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Høring - om ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av nordisk 
endringsoverenskomst l. juni 2012 om atv og dødsboskifte 

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 16. mars d.å. 

Utenriksdepartementet har ingen substansmerknader, men har følgende traktatrettslige 
kommentarer: 

Overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om endring av 
Konvensjonen mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige undertegnet i København 
den 19. november 1934 om arv og dødsboskifte, ble undertegnet l. juni 2012 i henhold til 
kgl.res. av 4. mai 2012. 

Ved undertegning tok Norge forbehold om ratifikasjon for at overenskomsten senere kunne 
gjennomføres i norsk rett ved kongelig resolusjon med hjemmel i fullmaktsloven av 19. 
desember 1969 nr. 75 om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal
privatrettslige forhold. 

Det fremgår ikke klart av høringsbrevet om det nå legges opp til å innhente Stortingets 
samtykke til ratifikasjon av overenskomsten eller ikke. Imidlertid ligger det i høringsbrevet 
en omtale av konvensjonen og dens enkelte bestemmelser. Justis- og beredskapsdeparte
mentet bør derfor klargjøre hvilken vedtaksprosedyre det legges opp til for å ratifisere den 
nordiske endringsoverenskomsten undertegnet 1. juni 2012, om det legges opp til en Prop. LS 
inneholdende både lovvedtak og vedtak om samtykke til ratifikasjon, eller om samtykke til 
ratifikasjon av overenskomsten tenkes innhentet ved en separat kgl.res. Det vises til at det i 
kgl. res. om undertegning av overenskomsten står at: «Overenskomsten anses ikke å være av 
slik særlig viktighet at Stortingets samtykke til inngåelse er nødvendig etter Grunnloven § 26 
annet ledd. Endringsoverenskomsten foreslås undertegnet med forbehold om ratifikasjon, jf. 
senere gjennomføring i norsk rett ved kongelig resolusjon med hjemmel i nevnte 
fullmaktslov.» 

Utenriksdepartementet vil i alle tilfeller måtte utarbeide ratifikasjonsdokument og oversende 
dette til det danske utenriksdepartementet som depositar for overenskomsten etter at kgl.res. 
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om ratifikasjon er fremmet. Dersom Utenriksdepartementet skal fremme en kgl.res. om 
ratifikasjon av overenskomsten vil vi måtte få en anmodning om dette av Justis- og 
beredskapsdepartementet. Men dersom en kgl.res. i tillegg til et ratifikasjonsvedtak også skal 
inneholde et vedtak om gjennomføring av overenskomsten i norsk rett med hjemmel i 
fullmaktsloven av 19. desember 1969 nr. 75, antas Justis- og beredskapsdepartementet å 
kunne fremme denne selv. 

Med vennlig hilsen 

Øyvind Hernes 
underdirektør 
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