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Sammanfattning 

Uppsatsen jämför det engelska hemvistbegreppet och det svenska 
hemvistbegreppet. Hemvistbegreppet i den engelska rätten har en starkare 
ställning och är svårare att uppfylla jämfört med den svenska rätten. För att 
ge en bakgrund till skillnaderna mellan hemvistbegreppen går uppsatsen 
igenom utvecklingen som skett av den internationella privat- och 
processrätten i England och Sverige. Hemvistbegreppet har utvecklats under 
en längre tidsperiod i den engelska rätten och har mer komplicerade regler 
än det svenska hemvistbegreppet.  
 
Det engelska hemvistbegreppet lägger en större vikt vid personens avsikt än 
vad de svenska reglerna gör. I engelsk rätt finns olika former av hemvist 
under en persons livstid. Vid födseln tilldelas varje person en 
födelsehemvist och denna följer med under hela livet, likt en skugga, och 
kan komma att återuppväckas. Fram till 16 års ålder bestäms hemvisten av 
föräldrarnas hemvist (s.k. beroendehemvist) och därefter kan man skaffa en 
självständig hemvist – den frivilliga hemvisten. I svensk rätt definieras 
hemvistbegreppet i 7:2 IÄL och denna definition är avsedd att vara en 
vägledande generalklausul för hela den svenska internationella privat- och 
processrätten.  
 
Att hemvistbegreppet definieras på olika sätt i olika rättssystem har medfört 
problem vid det allt ökande internationella samarbetet inom den 
internationella privat- och processrätten. Hemvistbegreppet är präglat av 
nationella definitioner vilket orsakar problem vid internationell lagstiftning. 
Uppsatsen belyser därför två olika sorters lösningar som har presenterats 
genom Bryssel I-förordningen och genom Haagkonferensernas habitual 
residence-begrepp. 
 
De skillnader som finns mellan hemvistbegreppen i de två rättssystemen har 
sin grund i den engelska rättens avsaknad av nationalitet som 
anknytningsfaktor. Trots lagstiftarens förslag att modernisera 
hemvistbegreppet i England har detta inte lett till någon förändring. För att 
tillgodose internationella konventioner och EU-regleringar har dock vissa 
begränsade förändringar gjorts i England. Det svenska hemvistbegreppet är i 
sin tur ett mer flexibelt begrepp som kan omfatta olika tolkningar av hur 
höga kraven på hemvist kan ställas beroende på sammanhanget.  
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Förord 
Denna uppsats sätter punkt för mina juridikstudier. Att jag har kommit att 
skriva om hemvistbegreppet i engelsk och svensk rätt beror på att jag under 
mitt utbytesår vid Kingston University, London kom i kontakt med det så 
speciella engelska hemvistbegreppet. Där upptäckte flera av mina 
kurskamrater att de hade en, för dem, okänd födelsehemvist då denna beror 
på var ens pappa hade hemvist då man föds. Den betydelse som 
hemvistbegreppet har och att det kan komma att beröra så många aspekter 
av en persons liv är fascinerande. Jag har valt att skriva både om det 
engelska och det svenska hemvistbegreppet för att lättare visa skillnaderna 
mellan dem.  
 
Jag vill tacka min familj och mina vänner som har stöttat mig under min 
studietid. Naturligtvis vill jag också tacka hela den juridiska fakulteten i 
Lund! 
 

 
Till Pappa. 
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1 Inledning 
I dagens internationella samhälle flyttar människor mellan olika länder på 
ett sätt som inte tidigare förekommit. Tidigare var människor bosatta i ett 
land under hela sin livstid, medan det idag inte är främmande att bosätta sig 
i ett annat land än sitt ursprungsland för en längre eller kortare period. 
Denna rörelse av människor påverkar även det juridiska området. Hur skall 
konflikter som uppstår när människor från olika rättssystem ingår avtal med 
varandra, gifter sig med varandra, skiljer sig m.m. lösas så att rättvisa 
skipas? Den internationella privat- och processrätten (IP-rätten) är ett 
verktyg för att lösa dessa problem. IP-rätten behandlar de fall som har en 
utländsk (internationell) anknytning. Med hjälp av den internationella 
privaträttens regler avgör domstolen om den har jurisdiktion (domsrätt) i 
fallet ifråga, vilket lands lag som kommer att tillämpas på den aktuella 
rättsfrågan och om erkännande och verkställighet av utländska domar. 
 
Behovet av internationell privaträtt beror på att lagarna och reglerna skiljer 
sig åt i olika länder och rättssystem. Inom ett och samma land kan det 
dessutom finnas olika rättssystem, vilket är fallet i Storbritannien. England 
och Wales tillhör samma rättssystem medan däremot Skottland har egna 
lagar, dvs. ett eget rättssystem. Även om det generellt talas om nationell rätt 
så åsyftar detta den speciella rätten inom det aktuella rättssystemet, till 
exempel skotsk rätt.  
 
Internationell privaträtt är internationell i den aspekten att den behandlar fall 
med en internationell anknytning. Det skall dock uppmärksammas att 
reglerna inom internationell privaträtt skiljer sig åt i världens alla länder. 
Samma problem kan få olika lösningar i olika länder beroende på var 
processen äger rum, eftersom de olika ländernas IP-rätts regler skiljer sig åt. 
Detta ger upphov till så kallad forum shopping där parterna försöker att 
välja det processland som är det mest förmånliga för parten.  
 
Den rättsordning till vilken en person har särskilt stark och varaktig 
anknytning och som lämpligen bör användas på vederbörandes personliga 
förhållanden, betecknas personalstatut. Personalstatutet spelar en central roll 
för fysiska personer, främst inom familje- och arvsrätten samt inom 
personrätten. Även juridiska personers personalstatut spelar en viktig roll i 
associationsrättsliga frågor. Vid bedömningen av personalstatutet, vilket 
lands lag som bör tillämpas på en persons personliga förhållanden, har två 
olika skolor framträtt. Dels förespråkas att personalstatutet skall utgå ifrån 
medborgarskapslandets lag (nationalitetsprincipen, lex patriae) och dels 
ifrån hemvistlandets lag (domicil- eller hemvistprincipen (lex domicilii)).1

 

                                                 
1 Bogdan, s. 139. 
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1.1 Vad är hemvist? 

Många rättssystem accepterar att de flesta eller alla frågor som rör en 
persons rättsliga förhållanden bör styras av ett lands lag. Detta land är 
antingen medborgarskapslandets lag (nationalitetsprincipen) eller 
hemvistlandets lag (domicil- eller hemvistprincipen). Hemvisten knyter 
personen till ett visst rättssystem genom domicilprincipen. En persons 
hemvist är oberoende av personens nationalitet.2 Vad som innebär hemvist 
kan dock definieras olika i olika länder och kan skilja sig mycket åt.  
 
Hemvistbegreppet har en stor betydelse inom internationell privaträtt och 
speciellt inom familje- och successionsrätten. Många aspekter av en persons 
privata liv, till exempel, äktenskaps giltighet, legitimitet, adoption och arv 
regleras av hemvistlandets lagar. Detta kan illustreras genom 
bouppteckningen efter finansmannen Jan Stenbeck där hans hustru i princip 
inte ärvde någonting eftersom makarna hade gemensam hemvist i staten 
New York, vars regler inte medför giftorätt i varandras egendom. Hemvist 
är alltså ett grundläggande begrepp inom IP-rätten vars konsekvenser kan 
vara avgörande för ett falls utgång. Barnets hemvist är till exempel 
avgörande för frågan om svensk domsrätt föreligger i mål om vårdnad av 
barn, både enligt autonom svensk lag och de konventioner som Sverige 
tillträtt. Antalet internationella vårdnadstvister och barn som olovligen 
bortförs i samband med vårdnadstvister ökar allt mer.  
 
Som ovan har nämnts skiljer sig innebörden av hemvistbegreppet åt i olika 
rättssystem. Det som betecknas som hemvist enligt den svenska rätten 
uppfyller inte de krav som måste uppfyllas enligt den engelska rätten. Det 
nordiska hemvistbegreppet kan närmast beskrivas som habitual residence3  
enligt engelsk terminologi.4  Inom den engelska rätten krävs det mer än bara 
ett permanent hem för att hemvist skall anses föreligga. Personen skall 
dessutom ha för avsikt att ha sitt permanenta hem där för all framtid för att 
det engelska hemvistbegreppet skall anses vara uppfyllt.5

 
Inom den engelska internationella privaträtten, som är baserad på 
domicilprincipen, finns det tre olika hemvistbegrepp som aktualiseras vid 
olika tidpunkter i en persons liv. Födelsehemvisten (domicile of origin) är 
den hemvist som man bedöms ha vid sin födsel och som kan bli aktuell på 
nytt även under resten av livet, beroendehemvisten (domicile of dependency) 
är hemvisten som barn har under sin uppväxt och som följer föräldrarnas 
hemvist. Den frivilliga hemvisten (domicile of choice) är den hemvist som 
personer över 16 år kan förvärva genom att uppfylla kraven för en ny 
hemvist. De traditionella engelska hemvistbegreppen kommer att behandlas 

                                                 
2 SOU 1976: 39 s. 311. Nationaliteten är endast en faktisk omständighet som kan beaktas 
vid bedömningen av  andra faktiska omständigheter vid frågor om fastställande av hemvist.  
3 Mer om habitual residence i kapitel 4.2. 
4 Bogdan, s. 139. 
5 Dicey & Morris, s. 116. 
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nedan i kapitel 3.1. Den svenska rätten består till skillnad från den engelska 
rätten bara av ett slags hemvistbegrepp. 
 
Begreppet hemvist definieras i den svenska rätten i 7 kap. 2 § lag (1904:26 
s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden röranden äktenskap och 
förmynderskap (IÄL); ”Den som är bosatt i viss stat anses vid tillämpning 
av denna lag ha hemvist där, om bosättningen med hänsyn till vistelsens 
varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses stadigvarande.” 
Denna definition är avsedd att vara vägledande inom hela den svenska 
privat- och processrätten, både i domsrätts- och i lagvalsfrågor.6 Det 
svenska hemvistbegreppet kommer att behandlas nedan i kapitel 3.2. 
 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Uppsatsen syftar till att ge en övergripande bild av det svenska och engelska 
hemvistbegreppet för att bidra till förståelse av den internationella privat- 
och processrätten. Uppsatsen redogör och jämför hemvistbegreppet inom 
den svenska och den engelska rätten. Det engelska hemvistbegreppet är 
särpräglat och skiljer sig från de övriga europeiska ländernas 
hemvistbegrepp. Uppsatsen behandlar därför också det svenska 
hemvistbegreppet för att ge en kontrasterande bild av hemvistbegreppet. 
Vad finns det för skillnader mellan de två hemvistbegreppen? 
 
Då hemvistbegreppet definieras på olika sätt i olika länder orsakar detta 
problem vid användandet av hemvist som anknytningsfaktor vid 
internationella lagsamarbeten. Hur hanteras hemvistbegreppet vid det allt 
mer omfattande internationella samarbetet inom den internationella privat- 
och processrätten? I uppsatsen undersöks hur man har försökt att lösa 
problematiken med hemvistbegreppets olika definitioner i dessa situationer. 
I uppsatsen behandlas därför Haagkonferensernas habitual residence-
begrepp samt det EU-rättsliga hemvistbegreppet som Bryssel I-förordningen 
har kommit att medföra.  
 
Uppsatsen behandlar det internationellt privaträttsliga hemvistbegreppet, 
men däremot behandlas inte det nationella hemvistbegreppet. De begrepp 
som används enbart för internt bruk inom respektive land kommer alltså inte 
att tas upp i denna uppsats.7  
 
Uppsatsen omfattar inte juridiska personers hemvist utan tar endast upp 
fysiska personers hemvist. Vissa specialregler om hemvist för grupper som 
statslösa personer, politiska flyktingar, diplomater och andra utsända 
representanter behandlas inte i uppsatsen då dess fokus ligger på de 
generella hemvistreglerna. Själva bevisfrågan, vilka omständigheter som 

                                                 
6 Prop. 1973:158 s. 80. 
7 Intresserade av det svenska interna hemvistbegreppet hänvisas till Kristina Örtenhed, 
Hemvistbegreppet, Uppsala 1991. 

 6



talar för och emot hemvist samt deras vikt berörs i uppsatsen men behandlas 
inte närmare. 
 

1.3 Begrepp 

Domicil är en förkortad version av latinets domicilium, vilket betyder bland 
annat bostad eller hemvist, som var ett bosättningsbegrepp inom den 
romerska rätten. Begreppet domicil används i Sverige främst i 
rättslitteraturen och brukar översättas till hemvist.8 Domicil används främst 
inom den äldre litteraturen, medan uttrycket hemvist förekommer i den 
nyare litteraturen. I denna uppsats kommer begreppet domicil att 
förekomma jämsides med termen hemvist, utan att någon skillnad avses.  
 
Habitual residence (résidence habituelle) är ett nyare fristående begrepp 
som används främst i de internationella konventionerna för att undkomma 
problematiken med att hemvistbegreppet definieras olika i olika länder. 
Detta kan annars leda till att olika resultat kan nås vid tillämpningen av 
konventionen beroende på i vilket land som frågan avgörs. 
 
Hemvist översätts i engelskan till domicil eller domicile. I den engelska 
litteraturen kan namnet på ämnesområdet variera. På svenska har ämnet 
namnet internationell privaträtt men inom den engelska litteraturen kan det 
även förekomma att det benämns Conflict of Laws istället för det mer 
välkända Private International Law.  
 

1.4 Metod och material  

I uppsatsen görs en komparativ analys av hemvistbegreppet genom 
traditionell juridisk metod och inom den engelska rätten spelar rättsfallen en 
central roll. Av den engelska litteratur som har använts under uppsatsens 
gång har verket Dicey and Morris on the Conflict of Laws (red. Collins) 
flitigt använts. Dicey and Morris har spelat en stor roll i ämnets utveckling 
och gavs ut för första gången redan 1896. Även Cheshire (North & 
Fawcett), vars första upplaga kom 1935, är ett betydande verk inom den 
engelska IP-rätten. Alla engelska rättsfall och rapporter har inte varit 
tillgängliga i Sverige eller via juridiska databaser och jag har därför i vissa 
fall fått använda mig av tillförlitliga sekundära källor. Vissa rättsfall 
hänvisar jag endast till som stöd utan att närmare gå in på själva rättsfallets 
innehåll. 
 
För den del av uppsatsen som behandlar den svenska rätten har Kristina 
Örtenheds arbete Hemvistbegreppet varit en stor hjälp, eftersom detta har 
varit den enda litteratur som försökt att ge ett helhetsgrepp av 
hemvistbegreppet och som anses ha viss tyngd (se Michael Bogdan i 
Karnov 2004/05 s. 364). Som för de flesta arbeten inom svensk 

                                                 
8 SOU 1976:39 s. 109.  
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internationell privaträtt har även Michael Bogdans bok Svensk internationell 
privaträtt varit till nytta. Inom den komparativa IP-rätten och för 
redogörelsen av Bryssel I-förordningen har Lennart Pålssons arbeten varit 
till glädje.  
 
I det avsnitt som behandlar Brysselkonventionen, Luganokonventionen och 
Bryssel I-förordningen, kapitel 4.1, utgår uppsatsen från Bryssel I-
förordningen, som har samma materiella innehåll för uppsatsens syfte som 
den äldre och kanske mer välkända Brysselkonventionen. 
 

1.5 Dispostion 

Uppsatsen inleder med att redogöra för den internationella privaträttens 
rättshistoria, både i England och i Sverige (kapitel 2) för att ge en bakgrund 
till hur hemvistbegreppet har utvecklats inom de olika rättssystemen. 
Uppsatsen tar även kortfattat upp nationalitetsprincipen för att ge en 
övergripande bild, då Sverige har ett blandat system där både 
domicilprincipen och nationalitetsprincipen används. I kapitel 2.3.1 och 
kapitel 2.3.2 behandlas nationalitetsprincipen då den fortfarande används i 
den svenska rätten samt den klassiska konflikten inom IP-rätten mellan 
nationalitetsprincipen och hemvistprincipen.  
 
I kapitel 3 behandlas själva hemvistbegreppet inom den engelska och den 
svenska rätten var för sig. Skillnaderna i hemvistbegreppets definition har 
givit problem vid internationella samarbeten. I kapitel 4 berörs två av 
försöken, habitual residence-begreppet och Bryssel I-förordningen, att lösa 
denna problematik. Uppsatsen tar speciellt upp Bryssel I-förordningen 
eftersom det har infört ett helt nytt hemvistbegrepp i England. Uppsatsen 
avslutas med en komparation och analys av de olika rättssystemens 
hemvistbegrepp och de lösningar som uppkommit genom internationella 
lagsamarbeten i kapitel 5.  
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2 Bakgrund 
För att få en djupare förståelse för skillnaderna mellan det svenska och det 
engelska rättssystemets behandling av hemvistbegreppet, följer en 
komparativ översikt av den historiska utvecklingen i detta kapitel. De två 
länderna tillhör olika rättssystem som skiljer sig markant från varandra, 
bland annat i sättet att betrakta rättskällor. Den europeiska rätten brukar 
indelas i den kontinentala rätten (civil law) och den anglosaxiska rätten 
(common law). Den svenska rätten är inte av en utpräglad civil law-karaktär, 
men bär flera drag av den. 
 
Domicilprincipen har en stark ställning i England, medan Sverige har gått 
från nationalitetsprincipen mot ett allt mer ökat användande av 
domicilprincipen under modern tid. Domicilprincipen är den äldre av de två 
principerna. Nationalitetsprincipen är ett resultat av 1800-talets starka 
nationalistiska strömningar och utformades av italienaren Mancini som ett 
rättspolitiskt program.9  
 

2.1 Gemensam internationell privaträttslig 
rättshistoria10 

Den internationella privaträtten anses ha sitt ursprung hos postglossatorerna 
som verkade vid universiteten i norra Italien och södra Frankrike under den 
senare delen av 1200-talet. De medeltida italienska städerna var fria 
handelsstäder vars särskilda lokala rättssedvänjor, så kallade statuter, 
nedtecknades. Eftersom dessa städer bedrev livlig handel emellan sig, blev 
det nödvändigt att finna en lösning på konflikter mellan de olika statuterna 
som uppkom vid tvister. Statutteorin som grundlades av postglossatorerna 
var inflytelserik under flera århundraden, ända in på 1800-talet.11  
 
Den italienska statutteorin utvecklades mellan 1500-talet och 1700-talet i 
Frankrike och Holland. I vad som benämns som den franska skolan, 
utvecklades teorin om realstatut och personalstatut; särskiljandet av regler 
som hänför sig till egendom respektive personer. Olika kollisionsregler 
tillämpades beroende på om tvisten rörde sig om realstatut eller 
personalstatut. Regler om egendom ansågs ha ett territoriellt 
tillämpningsområde medan personalstatut följde med personen oavsett var 
han befann sig. Det var fortfarande lex domicilii som var gällande vid 
personalstatutfrågor, då medborgarskap i modern mening ännu inte fanns. 
Den holländska skolan betonande staternas suveränitet som medför att 
staterna inte har någon skyldighet att tillämpa utländsk rätt. Att utländsk rätt 
                                                 
9 Schmidt, s. 454-455. 
10 Intresserade hänvisas till Torsten Gihl, Den internationella privaträttens historia och 
allmänna principer, Stockholm 1951, som ingående och detaljerat behandlar detta 
ämnesområde. 
11 Karlgren, s. 16. 
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används, vilket är grunden till internationell privaträtt, grundar sig, enligt 
den holländska skolan, på internationell hövlighet (comitas genitum) med 
det bakomliggande intresset att den främmande staten skall återgälda 
tjänsten och avstå ifrån att tillämpa sin egen lag på tvister som rör den andra 
staten.12 Ett betydande steg framåt på den internationella privaträttens 
område togs under 1800-talets mitt av von Savigny som tog avstånd ifrån 
läran om comitas genitum. Enligt von Savigny hade varje stat en förpliktelse 
att tillämpa utländsk rätt när rättsförhållandet hade sin naturliga 
anknytningspunkt, sitt ”säte”, i utlandet.13  
 
Den internationella privaträtten hade under 1800-talet en gemensam doktrin 
som bas för både common och civil law och kunde ha blivit en verkligt 
internationell rätt. Men med tiden så gick utvecklingen åt olika håll. 
Common law-länderna koncentrerade sig på sin egen rättsutveckling med 
hjälp av de rättsfall som de egna nationella domstolarna avgjorde utan att 
uppmärksamma utvecklingen på andra håll. I civil law-länderna på 
kontinenten kodifierades privaträtten i slutet av 1700-talet. Kodifieringen 
medförde att staterna blev separata enheter med allt högre murar mellan sig. 
Detta påverkade med tiden även den internationella privaträtten som inte 
längre hade någon gemensam internationell rättskälla. IP-rättsreglerna 
ansågs likt andra rättsregler ha sina rötter i staten, till skillnad från 
folkrättsliga internationella regler som härstammar från internationella 
konventioner och praxis. Den internationella privaträtten förlorade sin 
internationalism och präglades av den isolationism som rådde på andra 
rättsområden. Haagkonventionerna som försöker att lösa internationella 
privaträttsliga problem genom mellanstatliga överenskommelser om 
identiska regler var endast begränsade utslag av internationalism under 
första hälften av 1900-talet.14 I dagens europeiska samhälle har viljan att 
lösa IP-rättsliga problem ökat, vilket kan ses bland annat genom direkt 
tillämpliga EG-rättsregler som på vissa punkter reglerar det internationella 
privaträttsliga området. 
 

2.2 Den internationella privaträttens utveckling 
i England 

Till skillnad från den kontinentala juristvärlden, som har studerat den 
internationella privaträtten sedan 1200-talet, är studiet av IP-rätten relativt 
nytt i England.15 Detta berodde på att de engelska common law-domstolarna 
var förhindrade att tillämpa utländsk lag på frågor eftersom den dömande 
juryn bestod av traktens folk. Trots att England länge varit en handelsnation 
uppkom inte frågan om lagvalsregler och tillämpning av utländsk rätt, då 
den allmängiltiga sjörätten och handelsrätten tillämpades.16 Ett fåtal 

                                                 
12 Karlgren, s. 17-23. 
13 Karlgren, s. 24. 
14 Rabel, s. 7-9. 
15 Dicey & Morris, s. 6. 
16 Cheshire, s. 16. 
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internationella privaträttsliga regler i England kan spåras tillbaka till det 
sena 1600-talet, men det var först under slutet av 1700-talet som 
internationell privaträtt för första gången genomgick en betydande 
utveckling. Detta skedde främst på grund av konflikter mellan engelsk och 
skotsk lag. Under 1800-talet ledde en intensiv handel och sociala kontakter 
mellan England och kontinenten samt med brittiska territorier utomlands till 
att den engelska internationella privaträtten utvecklades. 
Befolkningsrörelserna under 1900-talet, som bland annat orsakades av 
krigen i Europa och den tekniska utvecklingen på transport- och 
kommunikationsområdet, har även bidragit till utvecklingen av den 
internationella privaträtten.17  
  
Den speciella engelska hemvistläran utvecklades successivt under 1800-
talet. Den engelska rättspraxisen utvecklades ungefär samtidigt med 
nationalitetsprincipens utbredning på kontinenten. Den engelska 
domicilprincipen tillgodoser vissa av nationalitetsprincipens syften och har 
likheter med nationalitetsprincipen. Det engelska rättssystemets karaktär 
förhindrar användandet av nationalitetsprincipen istället för 
domicilprincipen. Brittiska undersåtar har sin hemvist i olika rättssystem; 
England och Skottland tillhör som tidigare har nämnts olika rättssystem. De 
engelska domstolarna utvecklade domicilprincipen inom successionsrätten 
och den har senare utsträckts till andra rättsområden. Den engelska 
domicilprincipen har en utpräglat teknisk karaktär och har vissa speciella 
karaktäristiska drag, bland annat styrkan i födelsehemvistet18 och läran om 
återuppväckandet av födelsehemvistet19. Enligt det engelska 
domicilsystemet har en person stora möjligheter att bevara anknytningen till 
sitt hemland vilket säkerligen har varit ett medvetet syfte då 
rättsutvecklingen skedde i 1800-talets kolonial- och imperiebetonade 
England.20  
 
Fram till den 1 januari 197421 hade inte gifta kvinnor en egen självständig 
hemvist i England.22 Kvinnans hemvist var detsamma som hennes makes 
hemvist, oavsett om de var bosatta tillsammans eller inte. Dessa regler 
luckrades med tiden upp då reglerna om kvinnans osjälvständiga hemvist 
ledde till orimliga och orättvisa resultat. Det förekom i ett flertal fall att 
kvinnor bosatta i England inte kunde få skilsmässa från sina makar som 
lämnat dem och bosatt sig utomlands, eftersom de engelska domstolarna 
inte kunde behandla frågan då jurisdiktion saknades - ingen av parterna 
hade ju sin hemvist i England.  

                                                 
17 Dicey & Morris, s. 6-7. 
18 Se kapitel 3.1.1. 
19 Se kapitel 3.1.1.1. 
20 Malmström, s. 362-365. 
21 Genom ikraftträdandet av the Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973, sect. 1 
(1). 
22 Vilket beskrevs som ”the last barbarous relic of a wife’s servitude” i Gray v. Formosa 
[1963] P. 259, s. 267. Som jämförelse kan nämnas att redan innan 1930-talet hade hustrun 
rätt till egen hemvist i de nordiska länderna (se NJA II 1932 s. 384). 
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Haagkonferenserna, som inleddes 1893, hade som utgångspunkt att lösa 
internationellt privaträttsliga problem på ett tillfredsställande sätt genom 
mellanstatliga överenskommelser om identiska regler.23 Efter 1951 tog 
England en aktiv roll som full medlem under Haagkonferenserna. Tidigare 
ingick endast de kontinentala staterna, då diskrepansen mellan civil law och 
common law ansågs förhindra den enighet som var målet med 
konferenserna.24   
 

2.3 Den internationella privaträttens utveckling 
i Sverige 

Den svenska internationella privaträtten anses ha tagit sin början vid tiden 
för kristendomens införande i Sverige under 1000- och 1100-talen när 
handeln med omvärlden tog fart. Genom särskilda materiella regler, 
utformade med hänsyn till utlänningar och deras rättsförhållanden i Sverige, 
så kallade främlingsrättsliga regler, försökte man lösa de problem som 
uppkom. Främlingsrättsliga regler fanns både i landskapslagarna och i stads- 
och landslagarna. Utlänningar i Sverige var i övrigt underkastade samma 
regler som de svenska undersåtarna. Den svenska rätten influerades även av 
omvärlden genom kyrkans inflytande, högre studier utomlands och 
handelsförbindelserna med utlandet.25

 
Att Sverige under 1600-talet utvecklades till en politisk stormakt fick stora 
följder för det svenska samhället och det svenska rättssystemet. Genom att 
Sverige lade under sig allt mer utländskt territorium och handelskontakterna 
ökade, tvingades det svenska rättssystemet att ta ställning till alltfler tvister 
med utländsk anknytning, vilket banade väg för ett större inflytande från 
utländska rättssystem. Influenserna kom främst från tysk-romersk och 
romersk rätt. Det förekom till och med att utländsk rätt åberopades även när 
det var ett rent internt mål utan utländsk anknytning.26

 
Under 1800-talets mitt fick den moderna internationella privaträtten ett 
genombrott i doktrinen, bland annat F.C. von Savignys avhandling System 
des heutigen Römischen Rechts från 1849.27  Von Savignys idéer om 
tillämning av utländsk rätt fick snabbt genomslag i Sverige och den 
internationella privaträtten hade i början på 1900-talet etablerat sig som en 
självständig disciplin och ett självständigt rättsområde.28

 
Haagkonferenserna inleddes 1893 och Sverige deltog tidigt i dessa. Sverige 
deltog för första gången 1894 och ratificerade 1903 de antagna 

                                                 
23 Jänterä-Jareborg, s. 98. 
24 Cheshire, s. 11. 
25 Jänterä-Jareborg, s. 90-91  & Eek, s. 24-25.   
26 Jänterä-Jareborg, s. 91-92. 
27 Eek, s. 28. 
28 Jänterä-Jareborg, s. 97. 
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familjerättsliga konventionerna. Genom konventionsarbetet skapades 
klarhet inom den svenska rätten angående ett stort antal frågor som tidigare 
varit oklara.29  
 
Under 1900-talet har internationella privaträttsliga frågor uppmärksammats 
och diskuterats till en större grad av doktrinen och rättsfallen har ökat i 
antal. Den svenska internationella privaträtten intar i viss mån en 
särställning i den svenska rättsordningen. Viktiga frågeställningar inom 
ämnet saknar lagfästa svar och lagstiftaren har överlämnat många problem 
att lösas av rättstillämpningen, främst domstolarna. Eftersom antalet 
svenska prejudikat är begränsat har doktrinen fått en större roll än normalt. 
Även utländska rättsregler, rättsfall och doktrin kan komma att beaktas. Det 
förekommer även ett relativt omfattande internationellt lagstiftningsarbete 
på det IP-rättsliga området. Många svenska internationella privaträttsliga 
regler bygger på internationella konventioner, såsom de nordiska 
konventionerna, EU-regleringar och Haagkonventionerna.30   
 

2.3.1 Nationalitetsprincipen och domicilprincipen  

Den ledande tanken i den äldre svenska rätten var territorialitetsprincipen, 
vilken innebar att alla som var bosatta i riket var underkastade svensk rätt. 
Den svenska rätten byggde alltså ursprungligen på domicilprincipen.31 Först 
under 1800-talet framträdde den moderna nationalitetsprincipen och blev 
under senare hälften av 1800-talet på allvar gällande.32 Den så kallade 
nationalitetsteorin, grundad av den italienske juristen Mancini under 1800-
talets mitt, förespråkade att en persons privaträttsliga förhållanden skulle 
bedömas i största möjliga utsträckning enligt lagen i det land som han var 
medborgare i.33 Detta stämde väl in i den aktuella nationalistiska tidsandan 
under romantiken. 
 
Genom Haagkonventionerna från början av 1900-talet blev 
nationalitetsprincipen huvudregeln inom den svenska internationella 
familjerätten. De implementerade svenska lagarna var inte begränsade till 
att enbart gälla i förhållande till konventionsstaterna, utan var generellt 
tillämpliga. Nationalitetsprincipen medför ofta att lagvalet pekar ut utländsk 
lag som tillämplig till skillnad mot domicilprincipen vilken ofta leder till 
tillämpning av domstolslandets lag (lex fori).34 Idag dominerar 
nationalitetsprincipen främst i de kontinentaleuropeiska länderna, till 
exempel Italien, Spanien, Österrike och Grekland. Hemvistprincipen 

                                                 
29 Jänterä-Jareborg, s. 98. 
30 Bogdan, s. 19-20. 
31 Schmidt, s. 457-458. 
32 Malmström, s. 351. 
33 Bogdan, s. 25. 
34 Jänterä-Jareborg, s. 98-99. 
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tillämpas i Danmark, Norge, Island samt i USA, Storbritannien och 
samväldesländerna.35  
 
Från 1930-talet och framåt har en alltmer ökande användning av 
domicilprincipen skett inom den svenska rätten. Detta skedde först inom det 
nordiska samarbetsområdet, vilket skett mot bakgrund av den kulturella 
gemenskapen mellan de nordiska länderna och den materiella rättslikhet 
inom familjerätten som eftersträvats inom Norden.36  Detta medförde att 
Sverige, likt Finland, fick ett dubbelt system som skiljer på nordiska och 
utomnordiska medborgare.37 Under samma period skedde även en 
utveckling av det autonoma svenska regelsystemet, dock betydligt 
långsammare. År 1933 sade Sverige upp 1902 års Haagkonvention om 
äktenskapsskillnad m.m. och genomförde ändringar i motsvarande regler i 
IÄL. Genom lagstiftning och rättspraxis genomfördes modifikationer av 
nationalitetsprincipen i den svenska rätten. Domicilprincipen vann insteg i 
begränsad utsträckning främst i rörande frågor om statslösa och politiska 
flyktingars familjeförhållanden men det innebar inte att 
nationalitetsprincipen övergavs som huvudregel.38  
 
Under åren kring 1960, då Sverige frånträdde de återstående 
Haagkonventionerna från seklets början, skedde en alltmer systematisk 
reträtt av nationalitetsprincipen. Reglerna om äktenskaps ingående och 
upplösning genomgick en viktig reform som fullbordades genom 1973 års 
ändringar av IÄL och även annan lagstiftning följde denna utveckling som 
innebar framsteg för hemvistprincipen, till exempel 1971 års lagstiftning om 
adoption.39  
 
Det har således skett en förskjutning av tyngdpunkten och den svenska 
internationella privaträtten kan inte längre anses bygga på 
nationalitetsprincipen. Systemet har tidigare karakteriserats (Pålsson, SvJT 
1984, s. 852) som ett blandat system utan generellt företräde för någon 
speciell princip men jag, likt Kristina Örtenhed (Hemvistbegreppet 1991, s. 
17) och Maarit Jänterä-Jareborg (Svensk domstol och utländsk rätt 1997, s. 
45), anser att det idag är domicilprincipen som är den dominerande 
principen i den svenska internationella privaträtten. Hemvistprincipen har 
varit på frammarsch i familjerättslig lagstiftning och rättspraxis från 1970-
talet.40 Även vid Haagkonferenserna har nationalitetsprincipens dominans 
brutits och istället är begreppet habitual residence (résidence habituelle) en 
hörnsten i de nya Haagkonventionerna.41 Även i andra västeuropeiska 

                                                 
35 Prop. 1989/90:87 s. 16. Samväldesländerna omfattar alla de territorier som en gång 
erkänt den engelska kungamakten som överhuvud, såsom de brittiska kolonierna trots att 
de idag är självständiga stater. 
36 Pålsson, SvJT 1984, s. 850. 
37 Prop. 1989/90:87 s. 16. 
38 Pålsson, SvJT 1984, s. 851. 
39 Pålsson, SvJT 1984, s. 851. 
40 Jänterä-Jareborg, s. 45. 
41 Mer om detta i kapitel 4.2. 
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länder och vid lagsamarbetet i internationella organisationer har samma 
utveckling skett.42

 
Det finns fortfarande kollisionsregler som, helt eller till övervägande del, 
använder sig av nationalitetsprincipen. När lagfästa kollisionsnormer saknas 
i den svenska rätten måste domstolarna söka ledning i ämnets allmänna 
principer. Den successiva övergången från nationalitetsprincipen till 
domicilprincipen har skapat en viss osäkerhet då det är oklart till vilken 
grad som gamla prejudikat och äldre doktrin förlorat sin aktualitet.43

 
Att domicilprincipen fått ett stort genomslag under senare delen av 1900-
talet har en orsak i befolkningsrörelserna efter andra världskriget. Sverige, 
som tidigare var ett utvandrarland, kom likt andra länder i Västeuropa att bli 
ett invandrarland.  Denna utveckling började med flyktingströmmarna under 
och strax efter andra världskriget och har fortsatt i takt med olika politiska 
och sociala omvälvningar i omvärlden. Det har dessutom skett en 
arbetskraftsinvandring under vissa perioder.44 Idag är cirka en halv miljon 
utländska medborgare bosatta i Sverige.45

  

2.3.2 Fördelar och nackdelar med nationalitetsprincipen och 
domicilprincipen 

I ett multinationellt samhälle som dagens Sverige stöter tillämpningen av 
nationalitetsprincipen på problem. Principen har förlorat sin tidigare klarhet, 
eftersom det idag finns ett allt större antal invånare med dubbelt 
medborgarskap och även statslösa invånare. Nationalitetsprincipen medför 
även en större och tyngre arbetsbörda för domstolarna och andra 
rättstillämpande myndigheter då de måste vara beredda att tillämpa andra 
länders lagar. Utredningar om innehållet i utländsk rätt är därtill 
förknippade med många praktiska problem och innebär även ökade 
kostnader och en längre väntan innan dom kan falla i målet.46  
 
Till nationalitetsprincipens fördelar har det framhållits att en person känner 
sig starkare knuten till sitt nationella hemland än där han är bosatt. Därför 
borde personalstatutet utgå från medborgarskapslandets lag. Denna 
anknytning försvagas dock med tiden och om länderna står rättsligt och 
kulturellt nära varandra. Det är enklare att fastslå en persons nationalitet än 
personens hemvist.47 Idag har frågan dock komplicerats med hänsyn till den 
allt större andelen statslösa och personer med dubbelt medborgarskap. 
Numera anses det att en person har en starkare anknytning till det land som 
personen lever i än till medborgarskapslandet. Domicilprincipen möjliggör 
även en tillämpning av de familjerättsliga regler som står i samklang med de 
                                                 
42 Örtenhed, s. 18. 
43 Bogdan, s. 141. 
44 Pålsson, SvJT 1984, s. 852. 
45 Statistisk årsbok för Sverige 2003, tabell 86. 
46 Jänterä-Jareborg, s. 44-45. 
47 Karlgren, s. 77. 
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sociala värderingar och lagstiftningen i den miljö som personen lever i och 
har anpassat sig till.48 Domicilprincipen leder ofta till att domstolar och 
myndigheter får använda sitt eget lands lag, vilket främjar rättsskipningens 
snabbhet och säkerhet. Parterna kan lättare ta reda på gällande rätt till 
skillnad om utländsk rätt skall tillämpas vilket kräver omfattande 
rättsutredningar. Användandet av domicilprincipen skyddar i viss mån även 
tredje man, eftersom tredje man svårligen kan förutse att utländsk lag skulle 
komma att tillämpas på grund av en i landet stadigvarande bosatt parts 
utländska nationalitet.49 I dagens samhälle förekommer det en allt större 
utsträckning av internationella äktenskap, där familjemedlemmarna har 
olika nationaliteter. Användandet av hemvistprincipen medför, eftersom 
hela familjen som regel bor i samma land, att familjens rättsförhållanden 
kommer att bedömas enligt samma lands lag.50

 
Nackdelar med domicilprincipen är att det kan vara svårt att bedöma om en 
person har hemvist i ett visst land och att människor oftare byter hemvist än 
medborgarskap. Det kan också råda oklarhet när det gäller att avgöra om en 
person har bytt hemvist. Det är två rekvisit som skall vara uppfyllda för att 
personen skall anses ha bytt hemvist: dels ska person ha bytt vistelseort så 
att han normalt kommer att vistas i det nya landet och dels skall han ha för 
avsikt att stanna kvar där. Det är främst avsikten som kan vara svårbedömd. 
I de svenska förarbetena till svensk internationell privaträttslig lagstiftning 
framhålls dock att osäkerheten vid bedömningen av uppkomsten av en ny 
hemvist inte får överdrivas då det i de flesta fall inte uppstår några problem. 
Detta hänger samman med att frågan om uppkomsten av en ny hemvist 
normalt inte behöver bedömas förrän personen i fråga har bott ett antal år i 
landet51.52 En strikt tillämpning av domicilprincipen kan i vissa fall leda till 
resultat som ter sig oskäliga. Motiven till 1973 års ändringar i IÄL tar upp 
att många svenskar bosatta i utlandet, som behållit sitt svenska 
medborgarskap och även har en annan anknytning till Sverige, har ett starkt 
intresse av att få sina personliga förhållanden bedömda enligt svensk lag. 
Domicilbegreppet har dessutom olika innebörd i olika rättssystem vilket 
bidrar till problematiken kring frågor om hemvist.53

 
 
 

                                                 
48 Jänterä-Jareborg, s. 45. 
49 Karlgren, s. 77. 
50 Örtenhed, s. 20-21. 
51 Jfr emellertid med engelsk rätt där ett nytt hemvist inte i vissa fall inte har ansetts 
föreligga trots mångårig bosättning i landet  t.ex. IRC v. Bullock [1982] Ch 314, [1982] 1 
All ER 784. 
52 Prop. 1989/90:87 s. 17. 
53 Prop. 1973:158 s. 77. 

 16



3 Hemvistbegreppet 
Hemvistbegreppet är mest utvecklat i common law-länderna på grund av 
den dominerande ställning som hemvisten har i deras internationella 
privaträtt.54 Detta kapitel innehåller en redogörelse av rättsläget i de två 
rättssystemen; England som är ett common law-land och Sverige som 
istället bär drag av civil law-traditionen.  
 
Hemvistbegreppet i den engelska rätten består dels av det traditionella 
hemvistbegreppet som kommer att behandlas under kapitel 3.1 och dels av 
det nyare hemvistbegrepp med ett begränsat användningsområde, som 
införts i engelsk rätt genom Bryssel I-förordningen, Bryssel- och 
Luganokonventionerna (kapitel 4.1) och som inte har mycket gemensamt 
med det traditionella engelska hemvistbegreppet. Bryssel I-förordningen är 
även en del av den svenska rätten men har inte påverkat hemvistbegreppet i 
den svenska rätten. Den svenska rätten, som behandlas i kapitel 3.2, har ett 
dubbelt regelsystem som genom det nordiska lagsamarbetet skiljer på 
utomnordiska och nordiska medborgare, men hemvistbegreppet är dock 
detsamma inom båda regelsystemen. 
 

3.1 England - de traditionella 
hemvistbegreppen 

Inom den engelska internationella privaträtten, som är baserad på 
domicilprincipen, finns det tre olika hemvistbegrepp som aktualiseras vid 
olika tidpunkter i en persons liv. Födelsehemvisten (domicile of origin)55 är 
den hemvist som man bedöms ha vid sin födsel och som kan bli aktuell på 
nytt även under resten av livet (genom the revival of the domicile of origin-
doktrinen)56, beroendehemvisten (domicile of dependency)57 som är den 
hemvist som barn har under sin uppväxt och som följer föräldrarnas 
hemvist. Vid 16 års ålder kan den frivilliga hemvisten (domicile of 
choice,)58 förvärvas genom att uppfylla de objektiva och subjektiva 
rekvisiten för en ny hemvist. Hemvistbegreppet omfattar två rekvisit som 
båda måste uppfyllas. Det objektiva rekvisitet består av ett krav på 
stadigvarande vistelse som en invånare i landet.59 Det subjektiva rekvisitet 
innebär att personen skall ha för avsikt att stanna kvar i landet för all 
framtid.60  
 

                                                 
54 Pålsson, 1974, s. 57. 
55 Se kapitel 3.1.1. 
56 Se kapitel 3.1.1.1. 
57 Se kapitel 3.1.2 
58 Se kapitel 3.1.3. 
59 Se kapitel 3.1.3.1. 
60 Se kapitel 3.1.3.2. 
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Det är en fastslagen princip inom den engelska rätten att varje person måste 
ha en hemvist, eftersom varje person alltid måste kunna knytas till ett 
rättssystem.61 För att kunna genomföra detta tilldelas varje person en 
födelsehemvist som har förmågan att återuppväckas om personen skulle stå 
utan hemvist vid en senare tidpunkt.62

 
Det är även en praktisk nödvändighet att en person inte kan ha mer än en 
hemvist åt gången, då avsikten med hemvistprincipen är att peka ut endast 
ett lands rättssystem.63  
 
Bevisbördan ligger på den som hävdar att en förändring av hemvisten har 
skett.64 Beviskraven varierar i styrka beroende av vilken sorts hemvist det 
rör sig om. De är som svagast när det gäller beroendehemvisten och som 
starkast vid födelsehemvisten. Som en domare uttryckte det: 

”the change of a domicile of origin must be proved beyond 
reasonable doubt, while the change of a domicile of choice may 
be proved on the balance of probabilities.”65  

 

3.1.1 Födelsehemvisten - Domicile of origin  

Enligt engelsk rätt tilldelas varje person vid födseln en födelsehemvist. Till 
skillnad mot civil law-länder och även andra common law-länder som USA, 
Australien och Nya Zeeland anses födelsehemvistet inom den engelska 
rätten att fundamentalt skilja sig från den frivilliga hemvisten. 
Födelsehemvistet särskiljer sig genom sin karaktär, i vad som krävs för att 
förlora den och genom sin kapacitet att återuppstå (den så kallade revival-
doktrinen66).67  
 
Vilken födelsehemvist som barnet anses ha beror på den hemvist som 
modern eller fadern har vid barnets födelse. Barn som föds inom 
äktenskapet tilldelas födelsehemvist utifrån var någonstans som fadern hade 
sin hemvist68 vid födelsetidpunkten medan illegitima barns födelsehemvist 
beror på moderns hemvist.69 Det är alltså inte platsen för barnets födelse 
eller föräldrarnas nationalitet som är den avgörande faktorn utan istället 
förälderns hemvist vid denna tidpunkt!70 Detta medför att barnet kan ha sin 
födelsehemvist i ett land som barnet aldrig vistats i eller någonsin kommer 
att vistas i.  

                                                 
61 Udny v. Udny (1869) L.R. 1 Sc. & Div. 441 & Dicey & Morris, s. 119. 
62 Se nedan kapitel 3.1.1. 
63 IRC v. Bullock [1976] 1 WLR 1178 & Cheshire, s. 135. 
64 Winans v. A-G [1904] AC 287. 
65 Dicey & Morris, s. 121-122 och Re Cartier [1952] S.A.S.R. 280, s. 291. 
66 Se kapitel 3.1.1.1. 
67 Cheshire, s. 150. 
68 Fadern måste vara i livet när det legitima barnet föds annars används moderns hemvist 
trots att barnet inte är illegitimt. 
69 Vid adoption anses barnet få en ny födelsehemvist vid adoptionen. Detta är det enda 
tillfälle som en födelsehemvist kan ändras. 
70 Dicey & Morris, s. 124. 
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Det är svårare att förlora sin födelsehemvist än en vanlig frivillig hemvist. 
Trots att Bell i fallet Bell v. Kennedy71 hade lämnat Jamaica, där han hade 
sin födelsehemvist, för att flytta till Skottland, ansåg House of Lords att Bell 
inte hade övergivit sin födelsehemvist, eftersom Bell inte slagit sig till ro i 
Skottland vilket ledde till att tvivel fanns rörande hans avsikt att bosätta sig 
för gott i Skottland. Att enbart överge sin födelsehemvist ger inte upphov 
till en ny frivillig hemvist. Den nya frivilliga hemvisten måste förvärvas.  
 
Det är dessutom svårare att visa att man har förlorat sin födelsehemvist än 
den frivilliga hemvisten. Det finns enligt domstolarna en stark presumtion 
för bibehållandet av födelsehemvisten. Lord Macnaghten beskriver i Winans 
v. A-G72 födelsehemvisten med orden:  

”its character is more enduring, its hold stronger and less easily 
shaken off”73. 

I rättsfall som Winans v. A-G74 och Ramsay v. Liverpool Royal Infirmary75 
har domstolen visat att det krävs nästan överväldigande bevis för att förlora 
sin födelsehemvist.76 Ramsay v. Liverpool Royal Infirmary77 handlar om 
George Bowie som föddes 1845 i Glasgow med en skotsk födelsehemvist. 
Han bodde och arbetade där fram till 37 års ålder då han beslöt sig för att 
inte arbeta mer under resten av sitt liv. Han flyttade då till Liverpool och 
försörjdes av sina syskon fram till deras död - 30 år senare. När Bowie dog 
1927 efterlämnade han ett testamente som endast var giltigt om han hade 
hemvist i Skottland vid sin död. House of Lords ansåg att han hade en 
skotsk hemvist trots att det inte fanns några tecken på att Bowie hade någon 
anknytning till Skottland (han vägrade bland annat att återvända till 
Glasgow för sin mors begravning). Domstolen ansåg inte att den långa 
bosättningen i England visade att det fanns en avsikt att permanent bosätta 
sig i England. De var av den åsikten att Bowie skulle ha återvänt till 
Glasgow om hans engelska försörjning upphörde. 
 
Om en person lämnar sitt födelsehemvistland med avsikten att inte 
återvända, så fortsätter personen, trots den saknade avsikten som krävs för 
att hemvist skall anses föreligga, att ha sin hemvist i landet. Denna hemvist 
fortsätter till dess att en frivillig hemvist har erhållits. Samma situation, men 
med skillnaden att personen lämnar sitt frivilliga hemvistland, kommer att 
resultera i att den frivilliga hemvisten anses vara förlorad på grund av den 
saknade intentionen att återvända. I detta fall kommer födelsehemvisten att 
återuppstå enligt revival-doktrinen till dess att en ny hemvist erhållits.78

 

                                                 
71 Bell v. Kennedy (1868) LR 1 Sc & Div 307. 
72 Winans v. A-G [1904] AC 287. 
73 Winans v. A-G [1904] AC 287, s. 290. 
74 Winans v. A-G [1904] AC 287. 
75 Ramsay v. Liverpool Royal Infirmary [1930] AC 588. 
76 Cheshire, s. 150. 
77 Ramsay v. Liverpool Royal Infirmary [1930] AC 588. 
78 Dicey & Morris, s. 125-126. 
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Födelsehemvisten har en stark ställning i den engelska rätten då det är 
svårare att förlora sin födelsehemvist än sin frivilliga hemvisten. Det är 
dessutom svårare att visa att man har förlorat den. Födelsehemvisten 
fortsätter att vara tillämpbar även om den nödvändiga avsikten saknas. Detta 
har kritiserats och the Law Commission79 ansåg att dessa särskilda regler 
för födelsehemvisten skulle avskaffas och att det istället endast skulle finnas 
en form av hemvist, med samma regler och beviskrav.80  
 
Då en persons födelsehemvist bestäms av personens faders eller moders 
hemvist vid födseln kan det leda till att personen kan vara bunden livet 
igenom till ett land som personen har mycket lite eller till och med ingen 
anknytning till alls.81 Det är viktigt att inse att det inte är förälderns 
vistelseort som bestämmer barnets födelsehemvist, utan förälderns hemvist. 
Det kan till och med vara så att förälderns hemvist vid den aktuella födelsen 
är förälderns egen födelsehemvist. Födelsehemvistet har längre kritiserats i 
England och the Law Commission har föreslagit, utan framgång, att 
födelsehemvist skall avskaffas och barnets hemvist istället bedöms vara i 
det land som han har närmast anknytning till.82    
 
Vilken födelsehemvist som en person får vid födseln beror enligt engelsk 
rätt på ens legitimitet. Legitima barn får sin faders hemvist, det vill säga den 
hemvist som fadern hade vid tidpunkten för barnets födelse, medan 
illegitima barn får sin moders hemvist. Hemvistsfrågor är ett av de få 
tillfällen som legitimiteten spelar någon roll inom den engelska rätten.83 The 
Law Commission och även doktrinen har kritiserat denna vikt vid 
legitimiteten.84  
 
Den historiska förklaringen till att barnet får sin faders hemvist var att en 
gift kvinna inte hade någon självständig hemvist. Hennes hemvist följde 
istället makens hemvist. Detta avskaffades först på 1970-talet. Huvudregeln 
har alltså avskaffats men dess konsekvenser är än idag i kraft, vilket inte 
verkar logiskt. Ett barn, vars föräldrar är gifta men som inte längre bor 
tillsammans vid barnets födelse, får idag sin födelsehemvist efter sin far. 
Men denna födelsehemvist ersätts omedelbart av en beroendehemvist som 
bestäms av moderns hemvist. The Law Commission har föreslagit att i det 
fall att födelsehemvist inte avskaffas, så skall det överensstämma med 
barnets beroendehemvist vid födseln.85 Men än har inga av the Law 
Commissions förslag till förändringar genomförts. 
 
 
 
                                                 
79 The Law Commissions kritik och förslag till förändringar hittas i Law Com Working 
Paper no. 88 (1985) och den senare Law Com Report no 168 (1987). 
80 Jaffey, s. 31. 
81 Se t.ex. Udny v. Udny (1869) LR 1 Sc & Div 441. 
82 Gordon, s. 31. 
83 Cheshire, s. 153. 
84 Jaffey, s. 28. 
85 Jaffey, s. 28-29. 
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3.1.1.1 Återuppväckandet av födelsehemvisten – the revival of 
the domicile of origin 
 
Födelsehemvistets återuppväckande (the revival of the domicile of origin) 
sker när en individ inte har någon frivillig hemvist av någon anledning, har 
som funktion att fylla igen de hål av avsaknad av hemvist som kan uppstå. 
Revival-doktrinens syfte är att se till att en individ alltid har en hemvist. 
Enligt den engelska rätten kan man aldrig vara utan hemvist, det måste alltid 
finnas en tillämpbar hemvist. 
 
Problemen med revivial-doktrinen kan illustreras med hjälp av fallet Udny 
v. Udny86 där frågan gällde var någonstans överste Udny ansågs ha sin 
hemvist. Han föddes i Italien och hans far hade vid födseln skotsk hemvist. 
Därigenom kom överste Udny att få erhålla en skotsk födelsehemvist. Han 
var endast bosatt i Skottland mellan 15 och 18 års ålder, och besökte senare 
Skottland endast tidvis. Under en period var han bosatt i England där han 
fick en illegitim son vars mor han senare gifte sig med. Domstolen (House 
of Lords) fastslog att Udny hade en skotsk födelsehemvist och att han senare 
erhöll en engelsk frivillig hemvist som han övergav när han senare flyttade 
till Frankrike. Udny erhöll aldrig någon ny frivillig hemvist och därför 
återuppväcktes hans skotska födelsehemvist - trots att han inte hade bott i 
Skottland på 50 år!  
 
Återuppväckandet av födelsehemvisten har kritiserats då den i dagens 
samhälle kan leda till orimliga resultat. Revival-doktrinen var skapad främst 
för de viktorianska kolonisatörerna som hade mycket starka band med 
moderlandet, som till exempel släktens gods och ägor. I dagens rörliga 
samhälle vore det naturligare att låta det senaste hemlandets lag fortsätta 
vara tillämplig än att låta ett land, som det kanske var många år sedan man 
lämnade eller inte ens har några band till, vara styrande. Den fortsatta 
tillämpningen av den gamla hemvisten till dess att en ny hemvist har 
förvärvats var också det som the Law Commission föreslog i sin rapport 
från 1987, men som ännu inte har lett till några förändringar. Revival-
doktrinen har avskaffats i flera common law-länder, bland annat i USA.87   
 

3.1.2 Beroendehemvisten - Domicile of dependency 

Vissa grupper av personer anses inte ha någon kapacitet att inneha en egen 
självständig hemvist. Deras hemvist bestäms och följer istället de ändringar 
som sker i den hemvist som den person som de anses vara beroende av 
innehar. De grupper av personer som inte kan ha en självständig hemvist 
enligt engelsk rätt omfattar idag ogifta personer under 16 år samt personer 

                                                 
86 Udny v. Udny (1869) LR 1 Sc & Div 441. 
87 Jaffey, s. 30-31. 
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med mentala störningar88 som enligt lag anses vara i beroendeställning.89 
Även om ett barn inte bor tillsammans med sina föräldrar följer dess 
beroendehemvist förälderns hemvist. Personer under 16 år kan inte förvärva 
en egen självständig hemvist utom vid giftermål.90 Tidigare ingick även 
gifta kvinnor i denna beroendegrupp, vilket innebar att de inte kunde ha en 
egen självständig hemvist skild från makens hemvist.91

 
Ett legitimt barns beroendehemvist anses automatiskt ändras vid 
förändringar i faderns hemvist.92 Denna regel i fråga om legitima barn93 har 
mjukats upp genom the Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973 
(DMPA) för de fall då båda föräldrarna är i livet, men inte bor tillsammans. 
I sådana fall följer barnets beroendehemvist moderns hemvist om barnet bor 
med modern och inte delar något hem tillsammans med fadern. Då DMPA 
endast är tillämplig vid de ovan nämnda omständigheterna, faller övriga fall 
fortfarande under common law-reglerna.94 Illegitima barns och faderlösa 
barns hemvist följer i regel95 moderns hemvist.96 Frågan om hur 
föräldralösa barns hemvist skall behandlas är fortfarande osäker, men enligt 
doktrinen kan barnets hemvist inte ändras. Detsamma gäller troligtvis även 
för illegitima barn vars moder är död, men vars fader fortfarande är i livet.97   
 
Personer som omfattas av beroendehemvistsreglerna anses inte kunna 
besitta hemvistbegreppets nödvändiga avsikt. Då barns hem generellt sett är 
tillsammans med föräldrarna, pekar den engelska rätten ut föräldrarnas 
hemvist som det styrande hemvistet och barnet får därigenom ett 
beroendehemvist. Genom beroendehemvistet bibehålls familjeenhetens 
enhetliga hemvist. Potentiella IP-rättsliga konflikter kan förhindras genom 
att familjemedlemmarna har samma hemvist.98

 
Beroendehemvistet har kritiserats för dess artificialitet.99 The Law 
Commission rekommenderade att det även i fortsättningen skulle vara 
särskilda regler om barns hemvist. The Law Commission föreslog att 

                                                 
88 Om den mentala störningen inträffar när personen är omyndig fortsätter dess hemvist att 
följa vårdnadshavarens hemvist. Om den mentala störningen uppkommer först i vuxen 
ålder förblir hemvisten densamma som vid insjukningstillfället även om personen skaffar 
sig ett permanent hem i ett annat land (se Dicey & Morris, s. 156-158). 
89 Dicey & Morris, s. 146. 
90 Endast utländska äktenskap som är erkända i England kan medföra att personer under 16 
år kan ingå äktenskap och därmed erhålla en självständig hemvist. Cheshire, s. 154. 
91 Se ovan kapitel 2.2. 
92 D´Etchegoyen v. D´Etchegoyen (1888) 13 PD 132. 
93 Adopterade barn behandlas på samma sätt som legitima barn. 
94 Cheshire, s. 154-155.  
95 Det synes finnas en större möjlighet för modern till ett illegitimt barn än för fadern till ett 
legitimt barn att kunna förhindra förändringar i barnets beroendehemvist vid förändringar i 
sin egen hemvist genom att t.ex. lämna kvar barnet. Re Beaumont [1893] 3 Ch. 490 & 
Dicey & Morris, s. 151-152. 
96 Potinger v. Wightman (1817) 3 Mer 67. 
97 Dicey & Morris, s. 152. 
98 Jaffey, s. 32. 
99 Jaffey, s. 35. 

 22



barnets hemvist skulle vara i det land som barnet för tillfället har närmast 
anknytning till (”most closely connected”).100  
 
För att bibehålla den förutsebarhet som är en av beroendehemvistets 
fördelar, föreslog the Law Commission att presumtioner angående barnets 
hemvist skulle tillämpas i vissa fall. Barn, vars föräldrar har sin hemvist i 
samma land och barnet har sitt hem tillsammans med minst en av 
föräldrarna, presumerades enligt förslaget ha sin hemvist i detta land.  Barn, 
vars föräldrar har sin hemvist i olika länder och som lever tillsammans med 
endast en av föräldrarna, presumerades ha sin hemvist i detta land. 
Presumtionerna var naturligtvis endast presumtioner som kunde undanröjas. 
De föreslagna presumtionerna skulle inte tillämpas på barn som inte lever 
tillsammans med någon av sina föräldrar och inte heller på barn som lever 
tillsammans med båda föräldrarna där föräldrarna har hemvist i olika länder. 
För barnen i dessa fall föreslog the Law Commission att 
hemvistbedömningen skulle ske enligt huvudregeln; där barnet anses ha sin 
hemvist i det land som barnet har närmast anknytning till (”the close 
connection test”).101 Likt the Law Commissions övriga reformförslag har 
inte heller detta lett till någon förändring i behandlingen av 
beroendehemvisten. 
 

3.1.3 Den frivilliga hemvisten - Domicile of choice 

En självständig hemvist kan enligt engelsk rätt erhållas vid 16 års ålder. 
Denna normala hemvist är en frivillig hemvist till skillnad mot 
beroendehemvisten som är en påtvingad hemvist. Det är den frivilliga 
hemvisten som man har under sitt vuxna liv och som ändras vid bosättning i 
ett nytt land. Denna hemvist är lättare att förlora än födelsehemvisten102 och 
kan inte återuppstå likt födelsehemvisten. Den frivilliga hemvisten 
förvärvas genom bosättning, eller snarare vistelse, med avsikt att stanna 
kvar permanent i landet på obestämd tid. Det finns två rekvisit som båda 
måste vara uppfyllda för att en ny hemvist skall anses vara förvärvad: ett 
objektivt rekvisit – vistelsen - och ett subjektivt rekvisit – avsikten. 
 

3.1.3.1 Det objektiva rekvisitet 
 
Det objektiva rekvisitet (factum) innebär ett krav på faktisk vistelse i landet. 
I den engelska rättspraxisen används termen ”residence”, som betyder 
bosättning. Det behövs inte en formell bosättning i landet utan det rör sig 
snarare om en stadigvarande vistelse.103 Domstolen uttalade sig i fallet IRC 
v. Duchess of Portland att: 

                                                 
100 Gordon, s. 31. 
101 Gordon, s. 31. 
102 Se ovan kapitel 3.1.1. 
103 White v. Tennant, 31 W. Va. 790, 8 S.E. 596 (1888). 
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”residence in a country for the purpose of the law of domicile is 
physical presence in that country as an inhabitant of it”.104  

Det objektiva rekvisitet innefattar alltså ett krav på mer än enbart närvaro i 
landet. Förslag om att använda ”presence” istället för ”residence” har 
kommit från the Law Commission, eftersom detta skulle tydliggöra att det 
enbart krävs vistelse i England. Detta har dock inte genomförts.105

 
Bosättningens längd är inte avgörande så länge som den nödvändiga 
avsikten finns, till och med en del av en dag är tillräckligt.106 Bosättningen 
måste sammanfalla i tiden med avsikten.107 Den måste dessutom syfta till att 
skapa ett verkligt band mellan personen och dennes nya hemland. Att enbart 
bosätta sig för att uppnå ett specifikt syfte, till exempel kirurgutbildning 
som i fallet Qureshi v. Qureshi108, ger inte upphov till en ny hemvist. Om 
en person är bosatt i flera länder, anses han ha sin hemvist i det land som är 
hans huvudsakliga hem (chief residence).109  
 
För att bedöma om en ny hemvist har förvärvats är, som ovan har vistas, 
längden på bosättningen inte avgörande. Andra faktorer vid bosättningen 
spelar även en roll i bedömningen som syftar till att avslöja dess rätta natur. 
Domstolen har uttryckt det som att testet för om bosättningen når upp till 
hemvistbegreppets krav är ”a qualitative as well as a quantitative test”110.111

 

3.1.3.2 Det subjektiva rekvisitet 
 
Det subjektiva rekvisitet (animus) som också måste uppfyllas för att hemvist 
skall anses föreligga, innebär ett krav på att personen skall ha för avsikt att 
bosätta sig i landet permanent eller på obestämd tid (intention to reside 
permanently or indefinitely). Denna avsikt är svårbedömd för domstolen och 
är den faktor som ger upphov till flest tvister, då den både är oklar och svår 
att bevisa.112  
 
Bosättning som syftar till att endast bo i landet under en begränsad tid eller 
för ett särskilt syfte kommer inte att uppfylla det subjektiva rekvisitet, 
eftersom avsikten måste gälla en permanent bosättning. Bosättningen skall 
vara:  

”fixed not for a limited period or particular purpose, but general 
and indefinite in its future contemplation.”113

 Avsikten skall dessutom avse bosättning i endast ett land för att det 
subjektiva rekvisitet skall uppfyllas.114

                                                 
104 IRC v. Duchess of Portland [1982] Ch 314 s. 318-319. 
105 Jaffey, s. 37. 
106 White v. Tennant, 31 W. Va. 790, 8 S.E. 596 (1888). 
107 Harrison v. Harrison [1953] 1 WLR 865. 
108 Qureshi v. Qureshi [1972] Fam. 173. 
109 Plummer v. IRC [1988] 1 All ER 97, [1988] 1 WLR 292. 
110 Ramsay v. Liverpool Royal Infirmary [1930] AC 588, s. 598. 
111 Cheshire, s 138. 
112 Jaffey, s. 38. 
113 Udny v. Udny (1869) LR 1 Sc & Div 441, s. 458. 
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Avsikten att bosätta sig skall vara full och hel från början. En villkorad 
bosättning uppfyller inte hemvistrekvisiten. I fallet Cramer v. Cramer115, 
där en kvinna med ursprungligen fransk hemvist kom till England för att 
gifta sig med en engelsman, ansågs hon inte ha förvärvat en engelsk 
hemvist. Hennes avsikt om huruvida hon skulle bosätta sig i England eller 
inte var vid flytten beroende av om den blivande maken fick en skilsmässa 
från sin fru och om deras förhållande skulle komma att bestå. Domslutet 
hade dock varit annorlunda om den franska kvinnan hade haft för avsikt att 
stanna kvar i England oavsett vad som skulle komma att hända.116  
 
Enligt den engelska rättspraxisen har fall där en framtida eventualitet 
(contingency) som skulle medföra att personen återvänder till sitt 
födelsehemvistland, inneburit att den frivilliga hemvisten i landet aldrig har 
existerat eftersom den nödvändiga avsikten inte har funnits. Synen på hur 
framtida eventualiteter, som om de inträffar medför att personen lämnar 
landet, påverkar hemvistbedömningen har förändrats med tidens gång.  
 
Enligt de tidiga rättsfallen kunde inte någon hemvist förvärvas i sådana fall 
eftersom avsikt att bosätta sig för all framtid saknades. Så länge som 
personen förutsåg någon händelse som skulle få honom att lämna landet, 
oavsett hur osannolik händelsen än var, medförde detta att den nödvändiga 
avsikten saknades.117 Fallet Winans v. A-G 118 handlade om Winans som 
var född i USA men som bott i England på grund av sin hälsa och inte varit i 
USA under de sista 50 åren av sitt liv. När Winans dog var frågan om han 
hade en engelsk hemvist. Domstolen fann att Winans hade, förutom sin 
hälsa, två mål i livet: att bygga upp en flotta som skulle ge USA herraväldet 
på haven (istället för den brittiska flottan) samt det landområde i Baltimore 
där Winans planerade att bygga varv, skeppsdockor och sitt hem för att 
personligen övervaka uppbyggandet av flottan. Domstolen fann, trots 
dissidenter, att Winans inte kunde anses ha en engelsk hemvist. 
 
Under senare hälften av 1900-talet infördes en mer flexibel och realistisk 
syn på framtida händelser som innebar att även om personen vid en framtida 
eventualitet skulle lämna landet ansågs denne ändå besitta den nödvändiga 
avsikten.119 I Re Fuld’s Estate (No 3)120 från 1968 framhöll Scarman J att:  

”if a man intends to return to the land of his birth upon a clearly 
foreseen and reasonably anticipated contingency, e.g. the end of 
his job, the intention required by law is lacking; but, if he has in 
mind only a vague possibility, such as making a fortune (a 
modern example might be winning a football pool)… such a 
state of mind is consistent with the intention required by law.”  

                                                                                                                            
114 Dicey & Morris, s. 128. 
115 Cramer v. Cramer [1987] 1 FLR 116. 
116 Cheshire, s. 139. 
117 Jaffey, s. 39. 
118 Winans v. A-G [1904] AC 287. 
119 Jaffey, s. 39. 
120 Re Fuld’s Estate (No 3) [1968] P 675, s. 684-685. 
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Det är nödvändigt att skilja på vaga och på klara eventualiteter som orsakar 
att personen lämnar landet som han är bosatt i. Om det rör sig om en vag, 
obestämd möjlighet så förhindrar inte detta förekomsten av den frivilliga 
hemvisten. I fallet Lawrence v. Lawrence121, där personen ifråga var bosatt i 
”sitt älskade Brasilien”, men var beredd på att ge sig av om det skulle bli en 
revolution och situationen förvärrades. Detta ansågs vara en sådan vag 
eventualitet att detta inte förhindrade att personen ansågs ha sin hemvist i 
Brasilien.122   
 
Om eventualiteten istället är en klar och tydlig möjlighet som personen har i 
åtanke, ställer sig domstolen frågan om det finns en rimlig chans att 
händelsen kan komma att inträffa. Om detta är rimligt så hindrar det 
förvärvandet av den frivilliga hemvisten, till förmån för födelsehemvisten. I 
fallet IRC v. Bullock123 ansåg domstolen att Bullock inte hade förvärvat en 
engelsk hemvist, trots mångårig bosättning i England, då han planerade att 
återvända till Kanada om hans fru avled. Domstolen ansåg att det fanns en 
reell möjlighet att detta skulle inträffa och detta förhindrade närvaron av den 
nödvändiga avsikten. 
 
När domstolen försöker att avgöra personens avsikt, förlitar den sig inte 
enbart på vad personen hävdar, utan varje aspekt i personens liv kan vara av 
betydelse för att kunna ta reda på personens verkliga intention. Detta medför 
att bevismaterialet i omtvistade frågor kan vara mycket omfattande och 
svårbedömt. Eftersom samma omständighet kan ha olika betydelse i olika 
fall, måste varje mål bedömas utifrån sina egna omständigheter. Generella 
riktlinjer om vilka omständigheter som har störst vikt kan inte ges, men det 
som kan utläsas av rättsfallen är att domstolen lägger större vikt vid 
personens beteende än påståenden om sin egen avsikt (speciellt muntliga 
påståenden).124

 
Hållningen som intogs av de engelska domstolarna, att avsikten inte anses 
föreligga om det finns en möjlighet att personen kommer att lämna landet 
någon gång i framtiden, oavsett hur osäker och låg sannolikheten för att det 
faktiskt kommer att inträffa är, kritiserades i England. Idag gör domstolen 
istället en bedömning av hur klar och tydlig möjligheten i fråga är; hit 
räknas bland annat makars död och arbetsförhållanden men däremot inte 
potentiella hälsoproblem och drömmar om rikedom.125 I dagens samhälle 
hade en strikt tillämpning om att varje möjlighet, oavsett hur svag eller 
orimlig den är, hade förhindrat hemvist givit upphov till att många 
människor inte hade haft hemvist trots långvarig bosättning i landet. 
Drömmen om hemlandet finns fortfarande hos de flesta immigranter idag. 
Men som visats ovan medför dock inte ens en mycket lång bosättning att 
hemvist automatiskt föreligger. 

                                                 
121 Lawrence v. Lawrence [1985] 3 All ER 838. 
122 Jaffey, s. 40. 
123 IRC v. Bullock [1976] 1 WLR 1178. 
124 McMullen v. Wadsworth (1889) 14 App Cas 631, s. 636 & Cheshire, s. 143-144. 
125 Re Fuld’s Estate (No 3) [1968] P 675. 
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3.2 Sverige 

Den svenska internationella privaträtten har ett dubbelt regelsystem som 
skiljer på nordiska och utomnordiska medborgare. Det nordiska 
lagsamarbetet har resulterat i flera konventioner inom det internationella 
privat- och processrättsliga området. Hemvistbegreppet skall dock, enligt de 
nordiska konventionerna, tolkas av varje lands myndighet i enlighet med 
landets rådande uppfattning.126 Detta innebär att det svenska 
hemvistbegreppet tillämpas även i de nordiska målen. De nordiska 
konventionerna behandlas mer i kapitel 3.2.2. 
 
Det svenska hemvistbegreppet definieras i 7 kap. 2 § IÄL och består, likt 
det engelska hemvistbegreppet, av två rekvisit: ett objektivt rekvisit om 
vistelse samt ett subjektivt rekvisit ifråga om personens avsikt.  
 

3.2.1 Det svenska hemvistbegreppet 

Det svenska hemvistbegreppet har, som ovan visats127, fått en allt större 
betydelse i den svenska internationella privat- och processrätten och har 
idag en viktig roll både i domsrätts- och i lagvalssammanhang. Det svenska 
hemvistbegreppet består av samma rekvisit, det objektiva och det 
subjektiva, som det engelska hemvistbegreppet men de skiljer sig åt ifråga 
om de krav som ställs för att rekvisiten skall anses uppfyllda.  
 
Begreppet hemvist definieras i 7 kap. 2 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa 
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 
(IÄL). 7:2 IÄL infördes i 1904 års lag genom ändringar under 1973. Den 
som är bosatt i en viss stat anses enligt 7:2 IÄL ha hemvist där, om 
bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i 
övrigt måste anses stadigvarande. Enligt förarbetena är särskilt personens 
avsikt att stanna kvar i landet av betydelse vid bedömningen huruvida 
hemvist föreligger.128  
 
Enligt förarbetena ansågs IÄLs definition av hemvistbegreppet inte vara 
någon nyhet, vilket medför att rättsläget före definitionens införande 
fortfarande är av intresse. Definitionen ansågs också överensstämma väl 
med det internordiska regelsystemet129.130 De internationella privaträttsliga 
reglerna inom den svenska rätten är endast fläckvis lagfästa och 
kompletteras istället av internationella konventioner och 
lämplighetbedömningar i doktrin och praxis.131 Uttalandena i 1973 års 

                                                 
126 NJA II 1932 s. 384. 
127 Se kapitel 2.3. 
128 Prop. 1973:158 s. 121. 
129 Se nedan kapitel 3.2.2. 
130 Prop. 1973:58 s. 80. 
131 Bogdan, s. 19. 
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proposition är principiellt mycket betydelsefulla för rättsläget och doktrinen 
behandlar inte ämnet i någon större grad, med undantag av Örtenhed. 
 
Definitionen av hemvistbegreppet i IÄL är formellt begränsad till att avse 
tillämpningen av reglerna i IÄL, men målsättningen med definitionens 
införande var att den skulle vara vägledande även för tolkningen av andra 
svenska privat- och processrättsliga bestämmelser, både i lagvals- och i 
domsrättssammanhang. Lagstiftaren strävade efter ett enhetligt 
hemvistbegrepp inom den internationella familjerätten.132  
  
Även om den svenska internationella familjerätten använder sig av ett 
enhetligt hemvistbegrepp, medför detta inte att begreppet ges exakt samma 
innebörd i alla sammanhang.  Enligt förarbetena till 1973 års ändringar i 
IÄL går det inte helt att bortse från olika reglers syfte när det gäller att 
bestämma graden av anknytning som krävs för att hemvist skall anses 
förekomma vid tillämpningen av olika bestämmelser.133 
Hemvistdefinitionen bygger på otydliga begrepp som ”bosatt” och 
”stadigvarande” vilket ger utrymme för tolkningar och det är då naturligt att 
titta på ändamålet med den aktuella lagstiftningen, vilket även rättspraxis 
har visat, exempelvis i  NJA 1977 s. 706. Rättsfallet behandlar frågan om 
tolkning av begreppet hemvist vid en adoption som skett i Liberia där 
domstolen särskilt beaktade syftet bakom adoptionsregeln, det vill säga, den 
av lagstiftaren uttryckta önskan att respektera och tillägga verkan av 
utländska adoptioner. Hemvistkravet sattes i detta fall relativt lågt, då 
adoptionen var giltig i Sverige endast om adoptivföräldrarna hade hemvist i 
Liberia vid adoptionstillfället. Definitionen av hemvistbegreppet i IÄL får 
ses som en generalklausul, vars egentliga innebörd kan variera från område 
till område och som avgörs slutligen av rättstillämpningen.134

 
Fastställandet av en persons hemvist innebär i de flesta fall inga större 
problem. Vanligtvis bor de flesta människor i ett och samma land under 
större delen av sina liv och är oftast medborgare i detta land. Frågan om var 
en person kan anses ha sin hemvist uppkommer främst i situationer där en 
person flyttar från ett land till ett annat. Detta problem har, som tidigare 
nämnts,135 uppstått främst under det senaste halvseklet då 
befolkningsrörelsen ökat markant. In- och utvandringen ökar och tillfälligt 
boende utomlands på grund av studier och arbete har blivit allt vanligare 
under senare tid.  
 
Den engelska hemvistläran använder sig av revival-doktrinen vid situationer 
när en person inte längre uppfyller rekvisiten för hemvist, det vill säga när 
hemvist saknas. Typexemplet är när en person har lämnat sitt hemvistland 
utan att slå sig ner i ett nytt land och uppfylla kraven på hemvist. Inom den 
svenska rätten kan en person komma att sakna hemvist, då hemvist enligt 

                                                 
132 Prop. 1973:58 s. 80. 
133 Prop. 1973:58 s. 80. 
134 Bogdan, s. 142. 
135 Se kapitel 2.3.1. 
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IÄL 7:2 inte finns, men rättsläget är här däremot oklart om hur en hemvist 
bestäms i detta fall.136 Åsikten i den svenska och danska litteraturen137 är att 
den gamla hemvisten behålls till dess att en ny hemvist förvärvas. I Norge är 
uppfattningen däremot att personen i sådana fall får anses vara bosatt i det 
nya landet redan under resans gång.138 Enligt Bogdan förlorar dock den 
gamla hemvisten sin betydelse om det har gått en längre tid sedan personen 
lämnade sitt gamla hemvistland och istället är det till synes lämpligare att 
tillämpa det faktiska vistelselandets lag eller medborgarskapslandets lag.139

 
Det svenska hemvistbegreppet består, till skillnad från det engelska 
hemvistbegreppet, endast av en form av hemvist. Barns hemvist presumeras 
sammanfalla med moderns eller annan vårdnadshavares hemvist. Barnet 
anses vara nära beroende av modern under den första levnadstiden och 
anses då ha samma hemvist som modern. Detta gäller även om barnet föds i 
ett annat land än moderns hemvistland. I den svenska rätten är det de 
aktuella och förväntade förhållanden som barnet växer upp under som är det 
avgörande för barnets hemvist, hur stark anknytning som barnet har till 
landet.140 Ju äldre barnet är, desto större betydelse har barnets egen vilja.141 
Det finns inga rättsliga hinder mot att barnet har en annan hemvist än vad 
vårdnadshavaren har, till exempel om barnet går i skolan i Sverige medan 
föräldrarna har hemvist utomlands.142  
 
Enligt IÄL 7:2 anses en person ha hemvist om bosättningen med hänsyn till 
vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt anses vara 
stadigvarande. I detta anses ligga att personen ifråga har för avsikt att stanna 
kvar i landet.143 För att hemvistet skall anses ändrat, skall två rekvisit vara 
uppfyllda: ett objektivt och ett subjektivt rekvisit. Det objektiva rekvisitet 
innebär att personen skall ha ändrat sin vanliga vistelseort så att personen 
normalt vistas i det nya landet. Enligt det subjektiva rekvisitet skall 
personen ha för avsikt att stanna kvar i landet.144

 

3.2.1.1 Det objektiva rekvisitet 
 
För att en person skall kunna ändra sin hemvist, är det en förutsättning att 
personen faktiskt vistas i det nya landet. Detta är det så kallade objektiva 
rekvisitet som kräver att personen ifråga i fortsättningen normalt vistas i det 
nya landet. 
 

                                                 
136 I den engelska rätten löses denna problematik istället genom återuppväckande av 
födelsehemvisten. 
137 Bogdan, s. 145, Pålsson, 1974, s. 74, Örtenhed, s. 57 & Philip, s. 152. 
138 Gaarder, s. 139-140. 
139 Bogdan, s. 145. 
140 SOU 1976:39 s. 325. 
141 NJA 2002 s. 390. 
142 Örtenhed, s. 60. 
143 Prop. 1973:158 s. 80. 
144 Bogdan, s. 142-143 & Örtenhed, s. 45-46. 
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För att hemvist skall anses föreligga krävs det att personen faktiskt vistas i 
landet. Om personen har lämnat sitt tidigare hemvistland med avsikten att 
slå sig ner i Sverige och även gjort förberedelser inför detta, kommer det 
inte att medföra att någon ny hemvist har förvärvats förrän personen kommit 
fram och slagit sig ner i Sverige. Detta för att händelser under resans gång 
kan inträffa. Personen kan avlida på vägen eller besluta sig för att slå sig ner 
i ett annat land och kan i sådana fall komma att behålla sin gamla hemvist 
eller förvärva en i det andra landet.145 När personen har kommit fram och 
slagit sig ner i Sverige kan en ny hemvist förvärvas. Det är dock inget krav 
att personen skall ha skaffat en fast bostad i landet, hemvist kan i alla fall 
anses föreligga.146  
 
Någon minimitid av vistelsetiden i landet är inget krav för att hemvist skall 
anses föreligga. En person som flyttar till ett land med avsikten att 
stadigvarande bosätta sig där kan redan från ankomstdagen anses ha sin 
hemvist i det nya landet.147 För att anses ha sin hemvist i Sverige behöver 
personen inte vara folkbokförd i landet. Folkbokföringsuppgifterna är 
relevanta, men varken nödvändiga eller tillräckliga faktorer för 
fastställandet av hemvist.148

 
Hemvisten kvarstår även om personen lämnar landet för resor, studier eller 
arbete under kortare eller längre perioder.  Frågan om det föreligger 
hemvistbyte på grund av vistelsetidens längd kan dock i detta fall 
uppkomma. Bedömningen om en ny hemvist har erhållits beror inte enbart 
på vistelsetidens längd. Betydelsen av vistelsetiden kan skifta beroenden på 
om personen i fråga under hela livet har varit bosatt på samma ställe eller 
om den redan har flyttat mellan olika länder. En  kortvarig vistelse i ett land 
som personen tidigare haft sin hemvist i, kan medföra att personen på nytt 
förvärvar hemvist i det landet.149  
 

3.2.1.2 Det subjektiva rekvisitet 
 
När det objektiva rekvisitet, som behandlar frågan om själva vistelsens 
förekomst, anses uppfyllt, uppkommer frågan om det subjektiva rekvisitet 
kan anses uppfyllt. Det subjektiva rekvisitet (animus remanendi) innebär att 
en person skall ha för avsikt att stanna kvar i landet och genom detta kan 
vistelsen då karakteriseras som hemvist.150  
 
Personen behöver inte ha för avsikt att stanna kvar i landet för all framtid. 
Det subjektiva rekvisitet anses normalt uppfyllt om personen har för avsikt 
att stanna tills vidare och alltså inte har några definitiva planer på att lämna 

                                                 
145 Örtenhed s. 46 & Philip s. 143 (Gaarder anser däremot att en ny hemvist kan förvärvas 
redan innan ankomst, se ovan sid. 29). 
146 Philip, s. 143. 
147 Bogdan, s. 143. 
148 Bogdan, s. 144. 
149 Örtenhed, s. 47. 
150 Örtenhed, s. 47. 
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landet. Även personer som vet om att de kommer att lämna landet vid en 
viss framtida tidpunkt kan anses ha sin hemvist i landet. I de svenska 
lagmotiven står det uttryckligen att:  

”[…] den som är på det klara med att han vid en viss framtida 
tidpunkt skall lämna vårt land kan tänkas ha hemvist här.”151

Detta gäller exempelvis om den planerade vistelsen är tänkt för en avsevärd 
tid. Tiden är emellertid inte ensamt bestämmande, utan hänsyn måste också 
tas till samtliga förhållanden i samband med vistelsen. En fortsatt stark 
anknytning till tidigare vistelseland eller hemland kan komma att innebära 
att en hemvist i Sverige inte föreligger.152 HD fann i NJA 1962 s. 547 att 
den avlidne som hade varit bosatt i Sverige under 10 års tid men som hade 
kvar band i Finland, bland annat en lägenhet i Helsingfors, ansågs ha 
förvärvat hemvist i Sverige långt före sin död. Han hade troligtvis planer på 
att flytta tillbaka till Finland någon gång i framtiden men inga bestämda 
planer som HD ansåg kunna förhindra svensk hemvist. I NJA 1964 s. 315 
gav HD uttryck för att hemlängtan, bundenhet i ”själ och hjärta” till det 
gamla hemlandet, var utan betydelse då det inte fanns några bestämda och 
näraliggande planer att återvända.  
 
Att bedöma en persons avsikt är alltid svårt och problematiskt. Avsikten kan 
man som regel sluta sig till med ledning av de faktiska omständigheterna 
som förekommer i den aktuella situationen.153 Att enbart förlita sig på 
personens egna uppgifter om avsikten eller avsaknaden av avsikt att stanna i 
landet bör man enligt Bogdan inte göra, trots att det rör sig om ett subjektivt 
kriterium. Då hemvisten kan ha en stor betydelse för utgången av tvistemål, 
till exempel  skilsmässomål, kan personen lögnaktigt hävda att avsikten som 
krävs för hemvist finns.154 En ”objektivisering” av personens avsikter bör 
istället ske, personens avsikt presumeras vara densamma som avsikten hos 
genomsnittsmänniskan i samma situation med hänsyn till objektiva 
omständigheter som bostad, anställning, familjeförhållanden m.m. Denna 
presumtion kan emellertid motbevisas. Denna objektivisering av den 
subjektiva avsikten är naturlig av flera skäl.   Hemvistbedömningen sker 
ofta i fall där personen i fråga har avlidit och domstolen måste i dessa fall 
ändå bilda sig en egen uppfattning. Inte heller i fall där personen är i livet 
kan domstolen förlita sig på personens egna förklaringar, eftersom dessa 
sällan sker utan samband med det aktuella målet och ofta är gynnsamma för 
parten ifråga.155  
 

3.2.2 Det nordiska lagsamarbetet 

Under det nordiska lagstiftningssamarbetet vid 1900-talets början väcktes 
önskemål om en traktatmässig reglering mellan de nordiska länderna av 
vissa internationella familjerättsliga frågor. En sådan reglering 
                                                 
151 Prop. 1973:158 s. 80. 
152 Prop. 1973:158 s. 80-81. 
153 Prop. 1973:158 s. 80. 
154 Bogdan, s. 143. 
155 Philip, s. 147. 
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komplicerades emellertid av att Sverige och Finland tillämpade 
nationalitetsprincipen, medan Danmark, Norge och Island tillämpade 
domicilprincipen. Man enades om att en medborgare i ett nordiskt land, som 
hade hemvist i något av de övriga nordiska länderna, skulle anses höra 
under hemvistlandets lag på de rättsområden som lagstiftningsarbetet 
omfattade. På vissa punkter där olikheter fanns kvar mellan de olika 
ländernas lagstiftning ansågs det dock lämpligt att istället tillämpa 
nationalitetsprincipen.156

 
Om det uppstår en konflikt mellan de nordiska reglerna och de 
utomnordiska reglerna tar det nordiska systemet över i sin egenskap av lex 
specialis.157 För att de nordiska konventionerna skall vara tillämpliga krävs 
att båda parterna är nordiska medborgare. Enligt exempelvis, 1 § NÄF skall 
både adoptanten och adoptivföräldrarna vara nordiska medborgare.158  
 
Det nordiska samarbetet har resulterat i flertalet konventioner, bland annat 
ingick Sverige, Finland, Danmark, Island och Norge den 6 februari 1931 en 
konvention innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om 
äktenskap, adoption och förmynderskap. Konventionen införlivades i svensk 
rätt genom förordning (1931:429) om vissa förhållanden rörande äktenskap, 
adoption och förmynderskap. Även på arvsrättens område kom det nordiska 
samarbetet att leda till en konvention om arv, testamente och boutredning 
(den 19 november 1934). Denna konvention, kallad den nordiska 
dödsbokonventionen, har i Sverige resulterat i tre olika lagar: lag (1935:44) 
om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade 
hemvist här i riket, lag (1935:45) om kvarlåtenskap efter den som hade 
hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge samt lag (1935:46) om 
tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, 
Island eller Norge.  
 
Hemvistbegreppet har inte definierats i de nordiska konventionerna utan 
skall istället bedömas av varje lands myndighet efter där rådande 
uppfattning.159 Enligt förarbetena till 1973 års ändringar av IÄL 
överensstämmer hemvistbegreppet i IÄL med det nordiska 
hemvistbegreppet och bygger dessutom på den nordiska samlagstiftningens 
förarbeten. IÄLs hemvistbegrepp är alltså vägledande även för tolkningen 
av hemvistbegreppet i de nordiska konventionerna.160  
 

                                                 
156 NJA II 1932 s. 383. 
157 Örtenhed, s. 64. 
158 Bogdan, s. 220. 
159 NJA II 1932 s. 384. 
160 Prop 1973:158 s. 80. 
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4 Internationellt lagsamarbete 
Att hemvistbegreppet definieras på olika sätt i olika rättssystem har medfört 
problem vid det allt ökande internationella samarbetet inom den 
internationella privat- och processrätten. Hemvistbegreppet är präglat av 
nationella definitioner vilket motverkar syftet med internationell 
lagstiftning. Två försök att lösa dessa problem behandlas i detta kapitel: 
Bryssel I-förordningen i kapitel 4.1 och habitual residence-begreppet i 
kapitel 4.2.  
 
Bryssel I-förordningen har påverkat den engelska rättens hemvistbegrepp 
men lämnat det svenska, mer flexibla, hemvistbegreppet orört. Habitual 
residence är ett fristående begrepp, särskiljt från hemvistbegreppet, som 
används för att undgå definitionsproblematiken vid internationella 
lagsamarbeten.  
 

4.1 Bryssel I-förordningen, Bryssel- och 
Luganokonventionerna 

Genom det rättsliga samarbetet på den Europeiska Unionens område har 
vissa delar av den internationella privaträtten kommit att regleras. I det 
följande avsnittet kommer Bryssel I-förordningen kortfattat behandlas. 
Bryssel I-förordningen, som bygger på Bryssel- och Luganokonventionerna, 
omfattar domstols jurisdiktion och verkställighet av dom. Denna reglering 
har medfört att ett nytt hemvistbegrepp, som endast används vid frågor som 
faller in under förordningens användningsområde, har införts i den engelska 
rätten. För hemvistbegreppet i den svenska rätten har regleringen inte 
kommit att påverka dess innebörd. 
 

4.1.1 Bryssel- och Luganokonventionerna 

Brysselkonventionen (konvention om domstols behörighet och om 
verkställighet av domar på privaträttens område) slöts 1968 av de dåvarande 
EG-länderna.161 Konventionen bygger på art. 220 i 1957 års EG-fördrag 
(numera art. 293 EG) vars syfte var att förenkla formaliteter för ömsesidigt 
erkännande och verkställande av rättsliga avgöranden. Tolkningen av 
Brysselkonventionen anförtroddes till EG-domstolen genom 1971 års 
Luxemburgprotokoll162. Konventionens syfte var att stärka och uppmuntra 
handeln inom gemenskapens område. För att uppnå detta krävdes en 
harmonisering av gemenskapens regler om domsrätt och en fri rörlighet av 
domar.163  Samtliga EU-länder är idag anslutna till Brysselkonventionen.164  
                                                 
161 Konvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens 
område (EGT 1968 L 299 s. 32). 
162 EGT 1971 L 204  s. 28. 
163 Cheshire, s. 183. 
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Brysselkonventionen visade sig vara en vällyckad produkt som även resten 
av Västeuropa, det vill säga EFTA-länderna, gärna ville bli delaktiga i. Att 
EFTA-länderna skulle ansluta sig direkt till Brysselkonventionen var inte 
möjligt eftersom tolkningen av konventionen anförtrotts till EG-domstolen. 
Lösningen blev istället en multilateral konvention, Luganokonventionen165, 
vars materiella innehåll i det närmaste är identiskt med 
Brysselkonventionen.166  
 

4.1.2 Bryssel I-förordningen 

Genom Amsterdamfördraget, som trädde i kraft den 1 maj 1999, flyttades 
medlemsstaternas civilrättsliga samarbete, vilket bland annat omfattar regler 
om domstols behörighet samt om erkännande och verkställighet av domar, 
från unionens tredje pelare till den första pelaren. Detta skedde som ett led i 
unionens strävan att upprätta ett område med ”frihet, säkerhet och rättvisa” 
där den fria rörligheten för personer garanteras (art. 61 EG).  
 
Konsekvensen av flytten är att bestämmelser motsvarande 
Brysselkonventionen numera kan utfärdas i form av gemenskapsrättsakter, 
det vill säga förordningar eller direktiv, vilket kan medföra att de nationella 
lagstiftarnas medverkan blir obehövlig. Den 1 mars 2002 trädde Bryssel I-
förordningen167 i kraft som är avsedd att ersätta Brysselkonventionen168 och 
syftar till att operera bort en del ”skönhetsfläckar” från konventionen, men 
inte att ändra dess struktur och grundläggande regler.169 Förordningen har 
inte ändrat rättsläget i frågan om fysiska personers hemvist och därför 
kommer ingen skillnad att göras mellan Bryssel- och Luganokonventionerna 
och Bryssel I-förordningen att göras i framställningen nedan.170  
 
Bryssel I-förordningen är tillämplig på privaträttens område (art. 1.1). 
Utanför förordningen faller skatterättsliga och andra offentligrättslig samt 
straffrättsliga anspråk, till exempel krav på skatt, tull, sociala avgifter eller 
böter. Från förordningens tillämpningsområde undantas vissa frågor, art. 
1.2, a) fysiska personers rättsliga status, rättskapacitet, eller 
rättshandlingsförmåga, makars förmögenhetsförhållanden, arv och 
testamente, b) konkurs, ackord och liknande förfaranden, c) social trygghet, 

                                                                                                                            
164 I svensk rätt har konventionen införlivats genom lagen (1988:358) om domstols 
internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt 
Brysselkonventionen och i engelsk rätt genom the Civil Jurisdiction and Judgments Act 
1982. 
165 Även länder anslutna som inte är medlemmar i EFTA kan tillträda Luganokonvention 
genom den procedur som beskrivs i art. 60 c) och art. 62.1 b).  
166 Bogdan, s. 124. 
167 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar på privaträttens område (EGT 2001 L 12 s. 1). 
168 Bryssel I-förordningen är inte bindande för eller tillämplig i Danmark. Mellan Danmark 
och övriga EU-stater fortsätter Brysselkonventionen att gälla. 
169 Pålsson, 2002, s. 25-26. 
170 Pålsson, 2002, s. 86. 
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d) skiljeförfarande. Det viktigaste skälet för dessa undantag var att det på 
dessa områden fanns betydande olikheter, såväl materiellt som i 
internationellt privaträttsligt hänseende, mellan konventionsstaternas 
rättsordningar. De undantagna frågorna företar även en hel del särdrag som 
förordningens regler inte är väl anpassade till. Numera finns det, och 
planeras, dessutom ett antal specialkonventioner och förordningar för en del 
av frågorna, exempelvis Bryssel II-förordningen171 om domstols behörighet 
och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål 
om föräldraansvar för makars gemensamma barn, som trädde i kraft den 1 
mars 2001.172  
 

4.1.3 Hemvist 

Begreppet hemvist är nästan genomgående av betydelse för tillämpningen 
av Brysselkonventionen och Bryssel I-förordningens behörighetsregler. 
Särskilt viktig är frågan om svarandens hemvist, som i den centrala, 
tvingande domsrättsregeln (art. 2), pekar ut att talan mot en svarande med 
hemvist i en förordningsstat, skall väckas i denna hemviststat. Trots att 
hemvistbegreppet spelar en central roll innehåller förordningen ingen egen 
definition av begreppet. Detta har sin bakgrund i de skillnader som finns i 
förordningsstaternas nationella rätt i fråga om hemvistbegreppets 
utformning och tillämpning. Vid konventionens tillkomst ansågs denna 
splittring vara för stor för att överbygga och man avstod från försöket att 
smälta samman de olika begreppen till ett enhetligt begrepp.173  
 
Valet av svarandens hemvist som tvingande huvudregel avser att skydda 
svaranden mot den, enligt Bogdan174, alltför vidsträckta jurisdiktion som 
olika förordningsstater tillerkänner sina domstolar enligt nationell rätt. Detta 
skydd ges dock endast till svaranden med hemvist i en förordningsstat. Det 
finns ett antal fakultativa undantag till den tvingande huvudregeln om 
svarandens hemvist, främst i art. 5 samt en exklusiv domsrättsbehörighet i 
art. 22 om vissa tvister rörande fast egendom.175

 
Någon materiell definition av hemvistbegreppet finns inte, som nämnts 
ovan, men enligt art. 52 i Brysselkonventionen och art. 59.1 i Bryssel I-
förordningen skall frågan om en part har hemvist i den stat där talan är väckt 
bedömas enligt den statens egen lag, lex fori.  
 

                                                 
171 Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och 
om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för 
makars gemensamma barn (EGT 2000 L 160 s. 19). 
172 Pålsson, 2002, s 51-56.  
173 Pålsson, 2002, s. 86. Noterbart är att det rör sig vid denna tidpunkt om sex kontinentala 
stater: Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien. Idag är 
splittringen om något större då konventionen  även tillämpas i common law-länder. 
174 Bogdan, s. 128. 
175 Bogdan, s. 128-132. 
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4.1.3.1 Brysselkonventionens påverkan på engelsk rätt 
 
Brysselkonventionen och den efterföljande Bryssel I-förordningen har 
medfört en betydande förändring inom den engelska IP-rätten. 
Brysselkonventionens avsaknad av en hemvistdefinition har lett till 
införandet av ett nytt hemvistbegrepp som skiljer sig från det traditionella 
engelska hemvistbegreppet. Om det traditionella hemvistbegreppet, som 
skiljer sig markant från vad civil law menar med begreppet, hade använts så 
hade detta motverkat harmoniseringen som är syftet med konventionen. The 
Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 (CJJA) som ger effekt till 
Brysselkonventionen har därför speciella regler om definitionen av hemvist 
rörande konventionsfrågor eftersom enligt artikel 59.1 Bryssel I-
förordningen så skall hemvistfrågan bedömas enligt intern lag.  
 
Enligt sektion 41 i CJJA har en person sin hemvist i det land där han 1) är 
bosatt (resident) och 2) karaktären av och omständigheterna rörande (nature 
and circumstances) bosättningen visar att han har en väsentlig anknytning 
(substanital connection) till landet. I vissa fall (sektion 41 (6)) presumeras 
sådan anknytning baserad på bosättning.176 Enligt reglerna i CJJA finns det 
inte ett krav på ett permanent hem, till skillnad mot de vanliga 
hemvistreglerna i den engelska rätten. Födelsehemvisten har ingen 
betydelse enligt reglerna i CJJA och det är, till skillnad mot de traditionella 
hemvistreglerna, möjligt att ha två hemvist samtidigt.177   
 

4.1.3.2 Brysselkonventionens påverkan på svensk rätt 
 
För svensk rätt betyder art. 59.1 att hemvistfrågan således skall bedömas 
enligt samma kriterier som vid tillämpningen av svenska regler, lex fori.178 
Brysselkonventionen och Bryssel I-förordningen kom inte att medföra några 
ändringar i den svenska rätten då tillämpningen av det svenska 
hemvistbegreppet stämmer väl överens med reglernas syfte. 
 

4.2 Habitual residence 

Begreppet habitual residence är ett nytt fristående begrepp som skapats av 
Haagkonferensen som en möjlig lösning att finna en internationellt gångbar 
anknytningsfaktor. Haagkonferenserna startade 1893 som diplomatiska 
försök att kodifiera IP-rätten. Med tiden har den institutionaliserats och även 
icke-europeiska stater deltar, t.ex. Argentina, Japan och USA.179 Habitual 
residence är ett faktiskt begrepp och personens avsikt med vistelsen har inte 
någon självständig betydelse vid bedömningen av förekomsten av habitual 
residence. Habitual residence har kommit att bli en hörnsten i 

                                                 
176 Cheshire, s. 188. 
177 Dicey & Morris, s. 292.  
178 Pålsson, 2002, s. 87. 
179 Pålsson, 1974, s. 29. 
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Haagkonventionerna och har medvetet inte definierats för att bibehålla 
begreppets flexibilitet. 
 

4.2.1 Bakgrund 

Begreppet habitual residence kan spåras tillbaka till de tidigaste 
Haagkonferenserna vid 1800-talets slut. Det var dock inte förrän under 
senare hälften av 1900-talet som habitual residence-begreppet kom att bli av 
större betydelse på internationell och nationell nivå.180  
 
Hemvistbegreppet har, som visats ovan,181 olika innebörd i olika 
rättssystem. Detta gäller inte enbart för de behandlade engelska och svenska 
rättssystemen utan är en generell sanning. Skiljaktigheterna i 
hemvistbegreppet har lett till ansträngningar att försöka konstruera ett mera 
faktiskt begrepp, som ger utrymme för omdömen och inte är låst vid en 
osmidig definition i lagstiftning eller domstolspraxis.182 Habitual residence-
begreppet har blivit den lösning som främst har föreslagits som 
anknytningsfaktor av Haagkonferenserna, men som också har kommit att 
användas inom det kommersiella området genom Romkonventionen183. 
 
Genom habitual residence-begreppet hoppas man att kunna förena common 
law-ländernas förkärlek för hemvist som anknytningsfaktor med civil law-
ländernas användande av nationalitet som anknytningsfaktor.184 Men det är 
viktigt att inte betrakta habitual residence som en kompromiss liggande mitt 
emellan hemvist- och nationalitetsbegreppen. Habitual residence liknar 
snarare det kontinentala hemvistbegreppet till den grad att det kan vara svårt 
att skilja dem åt.185  
 
Genombrottet för habitual residence-begreppet kom under 1950- och 1960-
talen då det fanns ett utbrett missnöje med det egenartade engelska 
hemvistbegreppet och den på kontinenten dominerande 
nationalitetsprincipen. Habitual residence ansågs kunna motsvara det 
moderna test som krävdes i den rörliga, mobila efterkrigstiden. Ett 
reformerat och moderniserat hemvistbegrepp också skulle kunna vara en 
möjlig lösning, men för att främja det internationella samarbetet har 
Haagkonferensen valt att främst använda sig av habitual residence-
begreppet. Hemvistbegreppet är ett mera ”laddat” begrepp, fyllt av 
nationella innebörder och förutfattningar vilket skulle leda till svårigheter 
att finna en enhetlig, gemensam definition. Habitual residence-begreppet är 
ett mer ”jungfruligt” begrepp med större möjlighet till internationell 
enighet.186

                                                 
180 Pålsson, 1974, s. 76. 
181 Se kapitel 3. 
182 SOU 1976:39 s. 275. 
183 Konvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (EGT 1980 L 266).  
184 North, s. 5. 
185 Pålsson, 1974, s. 76. 
186 Pålsson, 1974, s. 76. 
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4.2.2 Innebörd 

Habitual residence-begreppet har medvetet inte definierats i de 
internationella konventionerna för att motverka den rigiditet som kommit att 
prägla hemvists- och nationalitetsbegreppen. Till ledning för tolkningen av 
uttrycket habitual residence har Europarådets ministerkommitté gett ut en 
rekommendation187 som nära nog har kommit att bli en definition.188  
 
Habitual residence är en kvalificerad form av residence. Precis som hemvist 
så syftar residence till att knyta en person till en plats. För att en person 
skall anses ha residence i ett land enligt Europarådets rekommendation 
krävs det att vederbörande har åtminstone någon anknytning till ”tak över 
huvudet”189, någon form av boende (”dwells”190). Residence kan förvärvas 
utan att personen har uppehållstillstånd. Vistelsen skall dessutom vara av 
viss längd. Hur lång tid som krävs innan residence föreligger har 
Europarådet medvetet inte uttalat sig om då man strävat efter att inte ge 
strikta riktlinjer, vilket skulle motverka den flexibilitet i begreppet som 
önskats. Istället pekar Europarådets rekommendation på att varaktighetens 
innebörd beror på nationell eller lokal sed samt på ekonomiska och sociala 
omständigheter i allmänhet eller i det enskilda fallet. Vistelsen behöver inte 
vara oavbruten, det avgörande är att personen återkommer efter sin 
frånvaro.191 I enlighet med Europarådets rekommendationer är det möjligt 
för en person att ha mer än ett residence eller rent av sakna residence 
överhuvudtaget, till skillnad mot den stabilare hemvisten.192 Även 
residence-begreppet kan användas som anknytningsfaktor, men då avses en 
mindre stabil anknytning till ett land än vad habitual residence och hemvist 
ger. Residence kan till exempel komma att användas i undantagsfall när 
varken nationalitet, hemvist eller ens habitual residence kan fastslås.193

 
Då mycket av hemvistbegreppets problem och svårlösta bedömningsfrågor 
ligger just inom det subjektiva rekvisitet har man försökt att undvika denna 
problematik genom att fokusera på de faktiska förhållandena i fallet. Det är 
genom att bedöma de objektiva fakta som frågan om en persons residence 
avgörs. Till skillnad mot hemvistsfrågor läggs liten vikt vid personens 
avsikt, den subjektiva aspekten. Residence omfattar mer än enbart närvaro i 
landet, vilket medför att personens avsikter kan vara relevanta för att 
särskilja mellan ren närvaro i landet och vistelse.194  
 
                                                 
187 Resolution (72) 1 and Annex adopted by the Committee of Ministers of the Council of 
Europe on 18 January 1972 and Explanatory Memorandum: Standardisation of the legal 
concepts of  ”domicile” and of  ”residence”. 
188 Rogerson, s. 87. 
189 SOU 1976:139 s. 276. 
190 Resolution (72) 1, Rule no. 8.  
191 Explanatory memorandum, s.  24-26. 
192 Explanatory memorandum, s. 25 (SOU 1976:39 s. 276). 
193 Pålsson, 1974, s. 80-81. 
194 Explanatory memorandum, s. 24. 
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Habitual residence som är en kvalificerad form av residence betraktas också 
som ett faktiskt begrepp.195 Habitual residence kan inte, likt vissa former av 
hemvist (såsom födelsehemvisten och beroendehemvisten), påtvingas en 
person enbart genom lagstiftning.196  
 
Det är inte ett enskilt kriterium som är avgörande för fastslåendet av en 
persons habitual residence. Men i praktiken är det vistelsens längd som är 
den viktigaste faktorn i bedömningen om habitual residence föreligger. I de 
fall som vistelsen inte har varat under en tillräckligt lång tidsperiod för att 
man klart ska kunna fastslå att det rör sig om en residence av habitual-
karaktär, måste andra faktorer vägas in i bedömningen. Sådana faktorer kan 
vara de kulturella, personliga och yrkesmässiga band som personen har med 
landet ifråga. Detta ger ett stort utrymme för omfattande individuella 
bedömningar i enskilda fall.197

 
En omdiskuterad fråga är om och i vilken utsträckning som en persons 
avsikt är relevant för fastställandet av dennes habitual residence. Vissa 
författare anser att habitual residence enbart bestäms av faktiska 
omständigheter, medan andra menar att det också är nödvändigt att ta 
hänsyn till avsikten.198 Europarådets rekommendation framhåller att 
habitual residence-bedömningen inte är beroende av existensen av avsikten, 
men att avsikten kan vara en del av bedömningen.199 Det subjektiva testets 
betydelse kan alltså variera beroende på de övriga omständigheterna i det 
enskilda fallet. Ju färre objektiva fakta som talar för att habitual residence 
föreligger, desto fler skäl att granska avsikten.200      
 
Habitual residence-begreppet liknar det kontinentala hemvistbegreppet till 
den grad att det ibland kan vara svårt att skilja dem åt. Det skiljer sig dock  
från det engelska hemvistbegreppet, som lägger stor vikt vid avsikten. 
Habitual residence är ett faktiskt begrepp, där personens avsikt får beaktas, 
men till skillnad från hemvistbegreppet har avsikten ingen självständig 
betydelse vid bedömningen huruvida habitual residence föreligger. 
 

4.2.3 Habitual residence påverkan på engelsk rätt 

I den engelska rätten har habitual residence-begreppet föreslagits överta 
hemvistbegreppets roll, men detta har inte ansetts lämpligt och man har valt 
att bibehålla det traditionella hemvistbegreppet. The Law Commission har 
avslagit tankar om att ersätta hemvisten som anknytningsfaktor med 
habitual residence. The Law Commission ansågs att habitual residence inte 
innefattar en tillräckligt stark koppling mellan en person och ett land som 
kan rättfärdiga att det nya landets domstolar och lagar skall styra över 

                                                 
195 Explanatory memorandum, s. 27. 
196 Pålsson, 1974, s. 77. 
197 Pålsson, 1974, s. 77-78 & Resolution (72) 1, Rule no. 9. 
198 Pålsson, 1974, s. 78. 
199 Resolution (72) 1, Rule no. 10. 
200 Pålsson, 1974, s. 79. 
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personens status och affärer. De ansåg att om enbart habitual residence 
användes som anknytningsfaktor skulle detta klippa av banden mellan 
personer som tillfälligtvis bosätter sig utomlands och deras hemland, trots 
att de har en fortsatt nära anknytning till hemlandet. Detta skulle bli särskilt 
märkbart i de fall som det nya landets lags kulturella bakgrund skiljer sig 
från eller till och med är främmande jämfört med hemlandets kultur.201  
 
Ytterligare kritik som har framförts mot att byta ut hemvistbegreppet mot 
habitual residence-begreppet är att det anses vara outvecklat som juridiskt 
begrepp.202 Då det är enklare att uppfylla kraven för habitual residence kan 
det även ge möjlighet till missbruk av habitual residence som 
anknytningsfaktor likt en form av forumshopping.  
 
Habitual residence har dock fått en allt större betydelse och förekommer 
idag som ett eget begrepp, särskiljt från hemvistbegreppet, inom flera olika 
rättsområden till exempel skatterätt och familjerätt. Det tycks finnas en 
större villighet i England att acceptera habitual residence som 
anknytningsfaktor i jurisdiktionsfrågor än i lagvalsfrågor. 
 

4.2.4 Habitual residence påverkan på svensk rätt 

I den svenska rätten har habitual residence-begreppet inte medfört några 
större förändringar. Den svenske lagstiftaren har till synes ansett att habitual 
residence-begreppet stämmer väl överens med det svenska 
hemvistbegreppet. Den enda skillnaden är att avsikten inte tillmäts någon 
självständig betydelse i habitual residence-begreppet, vilket enligt 1973 års 
lagmotiv knappast torde få någon praktisk betydelse. I de Haagkonventioner 
som Sverige har tillträtt har habitual residence därför översatts med hemvist. 
203 Vid tolkningen av de svenska reglerna som bygger på 
Haagkonventionerna skall man beakta att det rör sig traktatstyrd lagstifning 
och ta särskild hänsyn till konventionernas terminologi och syfte.204

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
201 Working Paper No. 88, s. 10-11. 
202 Working Paper No. 88, s. 11. 
203 Prop. 1973:158 s. 128. 
204 RÅ 1996 ref 52, s. 220. 
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5 Analys 

5.1 Vad finns det för skillnader mellan 
hemvistbegreppen? 

Begreppet ”hemvist” har olika betydelser i olika rättssystem, men det finns 
en gemensam kärna. Vad alla rättssystem försöker att finna är personens 
”hem”. Trots att hemvistbegreppet har samma syfte i alla rättssystem finns 
skillnader mellan dem. Vad finns det då för skillnader mellan 
hemvistbegreppet i den svenska och den engelska IP-rätten? 
 
Den svenska rätten innehåller inte någon födelsehemvist, vilken är en viktig 
del i den engelska hemvistläran. Den funktion som den engelska 
födelsehemvisten fyller motsvaras i Sverige av nationalitetsbegreppet, vilket 
inte är tillämpligt inom den engelska rätten eftersom det inte finns någon 
engelsk nationalitet. Den engelska födelsehemvisten är starkare än 
nationaliteten då man kan byta nationalitet men födelsehemvisten stannar 
med en person livet ut och alltid kan återuppväckas.  
 
Vilken födelsehemvist som en person får vid födseln beror enligt engelsk 
rätt på ens legitimitet. Legitima barn får sin faders hemvist, det vill säga den 
hemvist som fadern hade vid tidpunkten för barnets födelse. Illegitima barn 
får sin moders hemvist. Legitimiteten påverkar även hur barnets 
beroendehemvist bestäms. Hemvistsfrågor är ett av de få tillfällen som 
legitimiteten spelar någon roll inom den engelska rätten, vilket har 
kritiserats och förslag till ändringar har framförts (dock utan framgång).  
 
Då en persons födelsehemvist bestäms av personens faders eller moders 
hemvist vid födseln kan det leda till att personen kan vara bunden livet 
igenom till ett land som personen har mycket lite eller till och med ingen 
anknytning till alls. Det är viktigt att inse att det inte är förälderns vistelseort 
som bestämmer barnets födelsehemvist, utan förälderns hemvist. Det kan till 
och med vara så att förälderns hemvist vid den aktuella födelsen är 
förälderns egna födelsehemvist. Födelsehemvistet har längre kritiserats i 
England och the Law Commission har föreslagit, utan framgång, att 
födelsehemvist skall avskaffas och barnets hemvist istället bedöms vara i 
det land som han har närmast anknytning till. 
 
Födelsehemvistets återuppväckande (the revival of the domicile of origin), 
som sker när en individ inte har någon frivillig hemvist av någon anledning, 
har som funktion att fylla igen de hål av avsaknad av hemvist som kan 
uppstå. Revival-doktrinens syfte är att se till att en individ alltid har en 
hemvist. Enligt den engelska rätten man aldrig kan vara utan hemvist, det 
måste alltid finnas en tillämpbar hemvist. I den svenska rätten finns, till 
skillnad mot den engelska, en möjlighet att använda sig av nationalitet 
istället. Återuppväckandet av födelsehemvisten har kritiserats då den i 
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dagens samhälle kan leda till orimliga resultat. Tilldelandet av 
födelsehemvisten kan ju leda till utpekandet av en, för personen främmande, 
födelsehemvist och då den genom revival-doktrinen kan vara tillämplig 
under resten av livet, blir det orimlighet på orimlighet i en ond cirkel. 
 
Den starka ställningen som födelsehemvisten har i den engelska rätten beror 
på att praxis utvecklades när England styrde ett världsomspännande 
imperium och det fanns intresse av att se till så att arvs- och familjefrågor 
fortfarande styrdes av engelsk rätt, även om personen i fråga befann sig i ett 
annat land.  
 
De svenska reglerna innehåller däremot inga specialregler om 
födelsehemvist. Enligt svensk rätt så anses ett barn vara nära beroende av 
modern under den första levnadstiden och anses då ha samma hemvist som 
modern. Detta gäller även om barnet föds i ett annat land än moderns 
hemvistland. Men denna hemvist förändras genom åren, den stannar inte 
kvar livet igenom som den engelska födelsehemvisten gör. 
 
Till skillnad mot den engelska hemvistbegreppet består hemvistbegreppet i 
Sverige endast av en form av hemvist, barns hemvist presumeras 
sammanfalla med moderns eller annan vårdnadshavares hemvist. I den 
svenska rätten är det de aktuella och förväntade förhållanden som barnet 
växer upp under som är det avgörande för barnets hemvist. Barnet kan alltså 
ha en annan hemvist än vad vårdnadshavaren har.  
 
I den engelska rätten har barn under 16 år en beroendehemvist som följer  
förälderns hemvist, även om barnet inte bor tillsammans med föräldern. 
Legitima barns beroendehemvist ändras automatiskt när faderns hemvist 
ändras. Illegitima barns beroendehemvist följer istället moderns hemvist. 
För att tillgodose situationen i dagens samhälle infördes genom DMPA 
ändringar som medförde att beroendehemvisten för legitima barn, vars 
föräldrar inte bor tillsammans, följer moderns hemvist under förutsättning 
att barnet bor tillsammans enbart med modern. Beroendehemvisten har 
kritiserats av the Law Commission för att vara artificiell. The Law 
Commission föreslog att barnets hemvist istället skulle vara i det land som 
barnet för tillfället har närmast anknytning till (”most closely connected”), 
vilket motsvarar de svenska reglerna om barns hemvist.  
 
Den vanliga frivilliga hemvisten som enligt engelsk rätt kan förvärvas vid 
16 års ålder är snarlik den svenska hemvisten. De består båda två av samma 
element: ett objektivt och ett subjektivt rekvisit. Trots deras likhet döljer sig 
skillnader mellan de två rättssystemens begrepp under den samstämmiga 
ytan. Den engelska rätten fäster mycket stor vikt vid personens avsikt. I den 
svenska rätten spelar personens avsikt också en viktig roll, men kraven för 
tillräcklig avsikt är lägre i den svenska rätten. Det svenska 
hemvistbegreppet ligger mycket närmare habitual residence-begreppet än 
det engelska hemvistbegreppet. 
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I de svenska lagmotiven markeras det särskilt att det inte kan ställas alltför 
stränga krav på personens avsikter för framtiden, det behöver inte röra sig 
om en avsikt att stanna kvar i landet för all framtid. Läget är däremot ett 
annat i den engelska rätten, där det är svårare att uppfylla kraven på 
nödvändig avsikt. I de svenska lagmotiven står det uttryckligen att: 

 ”[…] den som är på det klara med att han vid en viss framtida 
tidpunkt skall lämna vårt land kan tänkas ha hemvist här.”205

Detta skulle däremot enligt engelsk rätt förhindra förvärv av hemvist. 
Rättsfall som IRC v. Bullock206 och Qureshi v. Qureshi207 visar att i sådana 
fall så saknas avsikten, oavsett hur lång tid som personen är bosatt i landet. 
Utan avsikt, ingen hemvist! 
 
Som uppsatsen har visat, har det engelska och det svenska hemvistbegreppet 
många likheter. Olikheterna mellan begreppen ligger främst i det subjektiva 
rekvisitet, det vill säga om avsikten. Den engelska rätten lägger stor vikt vid 
avsikten - man skall ha avsikt att stanna kvar i landet för all framtid eller på 
obestämd tid. I den svenska rätten är detta krav inte lika strikt, trots att 
avsikten är en nödvändig del även för det svenska hemvistbegreppet. I 
förarbetena framhålls att det inte kan ställas alltför stränga krav i fråga om 
personens avsikter för framtiden. Till skillnad mot den svenska rätten 
innehåller den engelska rätten specialregler för bedömningen av barns 
hemvist och dessutom tilldelas alla ett födelsehemvist som följer med en 
hela livet och som kan återuppväckas. 
 

5.2 Hur hanteras hemvistbegreppet vid 
internationella lagsamarbeten? 

Att hemvistbegreppets definition skiljer sig åt mellan länderna har medfört 
problem vid internationella lagsamarbeten. Det förhindrar användandet av 
hemvistbegreppet i internationella lagsamarbeten, då det skulle medföra att 
den internationella lagstiftningen tolkades på olika sätt i olika stater. Genom 
internationellt samarbete skulle en verkligt internationell IP-rätt kunna 
skapas och ett hemvistbegrepp som är fristående från intern lag och som har 
sin egen innebörd skulle kunna födas. Eftersom hemvistbegreppet är så 
präglat av nationella definitioner måste lösningar av 
definitionsproblematiken presenteras vid internationella lagsamarbeten. 
Uppsatsen har behandlat de två lösningar som uppkommit genom Bryssel I-
förordningen och Haagkonferenserna, då de väljer att hantera problematiken 
med hemvistbegreppet på olika sätt.  
 
Bryssel I-förordningen som är en produkt av EU-samarbetet har valt, trots 
skillnaderna mellan de nationella hemvistbegreppen, att använda sig av 
hemvistbegreppet och att hänvisa frågor som rör hemvist till de nationella 
hemvistdefinitionerna. Enligt Bryssel I-förordningen skall varje lands 
                                                 
205 Prop. 1973:158 s. 80. 
206 IRC v. Bullock [1976] 1 WLR 1178, [1982] Ch 314, [1982] 1 All ER 784. 
207 Qureshi v. Qureshi [1972] Fam. 173. 
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hemvistbegrepp tillämpas inom förordningens användningsområde, men 
detta kan ge upphov till konflikter i fall hemvistbegreppen skiljer sig allt för 
mycket åt. Det krävs i sådana fall att länder är villiga att införa ett nytt 
hemvistbegrepp för det specifika användningsområdet, likt England har 
gjort. Annars hade de gemenskapsrättsliga reglernas syfte med 
gemensamma jurisdiktionsregler gått om intet. Denna lösning medför dock 
inte den homogenitet som underlättar för parter och för rättstillämparen och 
förlitar sig på att staterna inför de förändringar som behövs i de nationella 
lagarna.  
 
Haagkonferenserna har valt att använda habitual residence-begreppet istället 
för hemvistbegreppet, i bland annat Haagkonventionerna, för att undvika 
problematiken med hemvistbegreppets olika innebörd. Habitual residence är 
ett fristående begrepp som inte är bundet till ländernas egna lagar. 
Europarådet har utfärdat rekommendationer om tolkningen av habitual 
residence-begreppet för att bibehålla begreppets självständighet. Därigenom 
får den internationella privaträtten en mera internationell prägel, utan 
bundenhet till nationella begrepp och definitioner.  
 
Den enda skillnaden mellan habitual residence-begreppet och det svenska 
hemvistbegreppet är att avsikten har någon självständig betydelse för 
habitual residence-begreppet, men detta får i praktiken ingen betydelse och 
habitual residence har översatts till hemvist i de internationella konventioner 
som Sverige har tillträtt. 
 
I England har the Law Commission avslagit förslag om att ersätta hemvisten 
som anknytningsfaktor med habitual residence som en reformlösning för 
den engelska rätten. De ansåg att habitual residence ställde alldeles för låga 
krav på  personens anknytning till landet. Då det är enklare att uppfylla 
kraven för habitual residence kan det ge en möjlighet till missbruk av 
habitual residence som anknytningsfaktor som en form av forumshopping. 
The Law Commission framförde i sin kritik att habitual residence-begreppet 
är outvecklat som juridiskt begrepp. Habitual residence-begreppet är 
fortfarande ett relativt nytt begrepp och det har inte byggts upp en stor 
mängd rättsfall som prövat frågan. Även hemvist var en gång i tiden 
självklart, ”ens riktiga hem”, och även habitual residence-begreppet kan 
komma att bli komplicerat med tiden. Juridiska definitioner har en tendens 
att bli komplicerade då de berör gränsen i varje rättsfall. 
 
Den debatt som förs i England om habitual residence-begreppet motsvaras 
till stora delar av den diskussion och de argument som framförts i Sverige 
angående konflikten mellan nationalitetsprincipen och domicilprincipen. 
Precis som hemvisten fått en allt större betydelse i den svenska rätten har 
habitual residence vunnit insteg i den engelska rätten, då det traditionella 
engelska hemvistbegreppet i dagens globala samhälle kan komma att leda 
till resultat som är oacceptabla.   
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5.3 Avslutande kommentarer 

Att det engelska hemvistbegreppet med sina artificiella regler och höga krav 
på det subjektiva rekvisitet, är i behov av en reform för att kunna hantera de 
komplexa situationer som uppkommer i dagens globala samhälle är tydligt. 
Förslag till reformer har presenterats av the Law Commission under ett 
halvt sekel utan att några större förändringar har genomförts. Genom 
förslagen skulle det engelska hemvistbegreppet komma att närma sig det 
kontinentala hemvistbegreppet, och däribland det svenska 
hemvistbegreppet. Det svenska hemvistbegreppet har en inbyggd 
flexibilitet, då den aktuella rättsregelns syfte skall beaktas vid 
bestämmandet av hemvisten, vilket kan medföra att hur höga kraven är för 
att hemvist skall anses föreligga kan variera. Detta lägger en stor börda på 
rättstillämparen och minskar förutsebarheten för den enskilda parten. 
 
Det svenska blandande systemet, som växlar mellan hemvist och 
nationalitet som anknytningsfaktorer, har ett flexibelt hemvistbegrepp som i 
närmaste överensstämmer med habitual residence-begreppet. I fall där det 
skulle vara olämpligt att använda hemvist finns det möjlighet för 
lagstiftaren, och i vissa fall även för domstolarna, att använda sig av 
nationalitet istället för hemvist, vilket är nödvändigt ur 
rättssäkerhetssynpunkt enligt min mening.  
 
Den svenska rätten använder sig av nationaliteten som ger stabilitet och 
hemvistbegreppet som ett flexibelt verktyg, för att kunna tillgodose det 
moderna samhällets problem. Den engelska rätten använder sig istället av 
ett mer svåruppfyllt hemvistbegrepp för att kunna ge stabilitet, då 
nationalitetsbegreppet inte kan användas i den engelska rätten. Det finns ju 
flera olika rättssystem inom det brittiska territoriet. Reformer av det 
engelska hemvistbegreppet måste tillgodose behovet av en alltid tillämpbar 
hemvist samt att hemvist innebär en tillräckligt stark anknytning till landet 
för att ge förutsebarhet och stabilitet. Jag anser dock att de reformförslag 
som the Law Commission har gett borde kunna ge även ett reformerat 
hemvistbegrepp den stabilitet som behövs för att rättssäkerheten skall 
tillgodoses. 
 
Vid det allt ökande internationella samarbetet på lagstiftningsområdet har 
användandet av hemvist som anknytningsfaktor kommit att medföra en viss 
problematik i dessa sammanhang, då hemvistbegreppet definieras på olika 
sätt i olika länder. England har därför infört ett nytt hemvistbegrepp som 
bara är tillämpligt för Bryssel I-förordningens användningsområde. 
Haagkonferenserna har däremot valt att använda sig av det nyare begreppet 
habitual residence, istället för hemvistbegreppet, för att undvika 
problematiken med hemvistbegreppets olika definitioner. Om man försöker 
att undvika den här problematiken så är det, i mitt tycke, en bättre lösning 
att använda sig av anknytningsbegrepp som är fristående från de nationella 
lagarna och som inte påverkas av nationella definitioner eller är beroende av 
de nationella lagstiftarnas och rättstillämparnas goda vilja. 
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