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Nr 45.
kTarliUenskap efter den som linde lieinyist i Danmark, Finland, . ^
Island ell or Norge;

cm

given SiocJckoInis sloit den 1 mars 19S5.

Vi GUSTAF, med Guds tiade, Sveriges, Götes ocli Vendes ^
onuns, göra
sedan
den 19 noKonung,
a----- ---veterligt;
------------ „ . . att
. Vi, med riksdagen^,
^
^
vember 1934 med Banmark, Finland, Island ocli Norge ingatts en^konven_
tion om arv, testamente och boutredning, funnit gott i fråga om kAmrlåtenskap
efter clen, sora vid sin död bade bemvist i någon av dessa stater ocli var med' Viäjj r
borgare i någon av dem eller ock svensk medborgare, förordna som följox:
1 §.
^ ^ ^
Hade medborgare i fördragsslutande stat vid sin död bemvist i Danmarkj <51^
Finland, Island eller Norge, skall boutredning, bodelning eller arvsskifte, som
j
där äger rum, omfatta den till boet hörande egendom, som finnes här i riket,
Svensk domstol må ej med kvarlåtenskapen taga befattning i vidare mån än i
denna lag sägs.
rätten i ort, där egendom efter ^
en dode finnes, att forordna lämplig person att upprätta bouppteckning. I ■
1
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^

bouppteckningen skola upptagas boets tillcrpTifTc., i,- •
värdet, så ock
gäld, för vilken sådfn
angivande av
:: eller eljest särskilt haftar. På framställning av
mtecknin^
?. ten ock att förordim lämplig person att ombänderW
: varande .egendom, mtill dess den kan övertana/^S
här i ritet
• ]iar den som sålunda förordnats jämväl att där
odi
i skämning eller snar förstörelse eller hastigt fallan rf
för för:. alltför kostsam vård, föranstalta om försäl^inVav
erfordrar
I
Göres å landet framställning, som nu är
ftld
.
inträffar, äge domaren meddela förordnande att gälla lills^rätttn7Star^b ^

med belopp, som prövas skäligt.

Handling, som är avfattaf n^o
forskott
»-»Rättning till^dansK SofS

3 %
någon, som hade lemyist i en av de främmande staterna, dött under
nppehall har i riket skall, saframt han var medborgare i en av dessa
eller ock svensk medborgare, hans härvarande egendom, intill dess den
tages av dodsboforvaltmngen, sta under sådan vård som är stadgad om egen
dom efter dod man, som hade hemvist här i riket; dock skall ej i något faU
på den som egendomen vårdar ankomma att föranstalta om bonppteckmng.
4 §,
Är dödsbo som avses i 1% föremål för offentligt skifte i någon av de främmande staterna och_ hörer till boet egendom här i riket, skall vad i aen
den sta
statens
lag är stadgat om inskränkning i rätten att utmätningsvis njuta hetalnintg ur
dödsbo
äga tillämpning å sagda egendom, dock ej i fråga om utmätning för
loi
¬
skatt eller annan allmän avgift, som pålagts här i riket, eller fordrans ut
tagande ur egendom, som häftar såsom pant eller må kvarhållas till säkerhet
för fordringen.
5
Skall egendom som avse.s i 4 § säljas utmätningsvis, varde ^dd försäljningen
och fördelning av köpesldllingcn tillämpat vad i 9_ § lagen den 6 april 1934
om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Pinland, Island eller Korge,
är stadgat om fordran som njuter förmånsrätt,
6 §.
Vad lagen i främmande förclragsslutande stat stadgar om att inskrivning i
fastighetsbok eller domstolsprotokoll (tinglj/sning) utgör förutsättning iör att
rätt som upplcommit genom avtal eller annan rättshandling eller genom u mätning (utlegg eller idpantnivg) skall gälla, emot dödsbo äge ej tillämpning
beträffande egendom, som vid dödsfallet fanns här i riket.
Vid tillämpning av de föreskrifter denna lag innehåller om egeridoins be
fintlighet i T,dss fördragssliitande stat skall fordran som ar
rg^.
pande skuldebrev eller annat fordringsbevis, vars företeende utgor
rätt att utkräva fordringen, anses b.efintlig där handlingen
fordran betraktas såsom befintlig i den stat, enligt vars g

skall

Registrerat fartyg eller luftfartyg skall anses befintligt i stat, där c
hemort.
Har domstol i någon av de främmande staterna fattat beslut, att
medborgare i fördragssliitande stat som vid sin död hade hemvist

^

E
f

i

_

1935. Nr 45 och 46.

»kall bdiaadlas av särelakl
Sdaade eller sotande
redniassmaa eller ^/X-^fL^de mate rätt att övertaga boet e' '

s^rvÄiSgXÄyiYppas tvist
stat, som vid sm dod hade
pSerna överenskommr|t"^^^^
riket; dock ma det ej

■

.

rffer Not
ö^-crtaga hoet såsom oskiftat, '
a
^

domstol föxordnad boutrednings

skifte eflernågoa som hade bemvisti^F|alan(1.

I

Bestämmelserna om erkännande och verkställighet av dom eller, förlikning ^a:
i Wen den 2 decemher 1933 skola, där den dode var medborgare r fördragsslutfnde stat och hade hemrdst i sådan stat järavml aga tillämpning a dom
^
dlerförlikniog om rätt på grund av arv eller testamente. ™ efterlevande f
makes ratt eller om ansvarighet fiir den dodes gald. De i o a samt 6 § under
3 i sag:da lag gnma särskilda bestämmelser om dom mot iitefohven svarande
skola dock ^dnna tillämpning allenast när domen rörer efterlevande makes,
,
arvinges eller testamentstagares ansvarighet for den dödes gäld.

¬

Denna lag träder 1 kraft den dag Konnngen bestämmer men skall e,i äga ^
tillämpning, där aiadåtaren dött före ikraftträdandet, ej heller där efterlevande make suttit i oskiftat bo och den först avlidne maken dött fore ikraftträ^
dan det.
^ Det alla som vederbör hava sig liörsamligen att efterrätta. Till 5dtermera - j
visso liava äT detta med egen hand nnderskrivit och med '\^årt knngl. sigill
bekräfta låtit.
Stockholms slott den 1 mars 1935.
Dnder Hans Maj:ta
Min allernådig-ste Konungs ock Herres frånvaroi

GUSTAF ADOLF.
/r
• • .
(lI ustitiedepartementet.)
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