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1926. Nr 333 och 334.

Nr 333.
tag
om ändrad lydelse ar 7 § i lagen den 30 september 1904 (nr 48) om
saniaganderatt^
given Stoclcholms sloit den 18 juni 1926.
Yi GTJSTAE', med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konune
göra veterligt: att Vi, med riksdagen"^, funnit gott förordna, att 7 § i Wn
den 30 september 1904 om samäganderätt skall erhålla följande ändrade ly
delse;
^
Är samfälld fastighet sådan, att tillämpning av föreskrifterna om laga skifte
kan ifrägakomma, och har delägare i fastigheten gjort ansökan om fastig
hetens försäljning; vill annan delägare att gemenskapen skall upplösas genom
laga skifte, give det tillkänna, innan ansökningen varder av första domstol
avgjord. Upplyses, att laga skifte blivit i laga ordning sökt, late rätten frågan
om försäljning vila, till dess sig visat, huruvida pa den ansökan laga skifte
kommer till stånd; är ej ansökan om laga skifte gjord, give rätten nödig tid
därtill. Kommer någon i högre rätt och visar, att laga skifte blivit sökt, må
fastigheten ändock gä till försäljning, evad skiftet kommer till stånd eller
icke.

¬

Denna lag träder i kraft den dag, då lagen om delning av jord å landet
träder i kraft.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
visso hava Yi detta med egen hand underskrivit och med Yårt knngl. sigill
bekräfta låtit. Stockholms slott den 18 juni 1926.
/ -r
(Justitiedepartementet.)

GUSTAF.
{I-- S.)

N. Gäbde.
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Nr 334.
Dag
I)
ag
andrad lydelse av 16 § i lagen den 5 jnli 1907 (nr 48) om ensldW*^
vägar på landet;
given Stoclcholms sloit den 18 juni 1926.
Yi GUSTj^, med Guds nåde, Sveriges Götes och VendesKon^Sj
funiit gott förori"», att 16
lydelL^ ^
enskilda vägar på landet skaU eiMUa fSljande &a“
lagen^ts
X oeh

l^nde i tiUämpUga delar till eftefa^H^gii!
^
=‘=^agat om kallelse Ull semt k« ^

.
om protokoll vid lorrattnmg;
förrättning; ocn
och snau
skall vau
vad
delning av inr/i
„T)etr
fande förrättiing
avseenden gäller om
Ä varoS,^^^/ anförda avseenfén
lap stadgas,
Rlinrlo-Qa lämpas
lamTkoo till
fill förrättniDg
förrättnmg
—---------g, varom i denna lag
' ^^senB BkrivDlae 1926: 331.

