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Tal og fakta
Over 11,7 mio. EU-borgere (2,3 %) bor i en anden medlemsstat end deres hjemland. 13 % af 
alle ægteskaber i EU har tilknytning til en anden medlemsstat1. Mange borgere har formue i 
en anden medlemsstat, navnlig fast ejendom. Europæerne gør i stadig stigende grad brug af 
deres grundlæggende frihedsrettigheder2. Tendensen i denne udvikling er stigende. Ved 
dødsfald med grænseoverskridende virkninger (for tiden skønsvis ca. 580.000 tilfælde om året 
med en arveformue på ca. 130 mia. euro pr. år) opstår der vanskelige og ofte uløselige 
problemer.

Nuværende retlige situation
Hvis en spansk statsborger bor (har sædvanligt opholdssted) i Frankrig, skal arven ved 
vedkommendes død ifølge spansk lovgivning behandles efter retten i det land, hvor han eller 
hun er statsborger, dvs. udelukkende efter spansk ret. Dette gælder for hele den afdødes 
formue, uanset om den befinder sig i Spanien, Frankrig eller et andet land. Ifølge fransk 
lovgivning skal arven dog behandles efter fransk ret og også her i sin helhed, dog undtaget 
fast ejendom. For fast ejendom gælder som regel retten i det land, hvor den faste ejendom er 
beliggende. Således kan der på det samme dødsbo anvendes flere landes arvelovgivning. 
Disse landes arvelovgivning kan afvige betydeligt fra hinanden, f.eks. i spørgsmål om, hvem 
der er arving, eller om arveandele og tvangsarv. Når en ægtefælle i et barnløst ægteskab dør, 
kan den overlevende ægtefælle ifølge det ene lands arvelovgivning være enearving, mens den 
afdødes forældre ifølge et andet lands lovgivning er medarvinger sammen med ægtefællen. 
Begge landes lovgivning gør krav på også at gælde for den del af boet, som befinder sig i det 
andet land. Konsekvensen er, at der internationalt træffes modstridende afgørelser, og dette 
problem kan ikke løses tværstatsligt, f.eks. ved hjælp af en overordnet retsinstans.

Som konsekvens heraf anerkendes afgørelser i arvesager ikke gensidigt, de kan ikke 
fuldbyrdes, og de er heller ikke reguleret i Bruxelles-I-forordningen3. Den eneste 
internationale aftale, der er værd at nævne, er Haagerkonventionen af 5. oktober 19614, men 
den angår kun formelle forhold og er i øvrigt heller ikke ratificeret af alle medlemsstater. 
Haagerkonventionen om lovvalg i arvesager5 af 1. august 1989 omhandler principielt samme 
problemstilling som den foreliggende forordning, men den er endnu ikke trådt i kraft. Kun 
Nederlandene har kodificeret denne konventions bestemmelser som nederlandsk international 
privatret.

Også i det enkelte land kan der opstå vanskelige konflikter, f.eks. om hvorvidt der ved 
delingen af boet eller beregningen af tvangsarv skal tages hensyn til den del af boet, som 
befinder sig i et andet land.

Årsager i international privatret
Årsagen til denne modsætningsfyldte retlige situation ligger i landenes forskellige 

                                               
1 Jf. indledning til grønbogen "Færre administrative henvendelser for borgerne: Fremme af fri cirkulation af 
offentlige dokumenter og anerkendelse af virkningerne af civilattester" (KOM(2010)0747).
2 Jf. kvalitativ undersøgelse fra Eurobarometer om "European citizenship – Cross-border mobility" 
(Unionsborgerskab - grænseoverskridende mobilitet), august 2010.
3 Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT. L 12 af 16.1.2001, s. 1).
4 Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om lovkonflikter vedrørende formen for testamentariske bestemmelser.
5 Haagerkonventionen om lovvalg for arv efter dødsfald af 1. august 1989.
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internationale privatret på arvelovgivningens område, som er et rent nationalt anliggende.

Spanien tager i sin internationale privatret ligesom et stort antal andre EU-medlemsstater 
udgangspunkt i arveladerens statsborgerskab, således at lovgivningen i det land, hvor 
arvelader er statsborger, skal gælde for hele dennes bo. Den franske internationale privatret 
repræsenterer det andet grundprincip, som også gælder i en række andre EU-medlemsstater. 
Der sker her en opsplitning af boet. For arveladers løsøre og navnlig penge gælder 
arvelovgivningen i det land, hvor arvelader har sit sædvanlige opholdssted, men for fast 
ejendom gælder lovgivningen på det sted, hvor den faste ejendom befinder sig (lex rei sitae).

Disse to grundprincipper er ganske vist de hyppigste - men ikke de eneste - i 
medlemsstaterne, men derudover behandles også andre internationale privatretlige spørgsmål 
forskelligt fra land til land. Det starter allerede ved fortolkningen af begreber som "sædvanligt 
opholdssted", "løsøre" og "fast ejendom" eller håndteringen af dobbelt statsborgerskab. I 
nogle medlemsstater kan arvelader inden for visse rammer vælge den arvelovgivning, som 
skal gælde for vedkommendes dødsbo. Andre medlemsstater afviser dette, men nogle 
anerkender det hos andre lande - andre ikke. Også det vigtige spørgsmål om renvoi håndteres 
forskelligt. Mangfoldigheden af konstellationer er uoverskuelig, og de mange 
uoverensstemmelser kan her kun antydes. Selv om to medlemsstater anvender den samme 
arveret, f.eks. at der skal gælde lovgivningen i det land, hvor arvelader er statsborger, er 
konflikter ikke udelukket. Retsafgørelser, f.eks. om fortolkningen af et testamente, kan være 
forskellige fra land til land og anerkendes ikke gensidigt.

Vanskeligheder for Europas borgere
Denne situation bliver mere og mere uholdbar for Europa borgere.

Den er vanskelig for de arvinger, som står over for spørgsmålet om, hvor mange og hvilke 
landes arvelovgivning der finder anvendelse på dødsboet og med hvilke konsekvenser.

Situationen er også vanskelig for den borger, som ønsker at bestemme over sit dødsbo. For at 
få opfyldt sine ønsker, skal han eller hun ikke kun sætte sig ind i bestemmelserne i de enkelte 
landes arvelovgivning, men også i det pågældende lands internationale privatret. I begge 
tilfælde er det nødvendigt med rådgivning. Desuden kan der fortsat opstå usikkerhed, hvis 
bopælen ændres, eller formuen flyttes. Selv om bopæl og formuens fordeling ikke er ændret, 
er det alligevel nødvendigt hele tiden at holde øje med ændringer i lovgivningen i flere 
medlemsstater. Man skal også være opmærksom på det pågældende lands internationale 
privatret og herunder ikke kun lovgivningen, men også retspraksis, især fordi international 
privatret i medlemsstaterne i høj grad er baseret på retspraksis.

Yderligere er denne situation også vanskelig for alle statslige institutioner, herunder især de 
domstole, som beskæftiger sig med arvesager.

De ofte langvarige retssager, som i givet fald skal føres i flere medlemsstater, koster ikke bare 
penge. De koster også tid, og i forbindelse med dødsfald skal der ofte træffes hurtige 
beslutninger - ikke mindst i virksomheder.

Dette medfører alt sammen betydelige belastninger for de europæiske borgere ved udnyttelsen 
af grundlæggende frihedsrettigheder og ejendomsrettigheder. EU-borgernes udøvelse af deres 
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grundlæggende frihedsrettigheder er i væsentlig grad begrænset.

Europæisk løsning
På den baggrund er det vigtigt, at der hurtigst muligt gennemføres en europæisk løsning, som 
fastlægger den internationale privatret - ikke de enkelte medlemsstaters materielle arveret. 
Målet skal være en så enkel og forståelig ordning som muligt, som gælder for hele EU. En 
harmonisering af de eksisterende materielle bestemmelser kommer derfor ikke på tale. Kun en 
EU-forordning, som udgør en samlet helhed, kan opfylde dette formål.

Europa-Parlamentet har med sin beslutning af 16. november 2006 med henstillinger til 
Kommissionen vedrørende lovgivningen for arv og testamente reageret på Kommissionens 
grønbog om arv og testamente1. Parlamentet går i denne beslutning kraftigt ind for, at der 
skabes et sådant instrument2.

                                               
1 KOM(2005)0065.
2 EUT C 314 E af 21.12.2006, s. 342.


