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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den inre marknaden inom Europeiska Unionen (EU) är en viktig del av unionens 

samarbete. Det är genom den inre marknaden som individer inom EU garanteras den 

fria rörligheten mellan medlemsstater.
1
 Den fria rörligheten inom EU har bidragit till att 

personer, permanent eller under kort tid, i större utsträckning arbetar och bor i ett annat 

land än sitt ursprungsland än förut.
2
 2013 flyttade exempelvis 50 715 personer från 

Sverige till ett annat land.
3
 21 658 personer av dessa 50 715 flyttade till andra EU-

länder. På grund av den geografiska närheten utvandrar flest personer till Finland och 

Danmark. Utöver dessa länder utvandrar dock en relativt stor mängd personer även till 

Storbritannien, Tyskland, Polen och Spanien. Till var och ett av dessa länder utvandrade 

under 2013 över 1 000 personer.
4
 

Samtidigt var 1 533 493 personer utrikesfödda bosatta i Sverige år 2013.
5
  

Av dessa invandrade år 2013 sammanlagt 35 610 personer från andra EU-länder till 

Sverige. När det gäller invandringen till Sverige är det likt utvandringen, att de nordiska 

EU-länderna, Finland och Danmark, har flest invandrade personer till Sverige. Utöver 

dessa två länder är det en relativt stor spridning av EU-länderna som har personer som 

invandrar från sitt ursprungsland till Sverige. Från såväl Polen, Storbritannien, 

Tyskland, Spanien, Grekland, Italien, Rumänien, Frankrike, Litauen och Nederländerna 

invandrade över 1 000 personer till Sverige under 2013.
6
 

Det denna statistik visar är att EU:s fria rörlighet har påverkat personers 

traditionella hemvist. Fler personer inom unionen rör sig idag över landsgränserna. I 

                                                             
1 Art 26, Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, (FEUF), samt art 2 Europeiska Unionens 

fördrag (EUF). 
2Örtenhed, Kristina, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden – En 

internationellt privat- och processrättslig studie 2006, s 19. 
3 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101J/Flyttningar97/tabl

e/tableViewLayout1/?rxid=1cac7d6d-16b6-4c9e-9f92-1db522a18d38, Hämtad 2014-11-03. 
4 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101J/ImmiEmiFlytt/tab

le/tableViewLayout2/?rxid=da5663a1-8c91-4c9b-8c29-0b24a57a2806, Hämtad 2014-11-21. 
5 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/UtrikesFoddaR/ta

ble/tableViewLayout1/?rxid=1cac7d6d-16b6-4c9e-9f92-1db522a18d38, Hämtad, 2014-11-03. 
6 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101J/ImmiEmiFlytt/tab

le/tableViewLayout2/?rxid=da5663a1-8c91-4c9b-8c29-0b24a57a2806#, Hämtad, 2014-11-21. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101J/Flyttningar97/table/tableViewLayout1/?rxid=1cac7d6d-16b6-4c9e-9f92-1db522a18d38
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101J/Flyttningar97/table/tableViewLayout1/?rxid=1cac7d6d-16b6-4c9e-9f92-1db522a18d38
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101J/ImmiEmiFlytt/table/tableViewLayout2/?rxid=da5663a1-8c91-4c9b-8c29-0b24a57a2806
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101J/ImmiEmiFlytt/table/tableViewLayout2/?rxid=da5663a1-8c91-4c9b-8c29-0b24a57a2806
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/UtrikesFoddaR/table/tableViewLayout1/?rxid=1cac7d6d-16b6-4c9e-9f92-1db522a18d38
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/UtrikesFoddaR/table/tableViewLayout1/?rxid=1cac7d6d-16b6-4c9e-9f92-1db522a18d38
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101J/ImmiEmiFlytt/table/tableViewLayout2/?rxid=da5663a1-8c91-4c9b-8c29-0b24a57a2806
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101J/ImmiEmiFlytt/table/tableViewLayout2/?rxid=da5663a1-8c91-4c9b-8c29-0b24a57a2806
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svenskt hänseende har den fria rörligheten, som framgår av ovan, framförallt påverkat 

utvandringen från Sverige. 

På grund av den fria rörligheten inom EU och konsekvenserna som 

uppstår till följd av denna, har EU de senaste åren intensifierat sin lagstiftning inom den 

internationella privat- och processrätten.
7
 Vid gränsöverskridande förhållanden finns det 

behov av en enhetlig reglering som tydligt anger vilken stats domstol som är behörig att 

ta upp en enskilds talan och vilket lands lag som gäller vid internationellt privaträttsliga 

tvister. Utan en enhetlig reglering från EU på den internationella privaträttens område 

finns det risk att det blir kollision mellan olika länders anspråk på grund av olikheter i 

ländernas interna internationellt privaträttsliga regler. Detta skapar oförutsebarhet 

samtidigt som det gör att de olika processerna tar längre tid. Därför har EU genom 

förordningar reglerat ett antal internationellt privaträttsliga områden. Exempel på detta 

är Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols 

behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område 

inom Europeiska Unionen (EU) (Bryssel I) och Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 

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

verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om 

upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II).
8
 

Den 17 augusti 2015 träder ännu en EU-förordning i kraft, nämligen 

Förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, 

erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av 

officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg.
9
 

Området för arv har tidigare varit oreglerat av EU. Eftersom det varje år uppstår ungefär 

450 000 gränsöverskridande arvsituationer inom EU, ansågs behovet av en förordning 

vara stort inom detta område.
10

 Syftet med arvsförordningen är att öka förutsebarheten 

för unionsmedborgare gällande behörighet och tillämplig lag vid gränsöverskridande 

arvssituationer.
11

 

                                                             
7 EU fick behörighet att lagstifta inom den internationella privat- och processrätten först 1999, när det s.k. 

Amsterdamfördraget trädde i kraft. 
8Rådets förordning nr 2201/2003 kallas också Bryssel II Bis och ersatte tidigare gällande Bryssel II-

förordningen nr 1347/2000. I denna framställning kommer dock Bryssel II Bis endast att kallas Bryssel II. 
9 Fortsättningsvis kallad arvsförordningen. 
10 http://ec.europa.eu/news/justice/091015_en.htm, hämtad 2014-11-03. 
11 Se arvsförordningens ingress (7). 

http://ec.europa.eu/news/justice/091015_en.htm
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Det är också relevant för denna framställning att redan här redogöra vad 

som avses med arv enligt arvsförordningen. ”Arv” ses som överföringar av tillgångar, 

rättigheter och skyldigheter efter dödsfall oavsett om det sker enligt den legala 

arvsförordningen eller genom ett testamente.
12

 

1.2 Jämförelse med andra europeiska länders arvsregler 

Av artikel 4 och 21 i arvsförordningen framgår att anknytningsmomentet hemvist är 

bestämmande för både frågan om behörighet och om tillämplig lag. Eftersom det finns 

skillnader mellan EU-länders nationella arvsrättsliga regler är det av synnerlig vikt att 

avgöra vilket land en avliden person har sitt hemvist i. Utifrån den ovan beskrivna 

statistiken framgick att svenskar framförallt utvandrade till Storbritannien, Tyskland, 

Polen och Spanien.
13

 För att illustrera vissa skillnader som finns mellan Sverige och 

vissa av dessa länder som flest svenskar utvandrar till, följer nedan ett par exempel på 

skillnader i ländernas arvsrätt och därtill anslutande regler. 

Enligt tysk arvsrätt ärver en efterlevande make en fjärdedel av arvlåtarens 

kvarlåtenskap när bröstarvingar finns.
14

 I svensk rätt kommer den efterlevande maken 

att erhålla hälften via bodelning (förutsatt att inget äktenskapsförord existerat mellan 

makarna) och hälften erhålls enligt arvsreglerna med så kallad fri förfoganderätt.
15

 I 

Spanien förekommer exempelvis fortfarande arvskatt, något som avskaffades i Sverige 

2004.
16

 Skattesatsen kan variera mellan olika regioner. Vissa regioner, såsom Madrid, 

har i princip avskaffat skatt på arv medan vissa regioner har en skattesats som överstiger 

30 %.
17

 Skattefrågor omfattas inte av arvsförordningen. Dessa frågor regleras istället av 

nationell rätt och eftersom det i vissa regioner i Spanien utgår skatt vid arv bör detta 

kunna bli aktuellt även för en svensk person med hemvist i Spanien vid sin död.
18

 

Det skulle givetvis kunna ha presenteras flera skillnader mellan svensk 

arvsrätt och annan inhemsk europeisk arvsrätt än dessa. Detta är dock bara för att 

illustrera varför det är viktigt att klargöra hemvistbegreppets betydelse och när hemvist 

enligt arvsförordningen kan anses vara förvärvad. Detta för att inte det ska behöva 

                                                             
12 Arvsförordningen art 3 (1) (A). 
13 Utöver dessa fyra, även Finland och Danmark. Den nordiska familjerätten är dock relativt snarlik. 

Danmark är inte heller part i arvsförordningen, se ingress (83). 
14 Art 1931 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). 
15 Ärvdabalken 3:1-2. 
16 Se 8 kap. § 2 Inkomstskattelag.  
17 Garb, Louis & Wood, John, International Succession, 2011, s 661. 
18 Se Arvsförordningens ingress (10). 
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uppstå oberäknade situationer för arvlåtare, dödsbodelägare eller handläggande 

myndigheter vid ett arvskifte.  

1.3 Syfte och avgränsning 

Detta arbete har till syfte att utreda i första hand hur rekvisitet hemvist ska tolkas i den 

nya arvsförordningen. Arvsförordningen i övrigt kommer endast behandlas med 

avseende på konsekvenser som har sitt ursprung i tolkningen av hemvistbegreppet för 

frågor om behörighet och tillämplig lag. Svensk internationell arvsrätt kommer endast 

att behandlas för att visa på de skillnader som uppstår i och med arvsförordningens i 

kraft trädande. Någon djupare genomgång av svensk arvsrätt kommer däremot inte att 

göras. 

 Mer specifikt är syftet med denna uppsats att analysera de förutsättningar 

som uppställs för att förvärva hemvist. I detta ingår att identifiera en standard för vad 

som krävs, för att hävda att hemvist i ett enskilt fall har förvärvats i ett visst land. 

Anledningen till det valda syftet och målsättningen att analysera vad som krävs för att 

förvärva hemvist är dels för att hemvistbegreppet i sig själv inte är tydligt nog och i 

synnerhet inte i en EU-rättslig kontext. Dels för att många unionsmedborgare utnyttjar 

EU:s fria rörlighet och därför kan ha anknytning till flera olika länder samtidigt. Det 

finns därför ett behov av att hemvistbegreppet förtydligas, för att den nya 

arvförordningen ska kunna ge den underlättande funktion till unionsmedborgare och 

domstolar som den är tänkt att ge. 

1.4 Metod och material 

Till skillnad från uppsatser som endast behandlar den svenska rättsordningen har det för 

detta arbete krävts att en annan slags metod än endast den traditionella rättsdogmatiska 

metoden använts. Eftersom uppsatsens kärna rör ett EU-rättsligt begrepp kan metoden 

som valts för uppsatsen bäst klassificeras som inom EU-rättslig komparativ metod. Jag 

har, för att uppnå bästa resultat analyserat och tolkat andra förordningar från EU inom 

den internationella privat- och processrätten. Utöver detta har även anslutande praxis till 

dessa förordningar analyserats och tolkats. Detta har varit nödvändigt eftersom 

förordningarna inte ger tillräckligt med information för tolkningen av begreppen. Fokus 

i uppsatsen, har legat på förordningar med anslutande praxis som också behandlar 

hemvistbegreppet. Det är givetvis problematiskt att de valda EU-förordningarna som 

använts inte rör arvsförhållanden utan istället rör frågor om äktenskap och underhåll. 
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Det har dock varit behövligt att tolka andra EU-förordningar för att kunna utröna hur 

hemvist i arvsförordningen ska tolkas. Viss hänsyn för att arvsförordningen inte har 

samma syfte som de övriga förordningarna har därför tagits. 

 I avsnittet som behandlar gällande rätt i Sverige har en traditionell 

rättsdogmatisk metod använts. Med begreppet rättsdogmatisk metod avses att försöka 

utreda gällande rätt genom att analysera, systematisera och tolka rätten genom att 

studera rättskällor, förarbeten, praxis och doktrin.
19

 

 Utöver detta har statistik från Statistiska centralbyrån använts för att 

belysa mängden personer med anknytning till Sverige, antingen inflyttad eller utflyttad 

ur riket. Detta för att dels visa på hur många som de facto kan påverkas av 

arvsförordningen och dess konsekvenser, dels för att få en inblick i vilka andra EU-

länders arvslagstiftning som primärt kan komma att aktualiseras på arvet efter svenska 

medborgare. 

 Det kan vara av intresse att, som Perczenik uttrycker det i Svensk 

Juristtidning, påpeka att ett rättvetenskapligt arbete sällan är värderingsfritt. Detta, 

eftersom att ett rättvetenskapligt arbete i grund och botten bygger på normativa 

ståndpunkter av gällande rätt.
20

 Min starka ambition är dock att komma fram till 

slutsatser utan subjektiv tolkning av de använda rättskällorna. 

1.5 Disposition 

Inledningsvis presenteras de relevanta artiklarna i arvsförordningen för denna uppsats. 

Under samma kapitel kommer även vissa, utifrån mitt perspektiv, problematiska frågor 

gällande hemvistbegreppet att analyseras. I det tredje kapitlet följer en presentation av 

den nuvarande svenska regleringen på området. I det fjärde och femte kapitlet följer 

sedan en analys över hur hemvistbegreppet tolkats inom EU:s internationella privat- och 

processrätt i såväl förordningar som anslutande praxis. Det är i dessa kapitel som 

tyngdpunkten kommer att ligga i denna uppsats. I dessa kapitel finns de mest väsentliga 

analyserna kring hemvistbegreppet och hur jag avser att begreppet bör tolkas. 

Avslutningsvis sker i det sista kapitlet en sammanfattande diskussion, med fokus dels på 

hur begreppet kommer att tolkas, dels den förändringen som detta kan innebära för 

svensk rättsordnings vidkommande. I det sista kapitlet berör jag också vissa anslutade 

                                                             
19Kulin-Olsson, Karin, Juridikens fundament: med grundläggande juridisk metod, 2011, s 182. 
20Perczenik, Alexander, SvJT 2005, s 249 f. 
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frågor gällande arvsförordningen som uppstår till följd av mitt resultat av tolkningen av 

hemvist. 
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2 Arvsförordningen 
2.1  Inledning 

Syftet bakom arvsförordningen har tidigare kortfattat omnämnts.
21

 Oförutsebarheten vid 

domsrätt och tillämplig lag gällande arvsfrågor har under lång tid präglat diskussionen 

inom EU.
22

 Syftet med arvsförordningen är att dess regler ska vara tillräckligt tydliga 

och enhetliga att alla möjligheter för medlemsstaterna att själva tolka reglerna undviks. 

Av denna anledning beslutade EU också om att skapa detta regelverk i form av en 

förordning istället för ett exempelvis ett direktiv.
23

  

 Valet mellan vilken anknytningsprincip som ska gälla för ett regelverk står 

ofta mellan antingen nationalitetsprincipen eller hemvistsprincipen, också kallad 

domicilprincipen.
24

 Utgångspunkten för detta val har varit och är en persons 

personalstatut, ett uttryck som går tillbaka ända till medeltiden. En persons 

personalstatut används för att beteckna den rättsordning som personen i fråga har en 

särskild stark och varaktig anknytning till och som därmed ska tillämpas på hans eller 

hennes privaträttsliga förhållanden vid gränsöverskridande situationer. 
25

 Valet har som 

ovan framgår ofta stått mellan nationalitetsprincipen och hemvistprincipen, då dessa 

principer bäst anses ge uttryck för vilket land en person har starkast anknytning till.
26

 

Nationalitetsprincipen innebär att en persons medborgarskap styr valet av behörighet 

och tillämplig lag medan hemvistprincipen innebär att behörighet och den tillämpliga 

lagen ska bestämmas mot bakgrund av i vilket land en person har sin stadigvarande 

bosättning.
27

 

 Angående arvsförordningen valdes hemvist framför nationalitet som grund 

för behörighet och tillämplig lag. Anledningen till detta var att hemvistprincipen, på ett 

bättre sätt än nationalitetsprincipen, ansågs återspegla arvlåtarens intressecentrum. Detta 

förklaras med att arvlåtaren oftast har sin kvarlåtenskap, eller åtminstone större delen av 

                                                             
21 Se under avsnitt 1.1. 
22 KOM (2005) 65 Slutlig Grönbok Arv och testamente, s 3. 
23 KOM (2009) 154 Slutligt Förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning om behörighet, 

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

om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg, s 4. 
24 Fortsättningsvis endast kallad hemvistprincipen. 
25 Örtenhed, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden – En internationellt 

privat- och processrättslig studie, s 31. 
26 Bogdan, Michael, Svensk internationell privat- och processrätt, 2014, s 131.  
27 Örtenhed a a s 31.  



8 

 

den, i sitt hemvistland.
28

 Uttryckt på ett annat sätt kan sägas att hemvist på ett bättre sätt 

än nationalitet ansågs visa på den faktiska anknytningen.
29

 Detta trots att det i 

lagstiftningsarbetet med arvsförordningen framkom att inget alternativ ansågs vara utan 

nackdelar. Oavsett val av anknytningsmoment, kunde det inte uteslutas att detta moment 

”i vissa situationer, är föga anpassat till de berättigade förväntningar hos de personer 

som berörs av arvsfrågan”.
30

 Hemvist valdes som ledande princip på grund av det ovan 

sagda och för att den ansågs vara mer flexibel än nationalitet.  

 Att det i arbetet med arvsförordningen har framgått att det finns nackdelar 

med såväl nationalitetsprincipen som med hemvistprincipen är intressant ur ett EU-

rättsligt perspektiv. Utvecklingen att gå mot hemvistprincipen i EU-rättsliga 

förordningar har förts bland annat med anledning av att det är oklart om ett användande 

av nationalitetsprincipen går att förena med diskrimineringsförbudet inom EU.
31

 Artikel 

18 FEUF förbjuder all diskriminering på grund av nationalitet Därför är det 

anmärkningsvärt att resonemanget bakom valet av hemvist i arvsförordningen inte har 

utvecklas mer. Genom att bara läsa Grönboken till arvsförordningen framstår det nästan 

som att alternativen är likvärdiga. 

2.2 Hemvist, ett autonomt begrepp? 

Huruvida hemvistbegreppet ska tolkas självständigt eller autonomt är av största 

betydelse. Med autonom tolkning menas att begreppet ska tolkas på samma sätt i 

samtliga medlemsstater, helt frånskilt den innebörd som begreppet har i nationell rätt. 

Det vill säga, om det framgår ur en förordning att ett begrepp ska tolkas autonomt, ges 

inget utrymme för medlemstaterna att själva tolka begreppet i enlighet med 

uppfattningen i den nationella rättsordningen. 

 Av syftet bakom arvsförordningen som ovan har presenterats, kan utläsas 

att ett av målen var att skapa tydlighet och enhetlighet för att undvika att 

medlemsstaterna själva tolkar reglerna.
32

 Detta syfte vittnar om att förordningen i stort 

ska tolkas autonomt. Även i ingressen till arvsförordningen framgår att 

                                                             
28 Kom (2009) 154 slutlig, s 6. 
29 Arvsförordningens ingress (23). 
30 KOM (2005) 65, s 3 f. 
31 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s 133 f. 
32 Se under avsnitt 2.2. 
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arvsförordningen ska se till att unionsmedborgare i förväg ska kunna utforma sina 

arvsrättsliga förhållanden.
33

  

Även om det inte uttryckligen framgår att hemvist ska tolkas autonomt 

finns det stöd enligt praxis och principer från EU för att det ska ges en autonom 

tolkning. Enligt praxis från EU-domstolen tillsammans med likhetsprincipen, innebär 

detta att begreppen i en EU-rättslig bestämmelse, när det saknas hänvisning till nationell 

rätt, ska tolkas självständigt och enhetligt inom samtliga medlemsländer. Det innebär 

vidare att det vid tolkningen ska ses till sammanhanget och syftet med bestämmelsen.
34

 

Enligt mitt förmenande kan det, trots att det inte explicit framgår av förordningen, 

fastslås att hemvistbegreppet är tänkt att ha en autonom tolkning.  En annan tolkning 

skulle motverka syftet med förordningen. Framförallt med hänsyn till att ”hemvist” är 

helt avgörande för att förordningens syfte ska kunna tillgodoses. Det vore då 

kontraproduktivt om hemvist kunde ha olika definitioner i olika stater inom unionen. 

Det skulle då kunna leda till att flera länder samtidigt har behörighet. 

Det finns naturligtvis ännu inte någon praxis eller särskilt mycket skrivet 

om hemvistbegreppet i arvsförordningen. Därför är det behövligt att kunna tolka 

begreppet i ljuset av hur det har tolkats i andra liknade förordningar från EU med 

hemvist som huvudsakligt anknytningsmoment.
35

 

2.3 Väsentliga artiklar i arvsförordningen 

Eftersom det är hemvistprincipen och tolkningen av begreppet som står i fokus i denna 

uppsats är de mest relevanta artiklarna de som rör domstols behörighet och tillämplig 

lag. Till detta tillkommer också vissa undantag som jag anser behöver beröras för att 

redogörelse inte ska lämna alltför stora luckor. 

 Av artikel 4 i arvsförordningen framgår att domstolarna i den medlemsstat 

som den avlidne vid sin död hade hemvist i ska vara behöriga att fatta beslut om arvet i 

dess helhet. Vidare framgår det av artikel 21.1 att den avlidnes hemvist vid sin död 

också ska vara avgörande för vilket lands arvslag som ska tillämpas på den avlidnes 

kvarlåtenskap i dess helhet.   

                                                             
33 Arvsförordningens ingress, (7) & (8). Se även SOU 2014:25, s 86. 
34 C-98/07 – Nordia Finans A/S och BG Factoring, ECT 2008, p I-1218, punkt 17. 
35 Se under kapitel 5. 
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I artikel 21.2 framgår ett undantag, som sett endast till ordalydelsen ska 

tolkas restriktivt. I undantagsfall kan hemvistprincipen i artikel 21.1 frångås om det är 

uppenbart att den avlidne hade närmare anknytning till en annan stat. Detta är 

problematiskt formulerat. Har en person hemvist i ett land har den personen väl också 

sin närmaste anknytning till det landet? Som senare i uppsatsen kommer framgå 

grundas hemvist på samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Därför blir 

det märkligt att det enligt punkt 2, ändå finns ett annat land som personen uppenbart har 

närmare anknytning till. Utifrån ordalydelsen i artikel 21.2 verkar det som att hemvist i 

artikel 21.1 bestäms utan någon närmare utredning och att det blir först i ett andra led 

som en utredning görs? Jag kommer återkomma till denna problematik senare i 

uppsatsen.
36

 

För denna framställning är också artikel 22 av relevans. Där framgår att 

hemvistprincipen kan avtalas bort genom ett lagvalsavtal till förmån för ett annat lands 

lag där personen är medborgare. Det går dock inte att, genom ett lagvalsavtal ”välja” ett 

lands lag som personen inte är medborgare i. Om personen är medborgare i mer än ett 

land kan personen fritt välja någon av dessa arvsregleringar gällande sin kvarlåtenskap. 

Om en svensk person, med hemvist i Spanien önskar att svensk rätt ska tillämpas på 

hans eller hennes kvarlåtenskap måste det avtal som utrycker denna vilja uppfylla den 

materiella giltigheten för den valda lagens regler. I svenskt hänseende skulle detta 

lagval förslagsvis regleras i ett testamente eller arvsavtal.
37

 Jag berör problematiken 

med detta kort under detta avsnitt men kommer återkomma till det senare under kapitel 

sex.  

Arvsförordningen ger personer möjligheten att i ett testamente reglera 

vilket lands lag som ska tillämpas på sin kvarlåtenskap. På detta sätt kan personer 

frångå hemvistprincipen. Frågan är dock hur ofta denna möjlighet kommer att utnyttjas i 

praktiken. Endast 21 % av svenskar har ett skrivet testamente.
38

 Som det statistiska 

underlaget visat ovan, var det drygt 20 000 svenskar som under 2013 flyttade till ett 

annat EU-land. Samtidigt bosatte sig drygt 35 000 personer från övriga EU i Sverige. 

Hur många av dessa som har ett motsvarande testamente skrivet kan jag inte besvara 

med exakthet. Det bör i alla fall röra sig om många svenskar och utlänningar bosatta i 

                                                             
36 Se under avsnitt 2.4 och kapitel 6. 
37 Bogdan, Michael, SvJT 2012, s 739. Se också arvsförordningen art 22.3. 
38 http://www.frii.se/patos/en-titt-pa-testamenten/, hämtat 2014-12-02. 

http://www.frii.se/patos/en-titt-pa-testamenten/
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Sverige som berörs av förordningen som inte har ett skrivet testamente. Angående 

lagvalsmöjligheten anser jag att det krävs mer information från myndigheter i Sverige 

inför arvförordningens i kraft trädande. Jag kommer att återkomma till denna 

problematik under kapitel 6.  

Slutligen framgår också av artikel 23 att den lag som bedöms som 

tillämplig enligt de objektiva reglerna eller till följd av ett lagvalsavtal, ska vara 

tillämplig på arvet i dess helhet. Detta oavsett om det är en medlemsstats lag eller lagen 

i ett tredje land
39

. Det vill säga, bedöms en avliden persons hemvist vara i Ryssland ska 

hela arvet bedömas enligt rysk lag, trots att det finns tillgångar i Sverige eller 

Österrike.
40

 Även till detta kommer jag återkomma i kapitel 6. 

2.4 Hemvist enligt arvsförordningen 

Eftersom hemvist är den princip som styr såväl behörighet som tillämplig lag är det av 

relevans att se vilka faktorer som EU beaktar vid tolkningen av hemvistbegreppet. 

Ingressen till arvsförordningen ger viss ledning i hur begreppet ska tolkas. Där framgår 

att den handläggande myndigheten ska göra en helhetsbedömning av omständigheterna 

kring den avlidnes liv, under de år som föregick dödsfallet och vid tidpunkten för 

dödsfallet.
41

 Vidare framförs att alla relevanta omständigheter ska beaktas.  Särskilt ska 

varaktigheten och regelbundenheten för den avlidnes vistelse i det berörda landet 

beaktas. Även förhållandena och skälen vid vistelsen samt skälen till vistelsen beaktas. 

 Vid komplicerade fall ska hänsyn tas även till personens familj och hans 

eller hennes sociala liv för att fastställa hemvistet.
42

 Det ges ingen förklaring till vad 

motsatsen till de komplicerade fallen skulle kallas i förordningen. För den vidare 

framställningen kommer jag att kalla de icke-komplicerade fallen för ”lätta” fall. Ett 

komplicerat fall skulle exempelvis vara om en person som avlidit haft sin familj i ett 

land och sitt yrke i ett annat. I ingressen till arvsförordningen framförs också ett 

undantag angående hemvist. Om en avliden person strax före sin död förvärvat hemvist 

men trots detta har en närmare anknytning till en annan stat ska personens kvarlåtenskap 

                                                             
39 Arvsförordningen artikel 20. 
40 Se dock vissa undantag i art 30, arvsförordningen. 
41 Arvsförordningens ingress (23). 
42 Arvsförordningens ingress (24). 
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istället regleras av det lands lag som personen har en närmare anknytning till.
43

 Även 

detta uttalande leder till svåra tolkningsproblem. 

Som det framgår av ovan och under avsnitt 2.3 är synen på tolkningen av 

hemvistbegreppet i arvsförordningen till viss del problematisk.
44

 Det positiva av 

ingressen till arvsförordningen är att denna ger viss ledning i hur begreppet ska tolkas. 

Framförallt utmärker sig några aspekter; ”beaktandet av alla relevanta 

omständigheter”, särskilt ”vistelsens varaktighet och regelbundenhet” och förhållanden 

och skälen vid vistelsen samt skälen till vistelsen. En problematik som finns är den 

skillnad i ”lätta” och ”komplicerade” fall som arvsförordningen presenterar. Det 

framgår att hemvist, vid ”lätta” fall grundas på att alla relevanta omständigheter beaktas. 

Vid komplicerade fall ska alla relevanta omständigheter beaktas för att avgöra om den 

berörda personen hade närmare anknytning till ett annat land än personens hemvist. I 

dessa fall verkar det sett till ordalydelsen som att en persons familjs huvudsakliga 

intresse och personens sociala liv ska tillmätas större betydelse.
45

 En persons familjeliv 

och sociala liv är faktiska omständigheter och bör väl beaktas även vid ”lätta” fall.  Vad 

som avgör om det är ett lätt eller ett komplicerat fall svarar inte arvsförordningen på. 

Sett till syftet med arvsförordningen bör väl de flesta av de fall som faller inom 

förordningens tillämpningsområde ha anknytningar till mer än ett land och därför vara 

komplicerade?  

 En annan tolkning av hemvistbegreppet i arvsförordningen skulle kunna 

vara att det vid ”lätta” fall inte finns något behov av en djupare analys av personens 

hemvist. Hemvisten borde normalt motsvaras av personens faktiska bosättning.
46

 Ett 

sådant förhållningssätt skulle bättre förklara den märkliga ordalydelsetolkningen av 

ingressen till arvsförordningen. Däremot är detta förenklade förhållningssätt enligt min 

uppfattning inte heller helt problemfritt. Även om en omständighet, som en persons 

bosättning pekar åt ett håll vid en hemvistbedömning kan andra omständigheter peka åt 

ett annat. Därför bör det vara som ordalydelsen utrycker det, att alla relevanta 

omständigheter alltid ska beaktas för att fastställa en persons hemvist. Angående artikel 

                                                             
43 Arvsförordningens ingress (25). 
44 Se under avsnitt 2.3. 
45 Arvsförordnings ingress (24). 
46 SOU 2014:25, s 86. 
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21.2 får EU-domstolen i ett förhandsavgörande visa vad som avses med bestämmelsen. 

Detsamma gäller skillnaden mellan lätta och komplicerade fall. 

 De faktorer som utmärker sig genom att de specifikt omnämns bland de 

omständigheter som ska beaktas är dels vistelsens varaktighet och regelbundenhet samt 

förhållanden och skälen till vistelsen. Vistelsens varaktighet och regelbundenhet är 

faktorer som givetvis fungerar väl som måttstock på varaktighet eftersom det är en 

objektiv faktor som tydligt kan visa på en kontinuitet i personens vistelse. Att en person 

bott permanent i ett land under flera år eller personen istället återvänt regelbundet till 

sitt ursprungsland bör självklart påverka bedömningen om var hemvist i det enskilda 

fallet är.  När det kommer till att bedöma förhållanden och skälen till vistelsen verkar 

det som detta är tänkt att avse en persons subjektiva avsikt med vistelsen.
47

 Om en 

person spenderar en lång tid i ett annat land än sitt ursprungsland, med avsikten att 

återvända skulle det kunna vara så att hemvist inte förvärvats. På samma sätt kanske det 

är möjligt att förvärva hemvist, trots en kort tid i landet. 

 Innan det kommer praxis från EU-domstolen är det svårt att med säkerhet 

veta hur begreppet hemvist ska tolkas i olika sammanhang. Hemvistbegreppet används 

emellertid även i andra EU-förordningar. I dessa regleringar har innebörden av 

hemvistbegreppet prövats av EU-domstolen. Eftersom EU-rätten, som framgår av 

arvsförordningen, strävar efter en ökad förutsebarhet, anser jag att tolkningen av 

hemvistbegreppet inom andra närliggande EU-förordningar har relevans för 

arvsförordningen. Det kan de facto uppstå situationer där såväl en tvist om arv och 

underhåll gällande samma person måste lösas. Det vore då konstigt om hemvist tolkades 

olika i de olika förordningarna på ett sätt som gör att olika domstolar fick behörighet i 

de olika frågorna. Detta kan givetvis hända ändå på grund av omständigheterna i det 

enskilda fallet. Dock bör inte EU medvetet skapa regleringar där samma begrepp har 

olika innebörd. I tolkningen av EU-rättsliga begrepp har Sverige tidigare, i avsaknad av 

tydliga definitioner, använts sig av tolkningen från andra EU-förordningar för att bättre 

förstå begreppen.
48

 

 Av denna anledning kommer jag att redogöra för andra EU-förordningar 

och dessa anslutande praxis från EU-domstolen under kapitel fyra och fem. Syftet med 

                                                             
47 Jämför SOU 2014:25, s 86 f. 
48 SOU 2010:59, s 146. 
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detta är att få svar på den otydlighet kring tolkningen av hemvistbegreppet, som 

framgått av ingressen till arvsförordningen. Utifrån den praxis som finns kopplad till de 

övriga EU-förordningarna är min förhoppning att en klarare bild framträder av hur 

tolkningen av hemvistbegreppet i arvsförordningen ska ske. 
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3 Den nuvarande svenska regleringen 

3.1 Bakgrund 

Som framgått ovan finns det två alternativ för att bestämma en persons anknytning.
49

 

Dessa är hemvistprincipen och nationalitetsprincipen. Sverige ratificerade 

Haagkonventionerna i början av 1900-talet, i vilka nationalitetsprincipen var den 

dominerande principen. Genom detta befästes nationalitetsprincipen som den ledande 

principen gällande behörighet och lagval vid gränsöverskridande rättsförhållanden även 

i Sverige.
50

 Andra länder som också vid den tidpunkten använde sig av 

nationalitetsprincipen var exempelvis Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och 

Österrike. Länder som Danmark, Island och Norge valde istället hemvist som den 

huvudsakligt anknytningsmoment för behörighet och lagval.
51

  

 Till en början reglerades inga internationella förhållanden utan att det 

fanns en konvention i grunden. Till slut var dock nationalitetsprincipen såpass 

dominerande i Sverige att internationella rättsförhållanden reglerades även utan en 

konvention i grunden. Detta var fallet med lagen (1937:81) om internationella 

rättsförhållanden rörande dödsbon (IDL). Även i denna lag valdes nationalitetsprincipen 

som huvudsakligt anknytningsmoment.
52

 

 Efter antagandet av IDL påbörjades en gradvis tillbakagång från 

nationalitetsprincipen till hemvistprincipen. Lennart Pålsson har benämnt 

förskjutningen som det mest framträdande draget i det senaste halvseklets utveckling av 

den internationella familje- och arvsrätten.
53

 En av anledningarna till att 

hemvistprincipen började vinna mark i svensk rätt var på grund av det nordiska 

lagsamarbetet. I början av 1900-talet hade stora delar av den materiella 

familjelagstiftningen harmoniserats mellan de nordiska länderna. Detta följdes av ett 

samarbete för att skapa enhetliga internationella familjerättsliga samarbeten för de 

internordiska förhållandena.
54

 På grund av det internordiska samarbetet gick 

                                                             
49 Se under avsnitt 2.1. 
50 Örtenhed, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden – En internationellt 

privat- och processrättslig studie, s 34. 
51 Örtenhed a a s 31. Samt Bogdan, Svensk internationell privat- och processätt, s 131. 
52 Örtenhed a a s 34 f. 
53 Lennart Pålsson, SvJT 1984, s.850. 
54 Örtenhed, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden – En internationellt 

privat- och processrättslig studie s 35. 
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utvecklingen sedan mot hemvistprincipen som det huvudsakliga anknytningsmomentet. 

I de övriga internationella samarbetena som reglerade behörighet och tillämplig lag 

gällde fortfarande nationalitetsprincipen. Nationalitetsprincipen var dock av betydelse 

även i de nordiska samarbetena. Det krävdes att den berörda personen var medborgare i 

något av de nordiska länderna för att de nordiska konventionerna, exempelvis 

arvskonventionen (19.11.1934), skulle bli tillämplig. Endast om konventionen var 

tillämplig i det enskilda fallet kunde en hemvistbedömning göras för att avgöra 

behörighet och tillämplig lag.
55

 

Utvecklingen från nationalitetsprincipen till hemvistprincipen ”smittade” 

sedan av sig även gällande Sveriges övriga internationella åtaganden. Under åren kring 

1960 frånträdde Sverige de fyra återstående Haagkonventionerna på det familjerättsliga 

området. Efter detta påbörjades en gradvis övergång till hemvistprincipen i den svenska 

internationella privaträtten. Hemvistprincipen som redan vid denna tidpunkt var den 

ledande principen inom frågan om behörighet och tillämplig lag i flertalet 

internationella familjerättsliga regleringar.
56

 

 Inte bara det nordiska samarbetet hade betydelse för den gradvisa 

övergången från nationalitetsprincipen till hemvistprincipen. En avgörande faktor var att 

Sverige under 1900-talet gick från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. 

På grund av krig och politisk instabilitet, först i samband med andra världskriget och 

sedan till följd av politiska händelser i utvecklingsländer, ökade flyktingströmmarna till 

Sverige. Utvandringsländer brukar föredra att tillämpa nationalitetsprincipen medan 

invandringsländer föredrar hemvistprincipen. Båda alternativen skapar praktiska 

fördelar genom att de inhemska domstolarna i praktiken därmed slipper tillämpa 

utländsk rätt.
57

 

 Den gradvisa övergången från nationalitetsprincipen till hemvistprincipen 

i svensk intern internationell privaträtt följer samma mönster som utvecklingen 

internationellt.
58

 IDL är dock ett undantag. Där har nationalitetsprincipen sedan lagen 

stiftades varit dominerande som huvudsakligt anknytningsmoment.  

                                                             
55 Örtenhed a a s 36 f. 
56 Örtenhed a a s 40 ff. 
57 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s 132. 
58 Örtenhed Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden – En internationellt 

privat- och processrättslig studie 42. 
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3.2 Gällande rätt 

IDL är den lag som för svenskt vidkommande reglerar gränsöverskridande arvsfrågor. I 

1 kap. § 1 IDL fastslås att nationalitetsprincipen ska styra lagvalet oavsett personens 

hemvist. En person kan normalt bara ha ett hemvist i taget.
59

 I 2 kap. § 10 IDL framgår 

även att behörighet för domstol grundas på den avlidnes medborgarskap oavsett 

personens hemvist. 

Fram till att arvsförordningen träder i kraft år 2015 kommer IDL, i 

avsaknad av en EU-rättslig reglering, vara den lag som reglerar arvsfrågor i Sverige. På 

samma sätt förhåller sig andra länder inom EU till egna interna internationella regelverk 

inom arvsrättens områden. Detta har ansetts kunna ge upphov till oförutsebarhet för 

såväl handläggande myndigheter som privatpersoner om vilket lands regler som är 

tillämpliga och vilken domstol som har behörighet. När arvsförordningen träder i kraft 

den 17 augusti 2015 kommer det inte längre finnas utrymme för nationella regler i de 

frågor som omfattas av arvförordningen om inte särskilda undantag görs.
60

 

Denna begränsning av nationell reglering inom arvsförordningen område 

omfattar även de internordiska samarbeten som finns mellan de nordiska länderna. Dock 

har det i artikel 75 (3) i arvsförordningen gjorts vissa undantag gällande det nordiska 

samarbetet. Det första som framgår av artikel 75 (3) är att den nordiska konventionen 

gällande arv endast får tillämpas genom den ändring den fick genom en nordisk 

överenskommelse den 1 juni 2012.
61

 Det andra som också framgår ur artikel 75 (3) är 

att det nordiska samarbetet fortsättningsvis endast får gälla i fråga om regler om 

dödsboförvaltning, myndighetsmedverkan och enklare och snabbare förfaranden för 

erkännande och verkställighet av domar. Gällande fråga om behörighet och tillämplig 

lag gäller arvsförordningen från och med den 17 augusti 2015.
62

 

Norge och Island är dock inte medlem i EU, varför dessa länder 

naturligtvis inte blir tvungna att följa arvsförordningens regler. Hur relationen mellan 

Sverige och Norge och Island blir är lite svårare att säga. Förmodligen gäller 

förordningen, i fråga om behörighet och tillämplig lag, för Sverige även gentemot 

                                                             
59 Brattström, Margareta & Singer, Anna, Rätt arv, s 193. 
60 SOU 2014:25, s 72. 
61 SOU 2014:25, bilaga 5. 
62 SOU 2014:25, s 313. 
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Norge och Island.
63

 Detsamma gäller gentemot Danmark som inte är en del av EU:s 

internationella privaträttssamarbete.
64

 Åt det motsatta hållet gäller för Norge, Island och 

Danmark i relation till Sverige allt jämt arvskonventionen. 

Att gå från nationalitetsprincipen till hemvistprincipen som huvudsakligt 

anknytningsmoment vid gränsöverskridande arvssituationer innebär självklart en stor 

förändring. Det kommer krävas en ny lag som reglerar arvsfrågor vid 

gränsöverskridande förhållanden som samtidigt harmoniserar med arvsförordningen.
65

 

SFS (1935:44) om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare som hade 

hemvist här i riket m.m (NDL) kommer fortfarande kunna tillämpas för svenskt 

vidkommande, förutom i fråga om behörighet och tillämplig lag.
66

 Dock framgår det ur 

samma utredning att även denna lag måste göras om för att bättre harmonisera med 

arvförordningen.
67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s 224, se not 13. 
64 Arvsförordningens ingress (83). 
65 SOU a a s 314 f. 
66 NDL är den lag som för svensk del är implementerad på grund av Arvskonventionen. 
67 SOU a a s 314 f. 
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4 Hemvist i EU:s internationella privaträtt 

4.1 Inledning 

Som ovan framgått finns ännu inte mycket material kring tolkningen av 

hemvistbegreppet i arvsförordningen.
68

 Av denna anledning är det av intresse att se hur 

hemvistbegreppet tolkats i andra EU-rättsliga förordningar, där begreppet förekommer. 

Under detta och nästkommande kapitel kommer jag därför att analysera 

hemvistbegreppet i Bryssel I, Bryssel II och Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 1 

december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet 

av domar, samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (underhållsförordningen) för 

att skapa en bättre förståelse av begreppet och få svar på de otydligheter som framgick 

ur ingressen till arvsförordningen.
69

 Dessa tre förordningar har valts för att de, likt 

arvsförordningen, också har hemvist som huvudsakligt anknytningsmoment och att de 

tre, framförallt Bryssel II och underhållsförordningen rör gränsöverskridande 

familjerättsliga ämnen. Även om Bryssel I och Bryssel II inte reglerar tillämplig lag är 

analysen ändå relevant, eftersom hemvist i båda förordningarna är det huvudsakliga 

anknytningsmomentet för behörighetsfrågan. 

 I dessa underkapitel redogörs för de relevanta artiklar där 

hemvistprincipen framgår och syftet bakom valet av denna princip i de olika 

förordningarna. I nästkommande kapitel presenteras praxis kring tolkningen av 

hemvistbegreppet för att ge mer underlag till den sammanfattade diskussionen. 

4.2 Bryssel I 

Syftet med Bryssel I var att göra medlemsstaternas internationella privaträtt enhetlig 

avseende domstols behörighet och förenkla erkännande och verkställighet av domar 

inom privaträttens område. Förordningen ersatte den tidigare gällande 1968 års 

Brysselkonventionen med protokoll.
70

 Bryssel I kommer i sin tur ersättas med 

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december om 

domstolsbehörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens 

område (Bryssel Ia) från och med den 10 januari 2015. 

                                                             
68 Se under avsnitt 2.4. 
69 Arvsförordningens ingress (23), (24) & (25). 
70 KOM (1999) 348 Slutlig - Förslag till rådets förordning (EG) om domstols behörighet och om 

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, s 2. 
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Bryssel I reglerar inte frågan om tillämplig lag. Däremot regleras 

behörighet, erkännande och verkställighet. Den är tillämplig inom exempelvis avtal, 

utomobligatoriska förpliktelser, bolagsrätt och sakrätt. Den var tidigare även tillämplig 

på underhållsfrågor.
71

 Artikel 2 i Bryssel I reglerar behörigheten. Där framgår att 

svarandens hemvist styr behörigheten. Vid frågor som rör behörighet finns i artikel 59 

en lösning för att avgöra var en person har hemvist. Enligt artikel 59 ska domstolen, där 

talan är väckt, tillämpa sin egen lag för att avgöra om en part har hemvist i samma 

medlemsstat som domstolen. Hemvistbegreppet i Bryssel I är alltså till skillnad från 

begreppet i arvsförordningen inte autonomt. 

 I Sverige ska hemvisten bestämmas utifrån de svenska reglerna om 

internationell behörighet. Enligt Pålsson är, för svenskt vidkommande, rättspraxis i 

anslutning till 10 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB) av intresse.
72

 Enligt min uppfattning 

bör också den svenska internationella privaträttsliga definition i lagen om 

internationella frågor rörande makars och sambors ekonomiska förhållanden (LIMF) 

och lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 

förmyndarskap (IÄL) kunna vara av relevans att avgöra var en person har hemvist.
73

 

Definitionen av hemvist i LIMF och IÄL är likalydande och fastslår att en person har 

hemvist i en stat om personen är bosatt i staten och bosättningen med hänsyn till 

vistelens varaktighet och övriga omständigheter anses vara stadigvarande.
74

 

 Om domstolen kommer fram till att den berörda personen inte har 

hemvist i det land där talan är väckt ska domstolen, för att avgöra om personen har 

hemvist i en annan stat, tillämpa detta lands lag.
75

  

Trots den centrala roll som hemvistet spelar för tillämpningen av 

förordningen ger inte Bryssel I till sin ordalydelse någon definition av 

hemvistbegreppet. Bakgrunden till detta är att när Brysselkonventionen skapades 

(vilken Bryssel I bygger på) fanns en del skillnader mellan konventionsstaternas 

nationella rätt i fråga om hemvistbegreppets innebörd och tillämpning. Lite komiskt kan 

                                                             
71 Se under avsnitt 4.3. 
72 Pålsson, Lennart, Bryssel I förordningen jämte Bryssel och Luganokonventionerna. Domstols 

behörighet samt erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga ämnen inom EU/EFTA-området, 

s 99 f. 
73 Se SFS 1990:272 och SFS 1904:26 s 1. 
74 19 § LIMF och 7 kap. 2 § IÄL. 
75 Jämför med art 52 Luganokonventionen. 
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tyckas eftersom det vid konventionens tillkomst ”endast” var sex medlemsländer i 

dåvarande Europeiska gemenskapen (EG) och nu är det 28 medlemsländer. Då det 

ansågs att det fanns stora skillnader i hur begreppet hemvist tolkades i de olika länderna 

avstods det från att försöka skapa ett autonomt begrepp. Istället valdes den metod som i 

Bryssel I finns i artikel 59.
76

 

Angående valet av hemvist som princip istället för medborgarskap 

framgår det ur förordningen att behörighetsbestämmelserna måste uppfylla kravet på 

förutsebarhet och bygga på den allmänna principen om svarandens hemvist.
77

 Att 

svarandens hemvist inom EU kallas den allmänna principen bör enligt mitt förmenande, 

bygga på uppfattningen att det anses vara den princip som bäst ger uttryck för en 

persons personalstatut i kommersiella sammanhang. Valet av svarandens hemvist som 

alternativ huvudregel har också motiverats med att den skyddar svaranden mot den 

alltför vidsträckta jurisdiktion som olika medlemsstater tillerkänner sina domstolar inom 

förmögenhetsrätten.
78

 Utöver svarandens hemvist som huvudregel finns alternativa 

huvudregler, exempelvis i artikel 5.2 i Bryssel I angående underhållsskyldighet. I dessa 

situationer kan talan väckas där den underhållsberättigades har sitt hemvist. Detta har 

motiverats med att det i vissa fall finns en nära koppling mellan domstolen och 

tvistemålet eller då det krävs för att underlätta rättsskipningen.
79

 I frågor om 

underhållsskyldighet tillämpas dock inte längre Bryssel I. Tendensen genom hela det 

EU-rättsliga samarbetet inom det familjerättsliga området har varit att mer och mer 

tillämpa hemvistprincipen.
80

 

4.3 Bryssel II 

Bryssel II reglerar domstols behörighet samt erkännande och verkställighet för 

äktenskapsmål och mål om föräldraansvar. Likt Bryssel I reglerar den inte frågan om 

tillämplig lag. Bryssel II föranleddes av ungefär samma skäl som arvsförordningen, 

nämligen att förenkla proceduren vid äktenskapsmål och mål om föräldraansvar.
81

 

                                                             
76 Pålsson, Bryssel I förordningen jämte Bryssel och Luganokonventionerna. Domstols behörighet samt 

erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga ämnen inom EU/EFTA-området, s 99. 
77 Bryssel I, ingress (11). 
78 Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s 106. Bogdan skriver om Bryssel Ia men 

anledningen till valet av anknytningsmoment har inte ändrats från Bryssel I. 
79 Bryssel I, ingress (12). 
80 Örtenhed, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden – En internationellt 

privat- och processrättslig studie, s 42 f. 
81 Rådets förordning nr 1347/2000, ingress (4) (Föregångaren till Bryssel II Bis) Dock ingen ändring i 

syftet mellan Bryssel II och Bryssel II Bis. 
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För äktenskapsmål fastställs behörigheten i artikel 3, där det framgår att 

behörighet föreligger i ett antal alternativa situationer. Behörighet kan föreligga för en 

domstol på basis av att makarna haft hemvist i staten, om de senaste hade hemvist i 

staten och en av dem fortfarande är bosatt i staten eller om svaranden har hemvist i 

staten. Behörighet kan också föreligga om ansökan är gemensam och någon av makarna 

har hemvist i den aktuella staten eller om sökanden har hemvist i den aktuella staten och 

har varit bosatt i staten i minst ett år omedelbart innan ansökan gjordes. Slutligen kan 

behörighet för en domstol också föreligga om den sökande har medborgskap för den 

berörda staten och varit bosatt i medborgskapsstaten minst sex månader omedelbart 

innan ansökan gjordes, eller om båda makarna är medborgare i den aktuella staten. 

 Artikel 8 reglerar behörigheten i mål om föräldraansvar, där framgår det 

att behörig domstol är domstolen i barnets hemvist. Att talan väcks i barnets 

hemvistland ansågs bäst överrensstämma med målet om att hänsyn ska tas till barnets 

bästa.
82

 

 Inte heller i Bryssel II finns någon bestämmelse om hur hemvist
83

 ska 

tolkas, trots att hemvist är förordningens centrala anknytningsmoment.
84

. Valet av 

behörighetsgrund verkar bygga på uppfattningen att hemvistprincipen bättre visar på en 

verklig anknytning mellan den berörda parten och den medlemsstat som utövar 

behörighet.
85

 

4.4 Underhållsförordningen 

Underhållsförordningen reglerar underhållsskyldighet vid gränsöverskridande 

förhållanden. I artikel 3 fastställs att behörighet grundas på antingen svarandens eller 

den underhållsberättigades hemvist. Behörighet tillkommer även den domstol som 

enligt sin egen nationella lag, har behörighet i mål om föräldraansvarsmål eller någons 

rättsliga status och en underhållsfråga uppkommer i samband med detta mål. På samma 

sätt som med arvsförordningen är det möjligt att genom avtal välja en domstol. Då kan 

                                                             
82 Bryssel II, ingress (12). 
83 I den engelska versionen heter anknytningsmomentet istället ”habitual residence”. 
84 Örtenhed, Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden – En internationellt 

privat- och processrättslig studie, s 28. 
85 Rådets förordning nr 1347/2000, ingress (12). 
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även det land där personen/personerna är medborgare väljas. Underhållsförordningen 

ersatte, Bryssel I-förordningen i alla frågor om underhållsskyldighet.
86

 

 I artikel 15 i underhållsförordningen regleras vilken lag som är tillämplig 

på internationella underhållsfrågor. Där framgår att den tillämpliga lagen ska fastställas 

i enlighet med Haagprotokollet av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende 

underhållsskyldighet (Haagprotokollet). Haagprotokollet gäller för underhållsskyldighet 

som grundas i äktenskap-, familje-, släktskaps- eller svågerlagsförhållande och dess 

kollisionsregler ska följas även om detta skulle leda till att ett icke-konventionslands lag 

används.  I Haagprotokollets tredje artikel fastställs att tillämplig lag i fråga om 

underhållsskyldighet ska vara den underhållsberättigades hemvistland. Det främsta 

skälet till varför hemvist valdes som dominerande princip är på grund av att såväl 

förutsättningarna som omfattningen av underhållsskyldigheten ansågs gynna den 

underhållsberättigade om bedömningen gjordes utifrån den personens sociala miljö. Det 

ansågs också positivt att alla underhållsberättigade i samma land på så vis behandlades 

lika. Naturligtvis var det också av betydelse att hemvistprincipen tillämpas även på 

behörighetsplanet. Behörig domstol får då tillämpa sin egen lag, vilket gynnar 

effektiviteten.
87

 

 Syftet med underhållsförordningen var att ge en underhållsberättigad 

person bättre möjligheter att hävda sina rättigheter. Detta skulle uppfyllas genom att 

förenkla förfarandet med att få ett avgörande i en medlemsstat automatiskt verkställbart 

i en annan stat.
88

 

 Några uttaladen om hur hemvistbegreppet är avsett att tolkas i 

underhållsförordningen finns inte.
89

 Inte heller i Haagprotokollet finns någon definition 

av hemvistbegreppet.
90

 Enligt den förklarande rapporten krävs dock viss varaktighet för 

att hemvist ska anses föreligga. Om den underhållsberättigade endast bor några månader 

i ett annat land än sitt ursprungsland, för någon tillfällig aktivitet, ska detta i princip inte 

innebära att personen bytt hemvist.
91

 

                                                             
86 Se Underhållsförordningen, art 68.1. 
87 SOU 2010:59, s 164. 
88 SOU a a  s 116. 
89 SOU a a s 145. 
90 SOU a a s 146. 
91 Explanatory Report (Prot.) paragraph 41-42( Den förklarande rapporten till 2007 års Haagprotokoll.) 
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4.5 Avslutande kommentar 

De nu behandlade förordningarna ger inte vägledning hur hemvistbegreppet ska tolkas. 

Detta är naturligtvis beklagligt då hemvist i samtliga tre förordningar är det centrala 

anknytningsmomentet. Frånvaron av en hemvistdefinition kan möjligtvis förklaras med 

att EU inte har velat låsa fast tolkningen av begreppet genom att fastställa en 

definition.
92

 Det kan också vara en medveten strategi eftersom EU-domstolen har 

behörighet att tolka förordningar med direkt verkan. Förordningar är sedan 

Amsterdamfördraget är gemenskapsrättsakter och EU-domstolen har därmed behörighet 

att i förhandsavgörande ”fylla” ut begrepp.
93

  Av denna anledning är det av stort intresse 

att se vad som framkommit om begreppet hemvist i praxis från EU-domstolen i andra 

förordningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
92 SOU 2010:59 145. 
93 Art 267 FEUF. 
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5 Praxis från EU-domstolen 

5.1 Inledning 

I detta kapitel kommer praxis från EU-domstolen gällande hemvistbegreppet inom 

andra liknande förordningar att behandlas och analyseras. Eftersom det inte finns någon 

praxis kring tolkningen av hemvistbegreppet i arvsförordningen är den praxis som 

presenterats inom andra liknande förordningar av stor betydelse. Syftet med detta är att 

använda mig av den vägledning som ges för att bättre förstå hur hemvist bör tolkas i 

arvsförordningen. 

Det första avgörandet som tas upp är en begäran från finsk domstol om 

hur hemvist skulle tolkas gällande ett omhändertagande av barn i Bryssel II.
94

 Det andra 

avgörande är en begäran från engelsk domstol om hur hemvist i enlighet med artikel 8 

och 10 i Bryssel II skulle tolkas.
95

 Viss hänsyn till att dessa avgöranden rör barns 

hemvist bör naturligvis tas. Normalfallet vid arvsfrågor är att den avlidne är i vuxen 

ålder och oftast också i medelåldern eller ännu äldre. Anledningen till att dessa EU-

rättsliga avgöranden ändå är relevanta är dels att EU-domstolen behandlar 

hemvistbegreppet dels att det framgår att det är barnets föräldrars hemvist som är 

avgörande för barnets hemvist. Föräldrarna är vuxna, likt de personer som i normalfallet 

kommer omfattas av arvsförordningens bestämmelser. Därför fyller dessa EU-rättsliga 

avgöranden en viktig funktion för att förstå hur hemvist ska förstås i arvsförordningen. 

 Efter dessa följer ett avgörande som inte berör någon av Bryssel-

förordningarna eller underhållsförordningen, däremot har det i svenska förarbeten 

framgått att den tolkningen av hemvist som görs i det målet kan vara vägledande för 

tolkningen av hemvist i underhållsförordningen.
96

 En engelsk domstol begärde ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen. Målet rörde frågan huruvida en hemvändande 

medborgare hade hemvist i sitt ursprungsland.
97

 Det sista målet som tas upp under detta 

kapitel är ett avgörande från Högsta Domstolen (HD) i NJA 1962 s 547. Målet gällde 

var en finsk medborgare, bosatt i Sverige vid sin död hade hemvist. Anledningen till att 

detta tas upp är att det är ett avgörande där svensk nationell domstol tolkar 

hemvistbegreppet utifrån NDL. Detta mål kan vara vägledande som ett illustrerande 

                                                             
94 Dom av den 2 april 2009 I mål C-523/07, Korkein hallinto-oikeus mot Finland, REG 2009, S.I-0000. 
95 Dom av den 22 december 2010 i mål C497/10 PPU: Mercredi mot Chaffe. 
96 SOU 2010:59, s 146. 
97 Dom av den 25 februari 1999 i mål C-90/97: Robin Swaddling mot Adjunction Officer. 
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exempel på vilka eventuella skillnader som finns mellan en EU-rättslig tolkning av 

hemvist och en svensk tolkning av hemvist enligt ett internordiskt samarbete. 

5.2 Hemvist vid ett omhändertagande av barn 

Det första rättsfallet, C-523/07, som redovisas rör tolkningen av hemvistbegreppet i 

artikel 8 i Bryssel II-förordningen. Det är ett mål om föräldraansvar och frågan gällde 

hur hemvist skulle tolkas. 

Sakomständigheterna i målet var i korthet följande. Mamma A flyttade 

med sina barn C, D, och E från Finland till Sverige tillsammans med barnets styvpappa, 

F, år 2001. Barnen hade tidigare omhändertagits av socialtjänsten i Finland på grund av 

styvpappans våldsamma beteende. Senare förordnades det om att beslutet om 

omhändertagande tills vidare inte skulle gälla. Sommaren 2005 återvände familjen för 

att tillbringa sin semester i Finland. Familjen stannade kvar i Finland och bodde på olika 

husvagnscampingar utan att barnen gick i skolan. Den 30 oktober ansökte familjen om 

en bostad hos socialtjänsten i Finland (i en annan stad än den som beslutade om 

omhändertagande). Senare samma höst, den 16 november beslutade 

grundskyddsnämnden med stöd av barnskyddslagen att göra ett så kallat brådskande 

omhändertagande av samtliga tre barn och placera dem i ett familjehem. Barnen ansågs 

ha blivit övergivna. Detta beslut överklagades sedan av A och F tills ärendet kom till 

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Högsta förvaltningsdomstolen ställde då flera 

tolkningsfrågor till EU-domstolen i anknytning till om ett brådskande omhändertagande 

av barnen kunde göras av den finska socialtjänsten. Den fråga som är av relevans för 

min uppsats är den som gäller tolkningen av hemvistbegreppet i art 8.1 i Bryssel II-

förordningen och särskilt hur detta ska tolkas när barnen har fast bostad i en 

medlemsstat men upphåller sig i ett annat land utan bostad.
98

 

I sitt avgörande kommer domstolen fram till att begreppet hemvist i artikel 

8 i Bryssel II motsvarar den plats där barnet i viss utsträckning är integrerad såväl 

socialt som familjemässigt. Vid bedömningen ska hänsyn tas till hur varaktig och 

regelbunden vistelsen i medlemslandet är. Även barnets nationalitet, språkkunskaper, 

platsen och förutsättningar för barnets skolgång, samt barnets familjeband och sociala 

band till medlemslandet ska beaktas. Utöver detta ska även förhållanden för vistelsen, 

skälen till vistelsen beaktas, såväl för barnet som för familjen.  Angående avsikten med 

                                                             
98 Omständigheterna i målet framkommer av C-523/07, p 14-19. 
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en vistelse menade EU-domstolen att denna avsikt kan visa sig i de faktiska 

omständigheterna. I avgörandet exemplifierar domstolen med att föräldrarna köper eller 

hyr en bostad, eller som i det aktuella fallet att föräldrarna ansöker om en bostad via 

socialtjänsten.
99

 

EU-domstolen betonade också att det ankommer på de nationella 

domstolarna att fastställa barnets hemvist med ledning av samtliga omständigheter i det 

enskilda fallet.
100

 Det kan också slutligen anföras att hemvistbegreppet i artikel 8.1 är 

tänkt att ha en autonom tolkning, enligt EU-domstolen.
101

 

5.3 Hemvist vid fråga om vårdnad och olovligt bortförande av barn 

EU-domstolens avgörande i C-497/10 rör också tolkningen av hemvistbegreppet i 

Bryssel II-förordningen. Denna gång rörde förhandsavgörande utöver artikel 8 även 

artikel 10. Artikel 10 reglerar behörighet för domstol vid olovligt bortföranden av barn. 

 Sakomständigheterna var i korthet följande: Barbara Mercredi (BM) 

flyttade av anställningsskäl från sitt medborgarland, Frankrike till England år 2000. BM 

bodde tillsammans med Rickard Chaffe (RC) under flera år som ett ogift par. RC var 

brittisk medborgare. Tillsammans fick BM och RC ett barn, Chloé (C) den 11 augusti 

2009. C blev fransk medborgare omedelbart vid födseln. En vecka efter förlossningen 

separerade BM och RC. Förhållandet hade varit instabilt och den sista tiden bodde de 

inte längre tillsammans. När C var ungefär två månader tog BM med sig dottern tillbaka 

till Frankrike och den ö som BM själv kom ifrån. RC informerades varken om BM:s 

eller C:s avresa. RC mottog ett brev av BM tre dagar efter sin avfärd om anledningen 

till avresan.  

 Sedan följde två parallella tvister i England och Frankrike om var barnet 

egentligen hade hemvist och vilket land som följaktligen hade behörighet att pröva 

föräldraansvarsfrågan. RC menade att C:s hemvist var i England medan BM menade att 

barnets hemvist var i Frankrike. Den engelska underinstansen kom i sin dom fram till att 

C hade hemvist i England vid tidpunkten för talan och att vårdnaden om C tillföll såväl 

RC som den engelska domstolen.
102

 Denna dom överklagades av BM till Court of 

                                                             
99 C-523/07, punkt 40. 
100 C-523/07, punkt 42. 
101 C523/07, punkt 35. Se även resonemang under avsnitt 2.2. 
102 Enligt engelsk rätt kan en domstol erkännas vårdnaden om ett barn, se punkt C-497/10, p 30. 
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Appeal (England & Wales) (Civil Division), vilka i sin tur ställde frågan till EU-

domstolen om vilka kriterier som ska användas för att fastställa ett barns hemvist enligt 

artikel 8 och 10.
103

 

 Eftersom hemvistbegreppet inte getts någon närmare definition kom EU-

domstolen i sitt avgörande fram till att begreppet ska tolkas mot bakgrund av 

bestämmelsens sammanhang och de mål som eftersträvas med förordningen. Gällande 

barn lyftes särskilt ingresspunkt 12 i förordningen om barnets bästa.
104

 För att barnets 

bästa ska kunna beaktas i största möjliga omfattning ska hemvistbegreppet, i den 

mening som avses i artikel 8.1, motsvara den plats där barnet i viss utsträckning är 

integrerat socialt- och i ett familjehänseende. Den nationella domstolen ska mot 

bakgrund av samtliga faktiska omständigheter i det enskilda fallet fastställa hemvistet. 

Speciellt ska villkoren för och skälen till barnets vistelse i en medlemsstat och barnets 

nationalitet beaktas.
105

 

Vidare angav domstolen att hänsyn ska tas till barnets fysiska närvaro i en 

medlemsstat och till omständigheter som kan visa att närvaron i ett medlemsland inte är 

tillfällig. Gällande barn styr föräldrarnas hemvist var barnet har hemvist. Har föräldern 

exempelvis köpt en bostad i ett land talar detta för att hemvist har förvärvats i det landet  

och då gäller det även för barnet.
106

 

Till stor del läggs samma kriterier fram för hemvist i det nu behandlade 

fallet som i det ovan refererade som också rörde föräldraansvar.
107

 Det är inte speciellt 

förvånande, eftersom det framgår av EU-domstolen i båda fallen att hemvistbegreppet i 

artikel 8.1 i Bryssel II ska tolkas utan hänsyn till nationell rätt. I aktuellt fall utvecklar 

dock EU-domstolen sitt resonemang gällande vilken varaktighet som krävs för att 

hemvist ska anses vara förvärvad. Först betonar domstolen att det i förordningen inte 

föreskrivs någon minsta varaktighet.  För att hemvist ska anses vara flyttat till 

medlemsstat nummer två är det framförallt av betydelse att personen i fråga har önskat, 

permanent eller stadigvarande att etablera centrum för sina intressen i den mottagande 

medlemsstaten. Det är också av betydelse att personens avsikt är att denna situation ska 

                                                             
103 Omständigheterna i målet framkommer under C-497/10, p 20-31. 
104 Se under avsnitt 4.3. 
105 C-497/10, p 45-50. 
106 Se not 105. 
107 Se under avsnitt 5.2 – C-523/07. 
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förbli.
108

 Mot bakgrund av sitt resonemang om intressecentrum kommer EU-domstolen 

fram till att vistelsens varaktighet endast är en indikation vid bedömningen om det är ett 

stabilt hemvist. Bedömningen om vistelsens varaktighet är bara en av många 

omständigheter som beaktas i varje enskilt fall. 

Angående etablerande av sitt intressecentrum kan också inflikas att detta 

inte var någon särskilt nytt i EU-rätten. Detta resonemang kring hemvist presenterades 

bland annat redan i EG-domstolens dom av den 15 september 1994 i mål C-452/93 P: 

Pedro Magdalena Fernandez mot Europeiska gemenskapernas kommission.
109

 

5.4 Hemvist för en migrerande arbetare  

Eftersom det inte finns något avgörande från EU-domstolen som tydligt gäller hemvist i 

underhållsförordningen är det svårt att säga hur hemvist tolkas enligt såväl artikel 3 

underhållsförordningen och enligt artikel 3 i Haagprotokollet.
 110

 Tills det kommer mer 

praxis inom området kan C-90/97 vara av hjälp för att bättre förstå begreppet.
111

 Domen 

gällde social trygghet för migrerande arbetstagare. Målet rörde frågan huruvida en 

person hade en stadigvarande bosättning (”habitual residence”) i ett land. I 

arvsförordningen har habitual residence benämnts som hemvist i den svenska 

översättningen. Därför anser jag att rättsfallet är av relevans för förståelsen av 

hemvistbegreppet i arvsförordningen. Det är även av intresse av den anledningen att 

detta fall rör en vuxen person och därför mer än de två tidigare fallen, liknar det troliga 

normalfallet vid tillämpning av arvsförordningen. 

 Sakomständigheterna var i korthet följande: Robin Swaddling (RS) var en 

brittisk medborgare som återvände till Storbritannien från Frankrike efter att ha arbetat 

utomlands ett antal år. RS:s familj var alltjämt bosatt i Storbritannien. Vid sin ankomst 

till Storbritannien flyttade han in hos sin bror och ansökte i samband med detta om 

inkomsttillägg från staten. Ett krav för att erhålla inkomsttillägg var att den sökande 

personen hade sin stadigvarande bosättning i landet. Något som den handläggande 

myndigheten inte ansåg föreligga i detta fall. RS blev därför inte beviljad 

inkomsttillägget. Frågan som sedan skickades till EU-domstolen för ett 

förhandsavgörande var tolkningen av artikel 10a i Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 
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av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, 

egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen. 

 Det som är väsentligt för denna uppsats är hur begreppet hemvist tolkades. 

EU-domstolen kom fram till att en persons hemvist finns i det land där personen har sitt 

varaktiga intressecentrum. I detta sammanhang ska särskilt beaktas arbetstagarens 

familjesituation, anledningen till flytten, bosättningens längd, om bosättningen är 

sammanhängande, om personen har fast arbete, samt arbetstagarens avsikt utifrån 

samtliga omständigheter.
112

 Vid denna bedömning kan inte en bosättnings längd anses 

utgöra ett avgörande kriterium enligt EU-domstolen.
113

 

5.5 Hemvist inom det internordiska samarbetet 

NJA 1962 s 547 rör en hemvistbedömning utifrån NDL. Målet är av intresse främst på 

grund av att det faktiskt rör en fråga om arv, till skillnad från de övriga EU-rättsliga 

målen som ovan har presenterats. Att bedömningen av hemvistbegreppet i detta mål inte 

utgår från en EU-förordning utan ett internordiskt samarbete måste dock beaktas. 

Anledningen till att detta mål redogörs i detta arbete är på grund av att den kan illustrera 

de eventuella skillnader mellan en EU-rättslig bedömning av hemvist och en intern 

svensk bedömning. 

Sakomständigheterna var i korthet följande: En finsk medborgare avled 

under ett besök i Finland. Han efterlämnade hustrun som var bosatt i Finland och ett 

gemensamt barn som var bosatt i Sverige. Kvarlåtenskap fanns i såväl Finland som i 

Sverige. Enligt ett testamente skulle all kvarlåtenskap tillfalla hustrun. Frågan gällde om 

den avlidne hade hemvist i Sverige eller Finland. 

HD fäste i sitt domskäl vikt vid att makarna gemensamt flyttat till 

Stockholm efter att mannens affärsverksamhet i Helsingfors avvecklats. Flytten skedde 

mot bakgrund att möjligheten att få arbete och försörjning enligt makarna var större i 

Sverige. Flytten skedde 1949, från 1951 och fram till sin död 1959 var mannen anställd 

av ett svenskt företag. Vid sin död var mannen skriven i Stockholm. HD bedömde att 

det i och för sig var troligt att den finske medborgaren någon gång i framtiden hade 

planer på att återvända till Finland. Det kunde dock inte antas han hade några sådana 

bestämda planer på detta förrän möjligen under den alla sista tiden av sin levnad, när 
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han skull erhålla arv efter sin far i Finland. Mot bakgrund den avlidnes avsikter 

bedömde HD att mannen långt innan sin död förvärvat hemvist i Sverige. Målet 

återförvisades därför till Hovrätten (HovR) för vidare behandling i sak. 

Två år senare medgav HD prövningstillstånd i samma ärende. 
114

 HovR 

hade avvisat den gemensamma sonens talan och bedömt att den avlidne vid sin död haft 

hemvist i Finland. Till skillnad från HovR fäste HD betydelse vid den avlidnes 

känslomässiga inställning. Den ansåg vidare att hans planer på att återvända till Finland, 

snarare var att anse som hemlängtan. Planerna på att återvända sågs som obestämda och 

ovissa. Den avlidne mannens hemvist bedömdes därför återigen vara i Sverige. 

Utöver att hemvistbegreppet noggrant utreds av HD i de två målen är det 

av speciellt intresse att HD tillmäter de subjektiva omständigheterna stor betydelse och i 

att det i senare målet är det som slutligen avgör utgången. 

5.6 Avslutande kommentar 

Det som framgår av den presenterade praxisen är av stort intresse för tolkningen av 

hemvistbegreppet i arvsförordningen. I C-523/07 om föräldraansvaret i det finska målet 

framgår att de uppställda kriterierna från EU-domstolen i stort överensstämmer med de 

omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av hemvist i 

arvsförordningen. Dessa omständigheter är ”vistelsens varaktiget och regelbundenhet” 

tillsammans med ”förhållanden och skälen till vistelsen”. Då det till och med används 

samma terminologi underlättar det, enligt min uppfattning den kommande tolkningen av 

arvsförordningen.
115

 Att samma terminologi har använts bör innebära att EU har 

eftersträvat att hemvistbegreppet i arvsförordningen ska ges samma betydelse som i 

Bryssel II. Om en annan tolkning av hemvist i arvsförordningen var avsedd borde inte 

samma terminologi ha använts i arvsförordningen. Detta med tanke på det 

bakomliggande syftet med arvsförordningen att öka förutsebarheten för 

unionsmedborgare. Detta vore inte heller märkligt om begreppen skulle ges samma 

innehåll med tanke på att båda förordningarna rör gränsöverskridande familjerättsliga 

frågor. Viss reservation måste dock göras i och med att C523/07 gällde hemvist för ett 

barn och arvsförordningen i regel kommer att tillämpas på vuxna. Däremot är det ovan 

angivna omständigheterna relativt allmänt hållna, vilket enligt mig talar för att de 

nämnda omständigheterna kan användas. 
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Det framgick från såväl C-497/10 som C-90/97 att en persons 

intressecentrum är avgörande för bedömningen av en persons hemvist. 

Arvsförordningen använder inte uttrycket intressecentrum. Däremot följer av 

arvsförordningen att samtliga relevanta omständigheter ska vägas mot varandra för att 

fastställa hemvistet. Om samtliga relevanta omständigheter vägs mot varandra bör den 

avlidnes intressecentrum bli tydligt. Därför har även detta resonemang från EU-

domstolen bäring för tolkningen av hemvistbegreppet i arvsförordningen. 

Anledningen till att ingen praxis ifrån Bryssel I använts i detta kapitel är 

för att hemvistbegreppet i Bryssel I inte är tänkt att tolkas autonomt såsom sker i 

arvsförordningen. En annan anledning är att Bryssel I inte längre tillämpas inom det 

familjerättsliga området. Jag anser det vanskligt att ta för stor ledning av 

hemvisttolkningen i Bryssel I. I Bryssel I är hemvistreglerna till för att underlätta för 

den svarande, ofta i ett kommersiellt sammanhang, vilket inte är fallet med syftet bakom 

arvsförordningens regler om hemvist. 

En annan anledning till att den ovan refererade praxisen är från Bryssel II 

är det som framkommer av artikel 12.3 i Bryssel II. Om en viss domstol pekats ut som 

behörig enligt Bryssel II och samma förordning enligt artikel 12.3 ger denna domstol 

behörighet för en underhållsfråga, som egentligen faller under underhållsförordningen, 

görs troligen inte någon ytterligare hemvistbedömning. Detta kan kanske förklara varför 

det inte finns särskilt mycket praxis kring hemvistbegreppet i underhållsförordningen.
116

 

Det talar också för att hemvist i dessa två förordningar bör bedömas på ungefär samma 

sätt. Om det var tänkt att hemvist skulle bedömas olika i de två förordningarna skulle 

inte en regel såsom artikel 12.3 existera i Bryssel II. 

En problematisk aspekt med den framkomna praxisen är det som framgick 

av C-497/10, punkt 47. Där framgick det att barnets hemvist motsvarar den plats som ett 

barn i viss utsträckning är integrerat i socialt och med hänseende till familj. 

Formuleringen ”i viss utsträckning” är enligt min uppfattning problematisk och för 

hemvistbedömningen svår. Att vara integrerad i viss utsträckning gör bedömningen 

svår. Praktiskt sett bör väl en person kunna vara integrerad socialt och i ett 

familjehänseende i viss utsträckning i flera länder samtidigt. Det är däremot svårt att 
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vara fullt integrerad i flera länder samtidigt. Den gränsdragning i bedömning som 

behöver göras med anledning av ”i viss utsträckning” blir svår och kan bli godtycklig. 

Detta är beklagligt. 

I C-523/07 framkommer att barnets nationalitet är en omständighet som 

ska beaktas. Att nationaliteten har betydelse för var en person har sitt hemvist är såväl 

intressant som problematiskt. Det har tidigare nämnts att ett användande av nationalitet 

som kriterium skulle kunna stå i konflikt med diskrimineringsförbudet i artikel 18 

FEUF. Jag delar dock EU-domstolens resonemang kring nationalitet som en relevant 

omständighet att beakta. En persons medborgarskap är av betydelse i den sammanlagda 

bedömningen av en persons hemvist. 

De två domarna från HD visar enligt min uppfattning på att 

hemvistbegreppet inte tolkas på ett särskilt annorlunda sätt än i en EU-rättslig kontext. 

Till stor del ligger samma överväganden bakom bestämmandet av en persons hemvist. 

Detta visar att förändringen för handläggande myndigheter och domstolar inte behöver 

bli särskilt stor. 
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6 Sammanfattande diskussion 

6.1 Inledning 

I detta kapitel kommer en sammanfattande diskussion över hemvistbegreppet i 

arvsförordningen att föras. Detta kommer att ske mot bakgrund av det som framkommit 

under kapitel 2, 4 och 5. Eftersom det saknas klara kriterier för hemvistbegreppet i 

arvsförordningen, uppstår vissa svårigheter att förutse resultatet av en 

hemvistbedömning. Hur lång måste vistelsen vara för att den ska anses som varaktig 

och regelbunden? Vad spelar skälen för roll och vilken betydelse ska dessa ges vid 

hemvistbedömningen? Vilka förhållanden bakom vistelsen ska beaktas? Detta kapitel 

kommer med utgångspunkt i dessa frågor att analysera innebörden av det EU-rättsliga 

hemvistbegreppet i arvsförordningen. 

Jag kommer även att diskutera problematiken med möjligheten att i ett 

testamente göra ett lagval och belysa konsekvenserna av en otydlig definition av ett 

viktigt begrepp som hemvist.  

6.2 Hur förvärvas hemvist? 

6.2.1 När anses den varaktig? 

Ledning i denna fråga bör kunna tas från den praxis som presenterats ovan under kapitel 

fem. Utrycket ”varaktig vistelse” har behandlats i målet C-497/10. Där framgår att det 

inte uppställs någon minsta varaktighet för att en vistelse ska kunna utgöra en persons 

hemvist i Bryssel II. Det väsentliga för att en vistelse ska anses varaktig är inte tiden i 

sig själv. Innebörden av ”varaktig vistelse” synes återspegla det land där en person har 

etablerat ett centrum för sina intressen och önskar att denna situation ska förbli.  Det 

framgår av ytterligare praxis från EU-domstolen att en persons intressecentrum är 

väsentligt för att fastställa en persons hemvist.
117

 Förutsatt att en person etablerat sitt 

intressecentrum skulle det vara möjligt att förvärva hemvist redan efter en kort tid i det 

nya landet. Enligt min uppfattning säger det sig själv att det inte går att utreda en 

persons intressecentrum genom att endast beakta vistelsens varaktighet. Även om 

vistelsens varaktighet och regelbundenhet nämns specifikt i skälen till arvsförordningen 

är detta kriterium inte tänkt att ses som överordnad de andra omständigheterna enligt 

mig. Jag tror att anledningen till att vistelsen varaktighet omnämns specifikt i 
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arvsförordningen är på grund av att det är en faktor som på ett tydligare sätt än vissa 

andra omständigheter konkret går att fastställa.  

Jag delar EU-domstolens resonemang att det inte är längden på vistelsen 

som ska vara avgörande för bedömningen av hemvist. Förordningen blir lätt statiskt om 

dess tillämpning skulle bindas vid en viss tid. Däremot är det problematiskt för enskilda 

individer att förutse såväl behörigheten som tillämplig lag när det inte otvetydligt står 

klart var den avlidne hade sitt intressecentrum. Dödsbodelägarna kan i vissa situationer 

ha mindre möjlighet att avgöra var den avlidne personens intressecentrum varit. Detta är 

högst relevant idag då det är relativt vanligt att familjer splittras, nya konstellationer 

uppstår och ett barns kontakt med ena föräldern potentiellt kan bli bristfällig. 

Samtidigt framgår det av den praxis som presenterats och av ingressen till 

arvsförordningen att samtliga omständigheter ska beaktas i varje enskilt fall för att 

fastställa en persons hemvist. I de flesta fall är det därför inte svårt att fastställa en 

persons intressecentrum sett till samtliga omständigheter i fallet. För förutsebarheten 

med förordningen hade det dock inte skadat med en ram att förhålla sig till gällande den 

minsta tid som krävs för att en vistelse ska anses varaktig. Om en minsta varaktighet för 

en persons vistelse hade specificerats i förordningen hade förutsebarheten kunnat bli 

tydligare genom att det då uppställs ett kriterium för att förordningen ens skulle bli 

tillämplig. 

6.2.2 Vilka är de relevanta omständigheterna? 

I arvsförordningens ingress anges ”vistelsens varaktighet och regelbundenhet” och 

”förhållanden och skälen till vistelsen” som omständigheter som ska beaktas.
118

 Från 

den EU-rättsliga praxisen framkommer ytterligare omständigheter som ska beaktas vid 

hemvistbedömningen. Vissa omständigheter från den EU-rättsliga praxisen omnämns 

dock även i förordningen. Dessa är bland annat; vistelsens varaktighet och 

regelbundenhet, förhållande och skälen till vistelsen, nationalitet, språkkunskaper och 

familje- och sociala band.
119

 Eftersom alla relevanta omständigheter ska beaktas enligt 

arvsförordningen kan dessa exempel på omständigheter som framkommit i praxis inte 

vara tänkt att vara uttömmande.
120

 Omständigheterna ska tillsammans visa var den 
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avlidne har sitt intressecentrum. Enligt mitt förmenande bör samtliga omständigheter 

som krävs för att fastställa en persons intressecentrum vara relevanta. 

 Det är svårt att säga vilka omständigheter som inte ska beaktas. En 

irrelevant omständighet skulle kunna vara att en person har en stor passion för ett annat 

land än sitt ursprungsland utan att någon gång fysiskt vistats i landet. I slutändan är det 

upp till EU-domstolen att i ett förhandsavgörande förtydliga skillnaden mellan relevanta 

och irrelevanta omständigheter. 

I de situationer som enligt förordningens ingress är komplicerade 

exemplifieras vissa faktorer som särskilt ska beaktas vid hemvistbedömningen.
121

 

Komplicerade fall kan vara när en person av yrkesmässiga eller ekonomiska skäl bott 

utomlands men behållit en stabil och nära koppling till sitt ursprungsland. I dessa fall 

ska den avlidnes familjs huvudsakliga intresse och den avlidnes sociala liv tillmätas 

betydelse för att fastställa hemvist. Jag anser att detta resonemang i arvsförordningens 

ingress är problematisk ur flera aspekter. Eftersom det dels enligt EU-domstolens praxis 

angående hemvistbegreppet framgår att en persons familjeliv och sociala band ska 

beaktas för att fastställa hemvist i alla fall och inte bara i de komplicerade fallen. Dels 

verkar det märkligt att ytterligare hänsyn till en persons sociala liv och familjeintressen 

ska tas vid komplicerade fall. Dessa borde vara omständigheter som är relevanta att ta 

hänsyn till även i de ”lätta” fallen. Även själva formuleringen i ingressen är otydlig. Ska 

familjens intresse som helhet beaktas eller är det den andra maken intressecentrum som 

är av intresse? 

Som framgick under avsnitt 2.4 förelåg också enligt mig, en viss 

problematik med utformandet av artikel 21. I synnerhet artikel 21.2 i relation till artikel 

21.1. Formuleringen av artikel 21.2 ter sig ännu konstigare efter vad som framgått av 

den EU-rättsliga praxisen. Ur såväl C-90/97 och C-523/07 som C497/10 framgår det 

enligt min uppfattning, med tydlighet att samtliga omständigheter ska beaktas för att 

fastställa en persons hemvist.
122

 I ingressen till arvsförordningen förklaras i vilka 

situationer som artikel 21.2 kan bli tillämpbar. Detta skulle kunna vara om en person 

relativt nyligen innan sin död bosatt sig i den nya staten och där förvärvat hemvist men 

att det av samtliga omständigheter ändå framgår att personen hade närmare anknytning 
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till en annan stat. ”Uppenbart närmare anknytning” är dessutom inte avsedd att 

användas som ett kompletterande anknytningsmoment vid komplicerade fall.
123

  

 Jag anser att artikel 21.2 är problematiskt formulerad och det är svårt att 

egentligen förstå vad som avses med den. För att fastställa hemvist ska alla relevanta 

omständigheter beaktas. Hur är det då möjligt att samma omständigheter uppenbart kan 

visa att personen har närmare anknytning till en annan stat? Det framgår också e 

contrario att ”uppenbart närmare anknytning” inte ska användas vid komplicerade fall. 

Vid lätta fall borde det väl vara ännu tydligare var hemvist för en person är någonstans? 

I sådana fall borde det vara ännu ”svårare” att fastställa ett annat hemvist med hjälp av 

samma omständigheter. 

 I och med artikel 21.2, sett till ordalydelsen, anger att artikeln endast 

undantagvis ska tillämpas kan dock en möjlig tolkning av artikel enligt mig vara att den 

endast ska användas vid extrema fall. Fall där persons hemvist som anknytningsmoment 

skulle ge uppenbart oskäligt resultat avseende arvet. Detta skulle kunna vara situationer 

där hemvist bedöms som förvärvat efter en synnerligen kort tid i ett land och att det 

därför skulle ge ett oskäligt resultat. En sådan tolkning av artikel 21.2 skulle innebära 

att artikeln inte är lika problematisk. 

 Metoden för att fastställa hemvist i arvsförordningen bör rimligen vara att 

samtliga omständigheter beaktas i enlighet med de anvisningar som finns i ingressen till 

arvsförordningen. Därutöver behöver hänsyn tas till den praxis som finns om 

hemvistbegreppet kopplat till andra liknande EU-förordningar. Hur artikel 21.2 

egentligen är tänkt att fungera i relation till artikel 21.1 får ett förhandsavgörande från 

EU-domstolen visa. Avsaknaden av en tydlighet gällande relationen mellan artikel 21.1 

och 21.2 är beklaglig och det vore önskvärt om EU-domstolen tidigt efter att 

förordningen börjar gälla lämnar ett besked i ett förhandsavgörande hur artikel 21 ska 

tolkas. 

6.2.3 Vad innebär förhållandena och skälen vid vistelsen? 

Det föreskrivs uttryckligen i förordningens ingress att förhållandena och skälen vid 

vistelsen samt skälen till vistelsen ska beaktas vid hemvistbedömningen.
124

 Dessa 

omständigheter omnämns också i EU-domstolens avgörande i mål C-523/07. Frågan är 

                                                             
123 Arvsförordningen, ingress (25), sista meningen. 
124 Arvsförordningen, ingress (23) 
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vad som avses med förhållandena och skälen vid vistelsen och skälen till vistelsen. Vad 

betyder det för hemvistbedömningen? Till skillnad från de omständigheter som 

omnämnts ovan under avsnitt 6.2.2 förfaller dessa att vara mera av subjektiv karaktär än 

exempelvis vistelsens varaktighet och en persons bosättning.  Förhållandena och skälen 

vid och till vistelsen visar på ett annat sätt än objektiva faktorer en persons avsikt med 

en flytt.
125

 Exempelvis kan en person förvärva en bostad i Italien i investeringssyfte. 

Samtidigt kan en annan person vistats regelbundet i ett annat land än sitt ursprungsland 

utan att ha något stabilt boende dock med avsikten att förbli i landet.  

Europarådets ministerkommitté utgav 1972 en rekommendation över hur 

begreppet habitual residence skulle tolkas.
126

I samband med detta nämndes även vilken 

vikt de objektiva respektive subjektiva faktorerna skulle ha vid definitionen av habitual 

residence. Denna rekommendation fastslår att liten vikt ska läggas vid vederbörande 

persons avsikter eller de yttre tecken som fanns på sådana avsikter.
127

 Eftersom denna 

subjektiva faktor uttryckligen omnämns i ingressen till arvsförordningen och i EU-

domstolens praxis angående hemvistbegreppet har rättsläget som anses följa av 

Europarådets ministerkommitté rekommendation förändrats. Det ska i sammanhanget 

beaktas att Europarådets ministerkommittés rekommendationer inte alls har samma 

tyngd som EU-domstolens avgöranden.  Att de subjektiva faktorerna tillmäts betydelse i 

hemvistbedömningen innebär att underlaget för bedömningen blir större. Det är positivt 

och leder till att bedömningen i större omfattning kommer att återspegla de verkliga 

förhållandena. Jag anser dock att det samtidigt kan innebära vissa problem. Det är 

lättare att det blir en skönmässig bedömning kring subjektiva faktorer än vad fallet är 

med objektiva faktorer. En objektiv faktor, exempelvis var en person har sin bostad är 

lätt att fastslå. Huruvida den personen hade för avsikt att förbli i ett land är desto 

svårare. Det kan öppna upp för oförutsebarhet vid hemvistbedömningen. Speciellt 

eftersom den berörda personen är avliden när hemvistbedömningen görs och det därför 

kan vara svårt att utreda den avlidnes avsikt med vistelsen i ett land. Trots den svårighet 

det kan innebära att tillmäta subjektiva faktorer värde i hemvistbedömningen är det både 

lämpligt och nödvändigt att så sker. I dagens globala samhälle är det inte ovanligt att 

personer har bostad i ett land och exempelvis anställning i ett annat. I dessa fall är en 

persons avsikt av stor betydelse för att fastställa hemvist. Det är därför av betydelse att 

                                                             
125 SOU 2014:25, s 86. 
126 Som ovan har framgått är hemvist den svenska översättningen av engelskans habitual residence. 
127 Örtenhed, Hemvistbegreppet, s 70. 
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domstolar och jurister som arbetar med dessa frågor har god kunskap om hur 

förordningen är tänkt att tolkas, avseende de subjektiva faktorerna. 

En annan fråga är hur de subjektiva faktorerna i hemvistbedömningen ska 

bedömas. Ledning kan tas ifrån EU-domstolens avgörande i mål C-523/07.
128

 En 

persons avsikt visar sig ofta i faktiska objektiva faktorer. I ovan angivet avgörande från 

EU-domstolen exemplifierade domstolen att en persons avsikt kan visa sig i att han eller 

hon förvärvar en bostad i det nya landet. Även jag anser att de subjektiva faktorerna bäst 

kan visas genom att peka på de objektiva faktorerna. Detta resonemang belyser den 

koppling som finns mellan de objektiva och subjektiva faktorerna. För att de objektiva 

faktorerna ska få genomslag i bedömningen krävs att de täcks av en subjektiv vilja att 

stanna i landet. För att en persons avsikt ska kunna visas behövs det faktiska 

omständigheter, exempelvis att personen arbetar eller bor i det nya landet.  

6.2.4 Avslutande kommentar angående kriterierna i hemvistbedömningen 

För att fastställa en persons hemvist krävs att samtliga relevanta omständigheter 

beaktas. Relevanta omständigheter är sådana som visar var en person har sitt 

intressecentrum. De omständigheter som lyfts fram i arvsförordningen och EU-

domstolens praxis angående hemvist är troligtvis inte uttömmande. I bedömningen av 

var en person har sitt hemvist behövs även subjektiva faktorer beaktas. Tanken är att 

dessa ska kunna utläsas ur de faktiska omständigheterna. Ingen omständighet är ensamt 

tillräcklig för att kunna grunda hemvist. Inte ens det faktum att en vistelse i ett annat 

land än ursprungslandet varat i flera år. De nationella domstolarna kan först efter en 

analys av samtliga omständigheter avgöra var den avlidne hade sitt intressecentrum och 

därmed i vilket land hemvistet finns.  

 De omständigheter som presenterats, dels från arvsförordning, dels från 

EU-domstolens praxis ger underlag för vad som ska beaktas i hemvistbedömningen. Det 

är dock en annan fråga om EU-domstolen bedömer dessa omständigheter annorlunda i 

en arvsrättlig kontext än när exempelvis Bryssel II tolkas. Min uppfattning är, med stöd 

av vad som framgått ovan, att samma bedömning borde göras i samtliga regleringar för 

att öka förutsebarheten.  

                                                             
128 C-523/07, p 40. 
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 I och med arvsförordningens träder i kraft sker ett paradigmskifte inom 

den svenska internationella arvsrätten. Från att ha utgått från nationalitetsprincipen 

kommer nu hemvistprincipen att styra såväl behörighet som lagval. Kommer denna 

förändring innebära problem för svenska domstolar i tillämpningen av 

arvsförordningen? I detta sammanhang måste det poängteras att hemvistprincipen 

använts dels i NDL, dels i andra svenska interna internationella regleringar. 

Hemvistprincipen är exempelvis ledande i LIMF och IÄL. I IÄL är dock 

medborgarskapet också av betydelse. Utöver dessa tillämpas naturligtvis också de EU-

förordningar som har redovisats i denna uppsats i de svenska domstolarna. Det borde 

därför inte innebära några större problem för svenska domstolar att tillämpa 

hemvistprincipen i arvsrättsliga frågor vid gränsöverskridande förhållanden. 

Hemvistbegreppet i arvsförordningen är tänkt att tolkas autonomt och ingen ledning ska 

tas från nationell rätt i tolkningen av begreppet. Definitionen av hemvist i LIMF och 

IÄL kan dock visa att en svensk nationell tolkning av hemvist inte är avsevärt 

annorlunda från EU:s hemvistdefinition.
129

 Både LIMF och IÄL är likalydande och 

fastslår, som har framgått under avsnitt 4.2, att en person har hemvist i en stat om 

personen är bosatt i staten och bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och 

övriga omständigheter anses vara stadigvarande.
130

  

6.3 Avslutning 

Arvsförordningen är i det stora hela en positiv nyhet för hanteringen av 

gränsöverskridande arvsförhållanden. De fördelar som följer av att göra förfarandet av 

arv vid gränsöverskridande tvister mer förutsebart ska inte underskattas. Däremot är det 

givetvis förenat med svårigheter att skapa en reglering som ska tillgodose många 

nationellt vitt skilda regleringerar för behörighet och lagval. Även om det går att utläsa 

definitionen av hemvist på ett någorlunda sätt utifrån arvsförordningen och EU-rättslig 

praxis på området, är det beklagligt att definitionen av hemvist inte uttryckts tydligare. 

Speciellt eftersom det är det mest centrala begrepp i hela arvsförordningen. Att detta 

inte gjorts bör ha samband med att en allt för uttrycklig definition skulle göra begreppet 

statiskt istället för flexibelt. Det hade dock underlättat förutsebarheten för 

unionsmedborgare, vilket var ett mål med förordningen. 

                                                             
129 Se även NJA 1962 s 347 och NJA 1964 s 315. 
130 7 kap. 2 § IÄL, 19 § LIMF. 
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 Att hemvist inte definierats tydligare i arvsförordningen kan naturligtvis 

leda till konsekvenser för personer som planerar för sitt arv och för arvingar. I Sverige 

ska bouppteckningar registreras hos Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet, 

enligt 20 kap. 8 § ÄB. Ibland har arvingarna ett behov av att skifta arvet fort. I dessa 

situationer skulle det vakuum av okunskap kring tolkningen av hemvistbegreppet i 

arvsförordningen kunna orsaka problem för enskilda när arvsförordningen träder i kraft. 

Artikel 22 ger enskilda personer möjligheten att göra ett lagvalsavtal. För 

svenskt vidkommande skulle detta regleras i personens testamente. Jag ställer mig 

frågande om detta alternativ kommer utnyttjas i den utsträckning som är tänkt och 

kanske krävs. Möjligheten att välja lag är tänkt att användas i de situationer där 

personer, trots att de har hemvist i ett land, hellre vill att något av deras 

medborgarskapsländers arvsreglering ska styra arvskiftet. Om man ser till den statistik 

som redovisats ovan under avsnitt 2.3 är det endast 21 % av svenskarna som har ett 

skrivet testamente. Faktum är dock att även för de svenskar som har ett testamente och 

har hemvist utomlands behöver komplettera dessa med ett lagval, förutsatt att dessa 

personer inte hellre vill att utländsk rätt ska tillämpas på arvet. I och med de stora 

förändringarna som uppstår, i synnerhet för utvandrade svenskar, borde betydligt mer 

information kring testamenten och lagval gå ut till allmänheten. Annars riskerar artikel 

22 att bli en blind fläck i arvsförordningen. 

Ett annat problem som kommer kunna uppstå som försvårar för de 

nationella domstolarna är artikel 20. Eftersom tillämplig lag även kan vara en lag 

utanför EU kommer inhemska domstolar i viss mån fortfarande vara tvungna att 

tillämpa utländsk lag vid arvstvister. Angående problematiken med relationen till tredje 

land finns ytterligare en svårighet. Ponera att en svensk person dör i Spanien. Hon har 

haft tillgångar i Sverige, Spanien och USA. Hon har varit bosatt i Spanien i 25 år. Det 

finns inget motsvarande testamente som reglerar lagval. Personens hemvist bedöms vara 

i Spanien. Enligt arvsförordningen är det då inget problem med att tillgångarna i 

Sverige skiftas enligt spansk arvsrätt. Hur blir det med tillgångarna i USA? USA är inte 

bundet av arvsförordningen. Även om hemvist är fastställt för såväl behörighet som 

tillämplig lag, trots otydligheter i definitionen, kan problem uppstå i fråga om att ett 

lands lag ska reglera arvet i dess helhet. Det är en fråga som arvsförordning inte löser. 
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