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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-03-19 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 

 

Arv i internationella situationer 

 

Enligt en lagrådsremiss den 12 mars 2015 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om arv i internationella situationer, 

2. lag om ändring i ärvdabalken, 

3. lag om ändring i jordabalken, 

4. lag om ändring i lagen (1990:272) om internationella frågor  

    rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden, 

5. lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Johan 

Welander. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om arv i internationella situationer 

 

2 kap. 2 § 

 

Lagrådet hänvisar till vad Lagrådet anför om särskild boutrednings-

man i anslutning till förslaget till ändring i 19 kap. 3 § ärvdabalken. 

 

2 kap. 3 § 

 

Enligt tredje stycket första meningen ska andra stycket tillämpas 

också ”på en fråga om återkallelse av testamente”. Vid föredragning-

en har upplysts att uttrycket ”fråga om” inte är avsett att ge bestäm-

melsen någon särskild innebörd.  

 

Lagrådet förordar att uttrycket får utgå ur lagtexten. 

 

2 kap. 9 § 

 

I paragrafen föreskrivs att en ansökan om att ett utländskt avgörande 

ska erkännas eller förklaras verkställbart i Sverige enligt arvsförord-

ningen ska göras ”till den tingsrätt som regeringen föreskriver”. De 

citerade orden är – enligt vad som har upplysts under föredragningen 

– avsedda att utgöra en upplysningsbestämmelse. 

 

Lagrådet föreslår att bestämmelsen utformas i enlighet med anvis-

ningarna i senaste upplagan av Gröna boken (Ds 2014:1). 

 

4 kap. 1 § 

 

Enligt paragrafen gäller kapitlet för avgöranden som har meddelats i 

stater som inte tillämpar arvsförordningen eller är anslutna till den 

nordiska arvskonventionen.  
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För att bestämmelsen inte ska kunna missförstås föreslår Lagrådet 

att ”inte” ändras till ”varken”. 

 

4 kap. 4 § 

 

I paragrafen finns en upplysningsbestämmelse av samma slag som 

den i 2 kap. 9 §. Lagrådet hänvisar till vad Lagrådet har anfört i an-

slutning till den paragrafen. 

 

Förslaget till lag om ändring i ärvdabalken 

 

19 kap. 3 § 

 

Det föreslås ett nytt stycke i paragrafen där uttrycket ”särskild bout-

redningsman” förklaras. Uttrycket förekommer inte någon annan-

stans i ärvdabalken. Bestämmelsen har därför ingen lagteknisk funk-

tion i ärvdabalken. Däremot finns bestämmelser om särskild bout-

redningsman i 2 kap. 2 § i den föreslagna lagen om arv i internatio-

nella situationer. Lagrådet föreslår att den aktuella bestämmelsen 

flyttas till den lagen. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.  

 

 

 

 

 

 


