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Det alla som vederbör hava sig hörsamlicen n+f
Äftel®!
nnaerskrivit och aed
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Stockholms slott den 6 april 1934.
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Hans 3Iaj:tfl
Mm aUernådigste KonungB och Herres frånvaro:

GUSTAF
ADOLF.
(L. 8.)
(Justitiedepartementet.)

_________
Nr 68.

^ Schlyter.
(finliTlk Mh dDtnin konkör»» Itin pradlkitolin.)

Lag
om Terkaa av konkurs, som inträffat; i Danmark, Finland, Island eller
Norge;
given SfocX'^oZms slott den 6 april 19S4.
^ Y i GUSTAF, med Guds nå de, Sveriges, Götesoch.Vendes
Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Yi^ nied riksdagen'^, funnit gott förordna
som följer:
1 §.
Varder någon försatt i konkurs i Danmark, Finland, Island eller Norge,
skall konkursen omfatta jämväl gäldenärens egendom här i riket.
I fråga om sådan egendom skola, där ej annat följer av vad här nedan stad
gas, lända till efterrättelse de i den främmande staten givna lagbestämmelser
¬ om den verkan konkurs medför beträffande gäldenärens rätt att råda över sin
egendom, om vad till konkursbo hörer och om återvinning till konkursbo, om
gäldenärs rättigheter och skyldigheter under konkurs, om konkursbos förvaltning, om borgenärers betalnings- och förmånsrätt, om utdelning, om ackord
samt om avslutande av konkurs; dock skall i konkursboet ej ingå. egendom här
i riket, som enligt svensk lag överhu^nid ej må tagas i anspråk av ägarens
borgenärer.
.
.-i
t. i
Lika med konkurs anses i denna lag sådan offentlig likvidation av bank som
enligt lagen i den främmande stat, där banken har sitt säte, utesluter konkuTsförfarande.
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Görcs av konkurs domstol eller konkursförimltning i stat, som i 1
hos konkursdomare här i riket, inom vars ämbetsområde galdenaren ag
*
gångar, framställning om upptecknande av den här i riket
domen, skall konkursdomaren förordna lämplig person att uppra
ning, vari skola upptagas gäldenärens tillgångar här i riket me
^^ippIrninEr
värdet, ävensom av den gäld, för vilken sådan tillgång pa grund av mteckning

;I

e-

1-

1
H')

?•
li« 1
lH'

I

iI

■|

eller eljest särskilt häftar,
^
„ : jpn främPå framställning av konkursdomstol eller konkursforvaltni S
mande staten har konkurs dom aren ock att förordna lamp ig P
händerhava gäldenärens här i riket varande ^^eudom, inti
jämväl att,
tagas av konkursförvaltningen; och har den, som
där egendomen är utsatt för förskämning eller snar
^
försäljfallande i värde eller erfordrar alltför kostsam vard, föranstalta om
ning av egendomen.
1 Eiksdagens skriveleo 1934: 41.
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^
Sr framstä]liiing hos konlrursdomare
iTflnner konkursdomaxen, att
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Sfo-ätd. varom Bags i 2 ^
bör förskjutas, äge W
-nljiallat kräva förskott meä Be-

S, r."bÄattas av d».
a& på fu.sfc^ eUer isS^4”Ä:SÄÄ“U övax^^ttoin,
äaoaK noxsUa
eller svenska språket.
Yppas fräea
,k/M,^_huruv. a
eller
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fSrfogaade örer sidan

cÄÄS"sitJ f"ffinde“u eterättelse lagen i den stn,;
där fartyget kar kemort.

^ ^

Har, vid försäljning av gäldenären tillhörig lös egendom, här i riket, vara
bestämmelserna i 4 § ej äro tillämpliga, denna förblmt i hans vard, eller
kar sådan egendom blivit, på sätt för visst fall ur därom stadgat, satt till nnderpant för gäld, och är egendomen, när konkursen inträffar, kvar här i riket,
skall svensk lag lända till efterrättelse vid bedömande av fråga, huruvida av
talets verkan mot borgenärer är beroende av att det i föreskriven ordning kun
gjorts eller införts i offentligt register.
6 §. ^
Hurn konkursen verkar i fråga om beståndet av rätt, som vinnes genom ut
mätning bär i riket, samt beträffande fortgången av här påbörjat ntmätningsförfarande skall bedömas enligt svensk lag.
¬
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Ar egendom, som yid konkursens början fanns här i riket, pantsatt, eller
ma den enligt här gällande lag kvarhållas för fordran, skall i fråga om rätten
att nr egendomen uttaga fordringen svensk lag äga tillämpning.
het™ Siuag"

’’ä' i riiet skall förfaras i enlig-
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.. 12 §.
bKvit
i aagL^a^de^fr^manle
kooturs, ackord
det här i riket faststäUt.
siraterna, galle ackordet så som vore
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ackordsförhandline äga mm här i riket, och
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14 §
Hai i beslut om gäldeuärens försättande i konkurs eller inledande av offeaths ackordsforhaudling utan ionkuts mgivits, att rätten eller domamn
dat sm behörighet ja annan omständighet än att gäldenäien har eller vid sL
dpd hade sitt hemvist i den främmande s aten, skall denna lag ej äga tiUämpnmg ntan konkursen eller ackordsförhandlingen fortgå
"
®
^
främmande bolag, förening eller stiftelse skall anses hava hemvist 1 den
stat, dar bolaget, forenmgen eller stiftelsen har sitt säte.
I

ttt-

Denna lag träder i kraft den dag Eonungen bestämmer men skall ej äga tillel
lämpning, där konlmrsen följt pä ansökan, som'gjorts före lagens ikraftträ
iTdande, eller offentlig ackordsförhandling utan konkurs inletts före ikraftträ
LE.
dandet. Ä dödsbos konkurs äger lagen ej tillämpning, med mindre Konungen
meddelat särskilt förordnande om dess tillämplighet å sådana konkurser.
Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera
l[.
visso hava Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.
¬
Stockholms slott den 6 april 1934.
Under Hans Maj:ts
lei
Tifin
allernådigste
Konnngs och Herres frånvaro:
let
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GUSTAF ADOLF.
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Kr 69.

(Uatrik och datjim InnBöras frSn prtdlkstolen.)

Lag
om erkännande ocli verkstulligliet av vissa, i anledning av konkurs
meddelade utländska doniar;
given Stochholms slott den 6 april l9S-f.
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Har domstol i Danmark, Finland, Island eiier xNuifcc ^
inträffat
rättshandlings ogiltigbet eller återgång pa grund av ko
Uaterna förlik• i någon av nämnda stater eller här i riket, eller han nagon a ,
^ j
ning i sådan fråga ingåtts inför förlikningskommission eller domstol,
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Riksdagene ekrivelse 193d: 41.

