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Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015

60/2015
(Finlands författningssamlings nr 1080/2015)

Statsrådets förordning
om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen
om arv, testamente och boutredning och om ikraftträdande av lagen om sättande i
kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft
av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning (681/2015):
1§
Den i Köpenhamn den 1 juni 2012 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
ingångna överenskommelsen om ändring av den i Köpenhamn den 19 november 1934
mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige ingångna konventionen om arv, testamente och boutredning träder i kraft den 1 september 2015 så som därom har överenskommits.
Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 3 mars 2015 och av republikens president den 22 maj 2015.Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Danmarks utrikesministerium den 23 juni 2015.
2§
De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.
3§
Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente och
boutredning (681/2015) träder i kraft den 1 september 2015.
4§
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.
Helsingfors den 20 augusti 2015
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström

Lagstiftningsråd Outi Kemppainen
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Fördragstext

ÖVERENSKOMMELSE
Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om ändring av konventionen mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige undertecknad i Köpenhamn
den 19 november 1934 om arv, testamente och boutredning

Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar har kommit överens om följande:
död uppenbart hade en närmare anknytning
till en annan fördragsslutande stat än den
vars lag skulle vara tillämplig enligt stycke 1,
ska lagen i den andra staten tillämpas i fråga
om rätt till arv.

Artikel I
I konventionen mellan Finland, Danmark,
Island Norge och Sverige undertecknad i
Köpenhamn den 19 november 1934 om arv,
testamente och bouppteckning ska följande
ändringar göras:

Artikel 1 ska ha följande lydelse:
Bestämmelserna i denna konvention tilllämpas på frågor om arv och testamente efter
en person som vid sin död var medborgare
och hade hemvist i en fördragsslutande stat,
utom när annat följer av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU nr 650/2012) om
behörighet, tillämplig lag, erkännande och
verkställighet av domar samt godkännande
och verkställighet av officiella handlingar i
samband med arv och om inrättandet av ett
europeiskt arvsintyg.

Artikel 3 ska ha följande lydelse:
En arvlåtare får förordna att rätten till arv
efter honom eller henne ska styras av lagen i
den fördragsslutande stat där han eller hon
vid tidpunkten för förordnandet eller vid sin
död är medborgare.
En arvlåtare som är medborgare i flera fördragsslutande stater får välja lagen i en av de
stater i vilken han eller hon är medborgare
vid tidpunkten för förordnandet eller vid sin
död.
Om arvlåtaren har förordnat att lagen i en
icke fördragsslutande stat ska tillämpas, prövas lag-valsförordnandets giltighet i varje
fördragsslutande stat enligt de där tillämpliga
allmänna reglerna.

Artikel 2 ska ha följande lydelse:
När arvlåtaren inte har bestämt annat i enlighet med vad som sägs i artikel 3, tillämpas
i fråga om rätt till arv efter honom eller henne lagen i den fördragsslutande stat där han
eller hon vid sin död hade hemvist.
Om det undantagsvis framgår av samtliga
omständigheter i fallet att den avlidne vid sin

Till konventionen ska fogas en ny artikel
3a som följer:
Ett förordnande om tillämplig lag ska ges i
den form som gäller för testamente för att
vara giltigt eller framgå av villkoren i ett testamente. En återkallelse av förordnandet ska
för att vara giltigt göras i den form som gäller för återkallelse av testamente. Vid pröv-

Rubrik 1 ska ha följande lydelse:
I. Arv och testamente
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En fråga om arvlåtarens behörighet att upprätta eller återkalla ett testamente ska bedömas enligt lagen i den fördragsslutande stat
vars lag enligt artikel 2 eller 3 ska tillämpas i
fråga om rätt till arv efter den döde. Arvlåtaren ska också anses ha haft behörighet att
upprätta eller återkalla testamentet om han
eller hon hade sådan behörighet enligt lagen i
den fördragsslutande stat där han eller hon
vid tidpunkten för upprättandet eller återkallelsen hade hemvist. Om arvlåtaren vid den
aktuella tidpunkten hade hemvist i en icke
fördragsslutande stat tillämpas de allmänna
regler som gäller i varje fördragsslutande
stat.

ningen av förordnandets eller återkallelsens
giltighet till formen iakttas det som sägs i artikel 8.
Till konventionen ska fogas en ny artikel
3b som följer:
En fördragsslutande stat får bestämma att
ett sådant lagvalsförordnande som avses i artikel 3, av en arvlåtare med hemvist i den staten vid tidpunkten för förordnandet, vid ett
arvskifte i denna stat är verksamt mot arvlåtarens make eller sambo endast om förordnandet meddelas den maken eller sambon.
Artikel 5 ska upphävas

Artikel 10 ska ha följande lydelse:
Fråga om testamentets eller återkallelsens
ogiltighet på grund av testators sinnestillstånd eller på grund av svek, villfarelse,
tvång eller annan otillbörlig påverkan ska
bedömas enligt lagen i den av staterna, där
testatorn hade hemvist vid den tid då åtgärden vidtogs. Om testatorn vid den aktuella
tidpunkten hade hemvist i en icke fördragsslutande stat tillämpas de allmänna regler
som gäller i varje fördragsslutande stat.

Artikel 6 ska upphävas
Artikel 7 ska upphävas
Artikel 8 ska ha följande lydelse:
Arvlåtarens testamente anses giltigt till
formen, om testamentet i fråga om formen
uppfyller vad som föreskrivs i lagen på ort
där testamentet upprättades eller testator vid
upprättandet eller vid sin död hade hemvist
eller i lagen i stat där testator vid upprättandet eller vid sin död var medborgare. Såvitt
testamente avser fast egendom ska det också
anses giltigt till formen, om testamentet i fråga om formen uppfyller vad som föreskrivs i
lagen på den ort där egendomen finns.
Första stycket har motsvarande tillämpning
i fråga om ändring eller återkallelse av testamente. Återkallelse ska också anses giltig
till formen, om återkallelsen i fråga om formen uppfyller vad som föreskrivs i lag enligt
vilken det återkallade testamentet på grund
av vad som sägs i första stycket var giltigt till
formen.
Hade testator enligt lagen i icke fördragsslutande stat domicil i den staten, får detta
domicil åberopas i stället för hemvist i fall
som avses i första eller andra stycket.
Uppstår i övrigt enligt första, andra eller
tredje stycket fråga om tillämpning av lagen i
icke fördragsslutande stat, tillämpas de allmänna regler som härom gälla i varje fördragsslutande stat.

Artikel 11 ska ha följande lydelse:
Hade medborgare i fördragsslutande stat
vid sin död hemvist i Finland eller Sverige,
ska där gällande lag tillämpas i fråga om
klander av testamente.
Bestämmelser i norsk lag om att rätt på
grund av testamente och invändningar mot
giltigheten av testamente ska göras gällande
inom vissa frister tillämpas också i fråga om
testamente efter medborgare i annan fördragsslutande stat, om han eller hon vid sin
död hade hemvist i Norge.
Artikel 12 ska ha följande lydelse:
Om arvlåtaren har ingått ett arvsavtal eller
gett en gåva för dödsfalls skull ska avtalets
eller gåvans bindande verkan bedömas enligt
den stats lag som då enligt artikel 2 eller
3 gällde för rätten till arv efter honom eller
henne.
Detsamma gäller fråga om egendom som
arvinge mottagit av arvlåtaren under dennes
livstid ska anses som förskott på arv.

Artikel 9 ska ha följande lydelse:
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Artikel 20 ska ha följande lydelse:
Vid avvittring som avses i artikel 19 ska i
fråga om efterlevande makes rätt att, mot eller utan vederlag, ta ut viss egendom tillämpas den lag som anges i artikel 19. Detsamma gäller fråga huruvida maken äger kräva
att vad som vid avvittringen tillskiftas arvinge ska hos maken innestå och arvingen för
sin fordran njuta panträtt; dock att panträtt i
egendom som finnes i annan fördragsslutande stat ej må komma till stånd annorledes än
enligt där gällande lag.

Om fråga uppstår enligt första eller andra
stycket om tillämpning av lagen i en icke
fördragsslutande stat tillämpas de allmänna
regler som därom gäller i varje fördragsslutande stat.
Artikel 15 ska upphävas
Artikel 16 ska ha följande lydelse:
På fråga om preskription av rätt att ta arv
eller testamente efter en arvlåtare tillämpas
lagen i den stat som enligt artikel 2 eller
3 gäller för rätten till arv efter honom eller
henne.

Artikel 21 ska ha följande lydelse:
Tvist om arv eller testamente efter medborgare i fördragsslutande stat, som hade
hemvist i sådan stat, eller om efterlevande
makes rätt eller om fordran mot dödsboet ska
tas upp av domstol i den stat, enligt vars lag
boutredning, avvittring och arvskifte enligt
artikel 19 ska förrättas.
Äro parterna därom ense, må tvisten upptagas i annan fördragsslutande stat, dock ej där
boet är föremål för behandling av domstol,
testamentsexekutor, bobestyrer eller av domstol förordnad boutredningsman eller skiftesman eller tvisten avser klander av avvittring eller arvskifte i sådant bo eller av testamente efter någon som hade hemvist i Finland eller Sverige, eller av avvittring eller
arvskifte efter någon som hade hemvist i Finland.

Artikel 17 ska ha följande lydelse:
På fråga om arvinges eller testamentstagares ansvar för gäld efter en medborgare i fördragsslutande stat eller för fullgörande av legat eller ändamålsbestämmelse enligt den
dödes testamente tillämpas lagen i den fördragsslutande stat där han eller hon hade
hemvist vid sin död.
Artikel 18 ska ha följande lydelse:
Kallelse på okända borgenärer, som utfärdats under boutredning är, om fordringen var
känd och borgenären hade hemvist i en annan fördragsslutande stat, utan verkan, om
inte borgenären i tid fått särskilt meddelande
om kallelsen och dess verkan eller annars
känt till den.

Artikel 23 ska ha följande lydelse:
Är dödsbo som avses i artikel 19 föremål
för behandling av bobestyrer i Danmark eller
offentligt skifte i Island eller Norge, ska vad
där stadgas om inskränkning i borgenärs rätt
att utmätningsvis njuta betalning ur dödsbo
äga tillämpning jämväl å egendom i annan
fördragsslutande stat. Vad nu är sagt gälle
dock ej då fråga är om utmätning för skatt eller annan allmän avgift, som pålagts i den
staten, eller om fordrans uttagande ur egendom, som häftar såsom pant eller må kvarhållas till säkerhet för fordringen.

Artikel 19 ska ha följande lydelse:
Boutredning, avvittring, och arvskifte efter
medborgare i fördragsslutande stat ska förrättas i enlighet med lagen i den fördragsslutande stat, där den döde hade hemvist. Om enligt den lagen en domstol eller annan myndighet ska medverka, ankommer det på domstol eller myndighet i den staten.
Där efterlevande make, som är medborgare
i fördragsslutande stat, suttit i oskiftat bo och
boet ska delas, förfars i enlighet med lagen i
den stat, där han eller hon har eller vid sin
död hade hemvist; och ska, om enligt den lagen en åtgärd ska vidtas av domstol, åtgärden
ankomma på domstol i den staten.
Boutredning, avvittring och arvskifte ska
även omfatta till boet hörande egendom som
finns i annan fördragsslutande stat.

Artikel 24 ska ha följande lydelse:
Är dödsbo som avses i artikel 19 föremål
för behandling av bobestyrer i Danmark eller
offentligt skifte i Island eller Norge, ska i
fråga om förmånsrätt för fordran bestämmel4
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Ratifikationshandlingarna deponeras hos
det danska utrikesdepartementet.
Överenskommelsen träder i kraft den första
dagen i den andra månaden som följer efter
den månad då den sista fördragsslutande staten har deponerat sina godkännande- eller ratifikationshandlingar hos det danska utrikesdepartementet. En förutsättning för ikraftträdande är dock att Europaparlamentets och
rådets förordning (EU nr 650/2012) om behörighet, tillämplig lag, erkännande och
verkställighet av domar samt godkännande
och verkställighet av officiella handlingar i
samband med arv och om inrättandet av ett
europeiskt arvsintyg har börjat tillämpas i sin
helhet i enlighet med artikel 84 i förordningen.
Om förordningen inte har börjat tillämpas
senast den dag som nämns i tredje stycket,
ska överenskommelsen träda i kraft den dag
då förordningen börjar tillämpas i sin helhet.
Det danska utrikesdepartementet underrättar de fördragsslutande staterna om deponering av ratifikationshandlingarna och om tidpunkten för överenskommelsens ikraftträdande.

serna i artikel 7 av konventionen den 7 november 1933 om konkurs äga motsvarande
tillämpning.
Artikel 27 ska ha följande lydelse:
Har domstol i fördragsslutande stat fattat
beslut att dödsbo som avses i artikel 19 ska
omhändertagas av domstolen, arvsdomstol,
boutredningsman, bobestyrer eller testamentsexekutor, eller att boet ska bliva föremål för utredning och skifte genom delägarnas försorg eller skiftas under medverkan av
skiftesman, vare beslutet gällande i övriga
fördragsslutande stater.
Artikel II
Bestämmelserna i denna överenskommelse
tillämpas inte, om arvlåtaren dött innan överenskommelsen träder i kraft, och inte heller
där efterlevande make suttit i oskiftat bo och
den först avlidne maken dött före nämnda
tidpunkt.
Artikel III
Överenskommelsen tillämpas inte på Färöarna eller i Grönland, men kan efter förhandlingar mellan det danska justitieministeriet och övriga fördragsslutande staters ansvariga ministerier sättas i kraft där, med de
ändringar som de färöiska eller grönländska
förhållandena kan ge anledning till.

Artikel V
Originalexemplaret till denna överenskommelse deponeras hos det danska utrikesdepartementet som tillställer varje fördragsslutande stat en bestyrkt kopia därav.
Till bekräftelse på detta har de undertecknande befullmäktigade ombuden undertecknat denna överenskommelse.
Som skedde i Köpenhamn den 1. juni
2012 i ett exemplar på danska, finska, isländska, norska och svenska språken, och såvitt angår de svenska språken i två texter, en
för Finland och en för Sverige, vilka samtliga
texter har samma giltighet.

Artikel IV
De fördragsslutande staterna kan tillträda
denna överenskommelse genom
a) undertecknande utan förbehåll för ratifikation eller godkännande, eller
b) undertecknande med förbehåll för ratifikation eller godkännande i förening med efterföljande ratifikation eller godkännande.
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