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Siffror och fakta
Mer än 11,7 miljoner EU-medborgare (2,3 procent) lever i en annan medlemsstat än sitt 
hemland. I 13 procent av alla äktenskap i EU finns det kopplingar till en annan medlemsstat1. 
Många medborgare har tillgångar i en annan medlemsstat, särskilt fastigheter. 
EU-medborgarna utnyttjar allt mer sina grundläggande friheter2. Denna tendens blir allt 
tydligare. När det gäller dödsfall med gränsöverskridande verkningar (uppskattningsvis runt 
580 000 fall per år med arvstillgångar på cirka 130 miljarder euro per år) uppstår svåra, ofta 
olösliga problem.

Aktuellt rättsläge
Om en spansk medborgare som haft sin vanliga vistelseort i Frankrike avlider gäller enligt 
spansk lag endast spansk arvslagstiftning, dvs. lagstiftningen i den stat i vilken personen varit 
medborgare, och detta gäller personens samtliga tillgångar och oavsett om tillgångarna finns i 
Spanien, Frankrike eller något annat land. Men ur fransk rättslig synpunkt gäller fransk 
arvslagstiftning, också här för hela kvarlåtenskapen, dock med undantag för fast egendom, då 
i regel lokal rätt gäller. För samma kvarlåtenskap kan således flera olika länders arvsrätt gälla. 
De olika arvslagstiftningarna kan skilja sig mycket åt, t.ex. i fråga om vem som ska anses som 
arvinge, eller bara uppvisa smärre skillnader, t.ex. när det gäller arvslotter eller laglotter. Om 
en make avlider i ett äktenskap utan barn kan det vara så att den överlevande makan är ensam 
arvinge enligt arvsordningen i en medlemsstat, medan föräldrarna till den avlidne tillsammans 
med den överlevande makan anses som arvingar enligt arvsordningen i en annan. I båda 
rättsordningarna hävdas giltighet även när det gäller tillgångar som finns i en annan 
medlemsstat. Detta leder till en situation där oenighet råder om vilken nationell domsrätt som 
gäller, och detta är ett problem som inte låter sig lösas på överstatlig nivå, t.ex. i en 
överordnad rättsinstans.

Beslut i arvsmål erkänns därför inte ömsesidigt, är inte verkställbara och omfattas inte heller 
av Bryssel I-förordningen3. Den enda internationella överenskommelse som är relevant här är 
Haagkonventionen av den 5 oktober 19614, men den avser enbart formfrågor och har inte 
heller ratificerats av alla medlemsstater. Haagkonventionen om arv vid dödsfall5 av 
den 1 augusti 1989, som väl är där ämnet för denna förordning egentligen behandlas, har ännu 
inte trätt i kraft. Det är bara Nederländerna som har kodifierat bestämmelserna i denna 
överenskommelse så att de nu ingår i den nederländska internationella privaträtten.

Även inom ett och samma land kan svåra tvistefrågor uppstå, t.ex. i vilken utsträckning 
tillgångar som finns i ett annat land ska beaktas vid fördelningen av tillgångar eller 
beräkningen av laglotter.

                                               
1 Se även inledningen till grönboken ”Minskad byråkrati för medborgarna: att underlätta fri rörlighet i fråga om 
officiella handlingar och erkännande av verkningarna av civilståndshandlingar” (KOM(2010)0747).
2 Se den kvalitativa Eurobarometerundersökningen ”European citizenship – Cross-border mobility” 
(EU-medborgarskap – gränsöverskridande rörlighet), augusti 2010.
3 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 12, 16.1.2001, s. 1).
4 Haagkonventionen av den 5 oktober 1961 rörande lagkonflikter i fråga om formen för testamentariska 
förordnanden [ej översatt till svenska].
5 Haagkonventionen av den 1 augusti 1989 om tillämplig lag för arv vid dödsfall [ej översatt till svenska].
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Orsakssamband inom internationell privaträtt
Orsaken till detta motsägelsefulla rättsläge ligger i medlemsstaternas olika internationella 
privaträtt när det gäller arvsrätten, som utgör en rent nationell inre angelägenhet.

I likhet med många andra EU-medlemsstater utgår den internationella privaträtten i Spanien 
utifrån arvlåtarens medborgarskap, vilket innebär att hela kvarlåtenskapen omfattas av 
lagstiftningen i det land där arvlåtaren var medborgare. Den andra grundläggande principen 
som en hel rad EU-medlemsstater utgår ifrån får här representeras av den franska 
internationella privaträtten. Enligt denna sker en delning av kvarlåtenskapen så att arvlåtarens 
lösa egendom (lösöre och särskilt likvida medel) omfattas av arvsrätten i det land där 
arvlåtaren hade sin vanliga vistelseort, medan den fasta egendomen regleras av lagstiftningen 
i det land där egendomen finns (lex rei sitae).

Även om dessa båda grundprinciper är de vanligaste är de dock inte de enda som tillämpas i 
medlemsstaterna, och andra frågor som uppkommer kring internationell privaträtt hanteras på 
olika sätt i olika länder. Detta gäller t.ex. tolkningen av begrepp som ”vanlig vistelseort”, 
”lösöre” eller ”fast egendom” eller vad som ska gälla när en person har mer än ett 
medborgarskap. I vissa medlemsstater kan arvlåtaren inom vissa fastställda ramar välja vilken 
arvsrätt som ska gälla för kvarlåtenskapen. Den möjligheten saknas i andra medlemsstater, 
som dock i vissa fall erkänner denna möjlighet i andra medlemsstater – och i andra fall inte. 
Den viktiga frågan om renvoi (åter- eller vidareförvisning av arvsrätten) hanteras också på 
olika sätt. De många olika kombinationerna och de motsägelser som råder mellan dem går 
inte att överblicka och kan här bara nämnas helt kort. Inte ens när två medlemsstater tillämpar
samma arvsrättsliga princip, t.ex. att lagstiftningen i det land där arvlåtaren har sin vanliga 
vistelseort ska gälla, kan man utesluta att konflikter uppstår eftersom domstolen i ett land kan 
komma till ett annat beslut om hur ett testamente ska tolkas än domstolen i ett annat land, och 
beslutet sedan inte erkänns ömsesidigt.

Problem för EU-medborgarna
Den här situationen blir allt mer oacceptabel för EU-medborgarna.

Arvtagarna hamnar i en svår situation när de måste ta ställning till hur många och vilka 
arvsrättslagstiftningar som ska tillämpas på arvet och vilka de olika konsekvenserna blir.

Det är också svårt för de medborgare som i förväg vill reda upp arvssituationen för sin 
kvarlåtenskap. För att kunna reglera arvet på ett visst sätt måste man som arvlåtare inte bara 
lära sig reglerna i de olika ländernas arvsrätt, utan också ta reda på vad den internationella 
privaträtten säger i de olika länderna. I båda dessa fall behövs rådgivare. Osäkerhet kan också 
råda om personen byter hemvist eller flyttar sina tillgångar. Även om man inte byter hemvist 
eller flyttar sina tillgångar måste man ändå ständigt hålla sig ajour med hur den rättsliga 
situationen utvecklas i olika medlemsstater. Det gäller också att informera sig om respektive 
lands internationella privaträtt, och då inte bara om lagstiftningen, utan även rättspraxis 
eftersom rättsskipningen särskilt inom internationell privaträtt i stor utsträckning är 
prejudikatsbaserad.

Denna situation innebär problem för alla statliga myndigheter, inte minst för de domstolar 
som hanterar arvsfrågor.
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De ofta långdragna rättstvisterna, som kan behöva föras i flera olika medlemsstater, kostar 
inte bara mycket pengar utan tar också lång tid. Tidsaspekten kan vara ett större problem än 
kostnaderna eftersom man i samband med ett dödsfall ofta måste fatta snabba beslut, inte 
minst när tvisten gäller ett företag.

Allt detta medför att EU-medborgarna får det svårare att bevaka sina grundläggande frihetliga 
och egendomsrättsliga rättigheter. De stöter på betydande hinder när de vill utöva sina 
grundläggande friheter som EU-medborgare.

En lösning på EU-nivå
Mot denna bakgrund är det hög tid att hitta en lösning som innebär att den internationella 
privaträtten regleras, dock inte de enskilda medlemsstaternas materiella arvsrätt. Målet ska 
vara så enkla och förutsägbara regler som möjligt som tillämpas på ett enhetligt sätt. En 
harmonisering av befintliga nationella bestämmelser kommer således inte i fråga. Den enda 
lösningen på detta problem är en heltäckande EU-förordning.

Europaparlamentet har redan förordat ett sådant instrument i sin resolution av 
den 16 november 2006 med rekommendationer till kommissionen om arv och testamenten1

som en reaktion på kommissionens grönbok om arv och testamenten2.

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


