osäkerhet. Lagvalet beror till stor del på vad utredningen av innehållet i utländsk 

rätt resulterar i. Det är som sagt svårt att avgöra hur en utländsk domstol hade 

tillämpat renvoi, hur den utländska lagvalsregelns anknytningsmoment ska tolkas 

etc. Det är mycket svårt, om inte omöjligt, att döma enligt ett annat lands inter-

nationella privat- och processrätt på ett korrekt sätt. Oftast är den internationella 

privat- och processrätten svårtolkad och består till stor del av osäker kodifierad 

praxis.196  

Underrätternas avgöranden är inte prejudicerande och kan således inte till-

mätas någon större betydelse av domstolslandets rättstillämpare vid utredningen 

av främmande rätts inställning till renvoi. Om domstolslandets lagvalsregel pekar 

ut en främmande rätt där renvoi inte har varit en vanlig förekommen företeelse 

blir uppgiften desto svårare. Hur ska rättstillämparen kunna avgöra ett främ-

mande lands inställning till renvoi där det finns avgöranden av samma dignitet 

som talar emot varandra eller där det finns olika åsikter om huruvida renvoi är en 

del av den främmande rätten?197  

I engelsk rättspraxis har till exempel domstolarna kommit till olika slut i 

lagvalet vid tillämpningen av renvoi. I vissa fall har renvoi resulterat i att den 

utpekade främmande rättens materiella rättsregler blivit tillämpliga, i vissa andra 

fall har engelsk materiell rätt tillämpats, ibland har lagen i domicil of origin till-

lämpats och i ytterligare andra fall en annan rättsordning. Det finns således inga 

                                            
195 Bogdan s 220.  
196 Gihl s 468 ff. 
197 Morris s 508 f. 
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garantier för vad utslaget vid en tillämpning av renvoi kommer att resultera i.198 

Förutsägbarhet saknas således när renvoi används. Det är mot den bakgrunden 

rimligt att ställa sig frågan om en domstol bör ta på sig det svåra uppdraget att 

fastställa innehållet i främmande rätts lagvalsregler när nackdelarna med renvoi 

överväger fördelarna i så stor utsträckning.199  

Artikel 34 i arvsförordningen lämnar inte öppet för rättstillämparen att be-

akta den främmande rättens inställning till renvoi. Problemet med att fastslå ut-

ländsk rätt i övrigt kvarstår dock. Det innebär att renvoi i enlighet med arvsför-

ordningen kan leda till ett oförutsägbart resultat i andra avseenden då lagvalet 

splittras.200 

 

5.2.5 Processekonomiskt ofördelaktigt 

Något som inte nämns i litteraturen är att renvoi kan vara processekonomiskt 

ofördelaktigt. I civilrättsliga tvister är det normalt parterna själva som står för 

processkostnaderna. Enligt flertalet rättsordningar åligger det i många fall parter-

na att presentera innehållet i utländsk rätt, även om domstolen inte blint kan för-

lita sig på att utredningen är komplett och måste göra egna efterforskningar.201 

Det i sig är förknippat med stora kostnader, dels för att det tar längre tid och dels 

för att juridiska experter i den andra staten måste anlitas. Det är tveksamt om det 

är motiverat att ålägga parterna denna kostnad när utgången är så osäker. I vissa 

fall kanske parterna inte har åberopat renvoi eller har kunnat förutse att en sådan 

extra kostnad ska komma att uppstå. I engelsk rätt är det av den här anledningen 

inte så ofta parterna åberopar att renvoi ska tillämpas.202 

Å andra sidan måste en utredning om utländsk rätt företas även i de fall 

lagvalsreglerna inte beaktas. Den kostnaden torde emellertid bli betydligt lägre 

                                            
198 Morris s 508 ff.  
199 Morris s 511.  
200 Se nedan kapitel 6.  
201  Jänterä-Jareborg, svensk domstol och utländsk rätt, s 235 ff. Se även Morris s 10. 
202 Hill & Shúilleabháin s 34. 
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då det förefaller vara lättare att utreda den materiella rätten än en främmande 

rätts lagvalsregler och dess inställning till renvoi. 

Även om det åligger domstolen att utreda den främmande rättens inställning 

till renvoi är det en stor kostnad som inte alltid är försvarbar med motiveringen 

av ett rimligare eller bättre resultat än en tillämpning av den först utpekade mate-

riella rätten.  

Vid tillämpningen av artikel 34 i arvsförordningen bär parterna process-

kostnaderna enligt domstolslandets lag, någon reglering kring processkostnader 

finns inte i förordningen. Samma problematik för kostnader förknippade med 

utredningen av utländsk rätt föreligger således även i det här fallet. Den enda 

skillnaden är att utredningen inte behöver omfatta den främmande rättens inställ-

ning till renvoi då denna inte ska beaktas. Att lagvalsreglerna och behörighets-

reglerna är koordinerade har vissa fördelar ur ett processekonomiskt och tidsbe-

sparande perspektiv. När renvoi accepteras och en domstol måste tillämpa olika 

lagar på arvet och situationen blir så komplicerad som i exemplet med Berit går 

de aspekterna förlorade. Ur ett processekonomiskt perspektiv hade det således 

varit fördelaktigare om renvoi inte accepterades utan domstolen endast hade en 

lag att tillämpa på arvet i dess helhet.   
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6 Ur askan i elden – som en Fågel Fenix 
 

6.1  Varför ska EU-rätten vika för lagvalsregler i tredjeland?  

EESK förespråkar att renvoi bör accepteras i arvsförordningen för att förhindra 

att enhetligheten i förordningens lagvalsregler inte slås sönder.  Den menar att i 

de fall ett annat land kan ha en närmare anknytning till frågan bör den anknyt-

ningen respekteras.  

Behörighetsreglerna och lagvalsreglerna i arvsförordningen är samordnade 

för att i största möjliga mån sammanföra behörigheten med tillämplig lag. På så 

sätt kommer den behöriga domstolen att tillämpa sin egen lag. Eftersom det finns 

en restkompetens för medlemsstaters behörighet i artikel 10 kan emellertid ett 

tredjelands lag komma att bli tillämplig även om det är en medlemsstats domstol 

som prövar frågan. Eftersom det är lagen där personen som avlidit har hemvist 

som ska tillämpas kan det tänkas att den statens lagvalsregler hade pekat ut en 

annan stat som den med närmast anknytning. För att den anknytningen inte ska 

gå förlorad bör man med EESK:s argument acceptera renvoi.  

För det första går det att ifrågasätta varför ett tredjelands uppfattning om 

vilken lag som har närmast anknytning till den aktuella situationen ska ges före-

träde framför gemenskapslagstiftarens uppfattning om att hemviststatens lag ska 

tillämpas. EU har valt att den lag där den avlidne har hemvist är den staten som 

har närmast anknytning, då de flesta tillgångar förmodligen finns i den staten och 

det är där den avlidne haft sina intressen och sitt sociala liv. Borde inte det rim-

ligtvis gälla oavsett den andra statens uppfattning? Om gemenskapslagstiftaren 

vill lämna till de nationella rättsordningarna att avgöra vilket anknytningsfaktum 

som definierar den närmaste anknytningen i successionsfrågor borde den ha nöjt 

sig med en förordning som reglerar behörighet och erkännande och verkställighet 

av domar och lämnat lagvalsfrågans lösning till domstolarna i medlemsstaterna.  

EESK argument liknar det som engelska och franska domstolar fört vid till-

lämpningen av renvoi, att den främmande rätten inte ”vill” bli tillämpad och att 
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det vore att påtvinga det tredjelandet en kompetens den inte har gjort anspråk på. 

Om en tredjestats lagstiftare kanske utformat sin lagvalsregel efter ett annat an-

knytningsfaktum har den inte haft för avsikt att dess materiella regler ska tilläm-

pas i situationer där anknytningsmomentet inte är uppfyllt.  

Lagvalsregler har emellertid inte till syfte att legitimera den materiella rät-

ten och dra gränser för när denna får tillämpas. Den materiella rättens giltighet är 

helt oberoende av lagvalsreglerna, vilka endast syftar till att hänvisa till den i si-

tuationen tillämpliga materiella rätten.203 Lagvalsreglerna kan således inte sägas 

utgöra kompetensnormer som ska lösa konflikter mellan suveräniteter. Anled-

ningen är att lagvalsregler ger uttryck för lagstiftarens uppfattning om hur en viss 

situation av internationellt slag ska lösas av den egna statens domstolar. Domsto-

larna bör med det resonemanget tillämpa den av lagstiftaren utpekade lagen.204 

För det andra borde det dessutom generera en större enhetlighet och förut-

sägbarhet i rättstillämpningen om renvoi inte tillämpades alls, då är det alltid den 

materiella rätten som ska tillämpas och alltid hemviststatens lag, förutsatt att det 

är arvsförordningen som är tillämplig. Som de ovan givna exemplen visar riske-

rar renvoi att splittra enigheten i arvsförordningens lagvalsregler och resultera i 

att olika lagar tillämpas på olika delar av arvet.  

 

6.2 Arvsförordningen godtar en klyvning av tillämpliga regler till viss 

del 

Mellanstatliga samarbeten på det civilrättsliga området syftar till att samma re-

sultat ska uppnås oavsett var tvisten tas upp till prövning, så kallad beslutshar-

moni. Ett sätt att uppnå beslutsharmoni är genom enhetliga lagvalsregler. De lag-

valsregler som återfinns i EU-förordningar ska tillgodose parternas möjligheter 

att förutse vilken lag som är tillämplig i en specifik situation.205  

                                            
203 Gihl s 454 f.  
204 Gihl s 462.  
205 Lindkvist & Sinander s 749 f.  
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Enligt skäl 37 i arvsförordningen ska förordningen ge arvlåtare och arvingar 

möjlighet att förutse vilken lag som kommer att tillämpas på kvarlåtenskapen. 

Enhetliga lagvalsregler ska uppfylla det kravet och öka rättssäkerheten. Att 

samma lag är tillämplig på arvet i dess helhet är ett kriterium för att uppnå 

nämnda mål. Som exemplen visat resulterar emellertid renvoi i att olika lagar kan 

bli tillämplig på de olika delarna av arvet, vilket strider mot nämnda syfte.  

Om artikel 34 förbjudit tillämpningen av renvoi hade Berits kvarlåtenskap i 

det första exemplet fördelats helt enligt engelsk rätt. Den svenska domstolen 

hade då tillämpat de engelska materiella arvsrättsreglerna. Det hade rimligtvis 

varit Berits avsikt när hon upprättade sitt testamente, eftersom hon varit bosatt i 

England sedan 22 år. Det hade utifrån Berits synpunkt, som inte besitter någon 

juridisk kompetens, varit en mer förutsebar utgång om engelsk materiell rätt till-

lämpats än att, genom en tillämpning av renvoi, låta arvet vara underkastad olika 

länders lagar. Det kan inte förväntas att alla medborgare i EU ska vara rättsex-

perter för att kunna förutse hur deras framtida kvarlåtenskap kommer att fördelas. 

Det strider mot tanken att medborgarna själva ska kunna ta till vara sina rät-

tigheter och kunna förutse hur rättsliga situationer kommer hanteras.  

Renvoi är ett komplicerat och svårtillgängligt ämne. Inte bara för att praxis 

är så splittrad, utan även för att det är förknippat med så många teoretiska kuller-

byttor. Det är en undantagsregel som inte tillämpas på ett konsekvent sätt.206 Det 

är svårt att förstå att rättstillämpare runt om i världen har fortsatt att tillämpa ren-

voi trots alla problem som är förknippade med det. Det är ännu svårare att förstå 

varför gemenskapslagstiftaren välkomnat renvoi in i EU-rätten. Arvsförordning-

en har dessutom resulterat i en ingående detaljreglering som tyvärr inte bringar 

någon större klarhet.207  

Enligt min mening hade det varit klokare av gemenskapslagstiftaren att inte 

valt att acceptera renvoi i arvsförordningen utan nöjt sig med att tillämpa lex 

domicilii i alla lägen. Hemvist är valt av lagstiftaren som det anknytningsfaktum 
                                            
206 Tetley s 92.  
207 Bogdan, SvJT 2012, s 745. 



 
 
 
 
 

73 

som ger uttryck för vilken lag som har den närmaste anknytningen och det bör 

gälla utan undantag. Att inte acceptera renvoi har dessutom fungerat utmärkt i 

alla andra förordningar på det civilrättsliga området och det är svårt att förstå vad 

som motiverar det i fall av succession. Den enda tänkbara förklaringen är att det 

är ett försök att sammanföra lagvalet med behörigheten. Det måste emellertid 

anses viktigare att lagen med den närmaste anknytningen tillämpas än att doms-

rätt och lagval sammanfaller, även om det naturligtvis är att föredra.  

Det återstår att se hur EU-domstolen hanterar de ytterst komplicerade situ-

ationer som kan tänkas uppstå när lagvalet är splittrat. Kommer renvoi i och med 

arvsförordningen att resa sig som en Fågel Fenix ur askan, eller har gemenskap-

slagstiftaren gått ur askan i elden?  
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