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Under åberopande af livad förordet till det at mig, förlidet 

år, utgifne Förslag till Tableau öfver Giftermåls- och Arfda- 

Balkarne innehåller, öfverlemnas detta arbete till Allmän

hetens granskning ; med önskan, att den eller de, som kunna 

blifva sinnade, att dervid göra anmärkningar, ville dem fram

ställa inom slutet af detta år, på det att tid må återstå till 

de rättelser, som af anmärkningarna kunna föranledas.

Stockholm den 12 April 1830.



Förtydligande:

Mot.
Mot. prot,
Bill. prot.
Sic. H.Ills anm,
G. H,R:s anm.
H. D:ns prot.

vill saga: de tryckta Motiverne.
,, „ de protocoller, som åtfölja Motiverne.
„ ,, de äldre protocoller, som åtfölja Bihanget. 
,, „ Skånska Hof-Rätlens tryckta anmärkningar. 
„ ,, Gotha Hof-Rätts tryckta anmärkningar.
„ „ Högsta Domstolens tryckta protocoller.



Jorda-Balk.

Nu (fållande Lagbud. Lagförslagets Stadganden. 

1 Cap.
Om laga fång å jord, hus 

och grund, å Landet 
och i Staden.

1 §. Dessa äro laga fång, der- 
igenom man jord, hus och 
grund, å Landet och i Sta
den, förvärfva må: ett är 
Arf, om lagliga drfdt är; an
nat är Skifte, om lagliga 
skiftadt 'är: tredje är Kö)), 
orn lagliga köpt är; fjerde 
är Gåfva, om lagliga gif vet 
'är,- femte är Pant, om den 
lagliga pantsatt och förstån
den cir : allt efter som i den
na Lagbok skrifvet står. Lag
ligt stånde, olagligt åter- 
gånge.

Dessa stadganden äro från Lagförslaget uteslut
ne; och motivet dertill har varit, alt om också La
gen kunde, å ett ställe, uppräkna alla sätt alt åt
komma fast egendom, skulle sådant likväl icke in
stämma med rätta formen för en Lag. Sådana be- 
stämmanden tillhörde egenteligpn Laglårenheten, så
som vettenskap bearbetad; och uppräknandet vore 
en öfverflödighet. Mot. sid. go.

Deremot bar f. d. Lag-Comiteen ansett nö
digt, att, på ett ställe, utmärka hvad med fast egen
dom bör förstås; Mot. sid. 84; och alltså föresla
git i

1 Cap. 1 §. B. Fast fgr/z- 
dom är: jord â Landet, mal 
dess byggnader: jord i Stad,



( a )

eller som under Stad lyder, 
med byggnader dera; så ock 
vattenverk, grufvor eller sten
brott, med byggnader som 
der till höra. Ligger à an
nans grund, hus eller annan 
byggnad, eller vattenverk, och 
Ur' ständig rätt till grunden 
der med förenad; vare för 
fast egendom anseclt. Finnes, 
å ofri grund i Stad, hus el
ler byggnad, derifrån äga
ren ej skiljas må, så länge 
han erlägger tomtören, eller 
utan alt lösen för huset, el
ler byggnaden, gfve, vare 
Lag samma.

Högsta Domstolen har, i anledning af detta 
stadgande, yttrat sig, att som, enligt nu gällande 
Bergsförfattningar, rättigheten till grufvor och sten
brott, upptagne å annans grund, han gå förlorad 
genom underlåtenhet, att dem, inom viss tid, be
arbeta; alltså borde sådane lägenheter icke hänföras 
till fast egendom, i annat fall, an om nämnde För
fattningar ändras, så alt de, med hvad Lagförslaget 
här antager, kunna förenas.. H. D:ns prot. sid. 97.

Härvid är icke någon
27 Cap. 10 §. B. B.-------Va
re ock Bonde skyldig, att 
cjvar vid gården lemna de 
lås, som vid dörr eller vägg 
fasle äro, så ock spjell, fön
ster , långbord och säte, vägg
fasta bänkar och sängar, och 
annat innanrede, som till bod, 
kölna, lada, stall och fähus 
hörer. — — —

— 2 §. Till jord hörer växan
de gröda, eller frugt, så ock 
skog, som å rot står, der ej 
annorledes aflaladt, eller stad- 
gadt fîmes.
anmärkning gjord.
— 3 §. Till hus eller bygg
nad hörer, hvad deri vägg
fast eller inmuradt är; så 
ock annat, som ej kan från 
huset skiljas, utan att den 
del skadas, hvarvid det fä- 
sladt 'är.

Götha IIof-Rätt har härvid gjort den anmärk
ning, att redactionen saknar fullständighet i ämnet.



Man har icke ansett en spegel, eller ett consolebord, 
ehuru de varit med skrufvar fastade vid väggen, 
tillhöra huset; men, efter Lagförslaget, blir man 
villrådig, enär väggen kan blifva skadad, då spe
geln, eller bordet, skiljes derifrån. Man har ansett, 
att redskap och inventarier, fastän inmurade, och 
vid byggnaden fastade, icke ovillkorligen tillhörde 
fastigheten. Ett, efter görligheten, tydligt Laghud 
vore der före, i förevarande fall, af mycken vigt: 
och Hof-Rätten föreslår alltså, att 3:dje §. må er
hålla följande lydelse: ”Till hus eller byggnad hörer 
”hvad deri väggfast eller inmuradt är, så ock dör- 
”rar, med sina lås, fönster, spjell och annat innan- 
”rede, jemte yttre och inre tak- och väggbonad. 
”Äro, för viss slöjd och handtering, särskilte red- 
”skap och inrättningar anbragte; varde de ej till 
”huset, eller byggnaden, räknade; derest ej upplå- 
”telsehandlingen sådant bestämdt innehåller. Lag 
”samma vare, der fråga uppstår om hvad till pryd- 
”nad satt, eller fästadt är. Finnes, i detta fall, 
”möbel inhuggen, eller inmurad, så må den ej ut
brytas, så vida särskilt förbehåll derom icke skett.” 
G. H.R:s anm. sid. 37.

Högsta Domstolen har varit af den tanka, att 
då till hus och byggnad jemväl måste anses höra 
allt hvad som, efter sin bestämmelse, finnes böra 
huset åtfölja, såsom dörrar, fönster, tapeter, kakel
ugnar, med mera dylikt; så borde ett stadgande, 
som innefattade denna grundsatts, här tilläggas. H. 
D:ns prot. sid. 97.

— 2 §. KÖp, skifte och gåf- 
va skola, skrifteliga ske, med 
tvegge manna vittnen, och de 
villkor deri sattas, hvarå 
samma köp, skifte eller gåf- 
va sig grundar; och sedan 
lagfoljas ci den ort, der hvar- 
dera är beläget, som fram
deles skills.

— 3 Cap. 1 §. Vill man slu
ta köp eller byte om fast egen
dom, upprätte derom bref, med 
dag, årtal och vittnen under.

— 2 §. Säljare sätte i köpe- 
bref ut köparens namn, och 
egendomen som siiljes, så ock 
köpeskillingen. Den som egen
dom bortbyter, sätte ock i 
bytesbref ut andra bytesman
nens namn, egendomarne, som



i byte gå, så ock mellangftj 
der den gifven är.

— 3 §. Alla villkor, som vid 
köp, eller byte, tingade äro, 
skola i hope- eller bytesbref- 
vet införas; eller vare de 
kraftlösa.

Väsendtlig skiljagtighet består deri, att, enligt. 
Lagförslaget, skulle villkor, som icke finnas utsatte 
i köpe- eller bytesbref, vara kraftlösa, d. v. s. att 
såkallade Köpe-Contracter blifva ogilde, i alla så
dana villkor, som ieke tillika vore intagne i sjelfva 
köpe- eller bytesbrefven,

Motiv till denna förändring bar varit, att före
komma de oredor, och, för tredje mans rätt, men
liga följder, som ofta uppstått deraf, att åtskilliga 
villkor för köp eller byten, varit, i så kallade 
Köpe-Contracter, öfverenskomne; men i Iiöpebref- 
ven uteslutne. Mot. sid. p3.

Skånska Hof-Rätten, som föreslagit förändrad 
redaction åt 3 Cap. i, 2 och 3 §§., har ansett den 
3:dje böra erhålla följande lydelse: ”Säljare må dock 
”lerrina särskilt uppgift af egendomens rymd, för- 
”måner och laster; den skall vara skriftelig, och af 
”vittnen styrkt, så ock i köpebref nämnd, der den, 
”som bevis gälla må,” Sk. lI.R:s anm. sid. 89, 
go och 16.

— 4- §• Hor jord, som sal- 
jes, blifvit till viss rymd upp- 
gifven, och ßnnes den vara 
mindre; ersätte då säljaren 
bristen, efter dess förhållan
de till köpeskillingen.

<— 5 §. Hafva två, eller fle
ra, jordegendomar blifvit, i 
ett köp, sålde; utan att sär
skilt värde for hvardera ut
satt finnes, och innehåller, 
den ena mindre, men den an
dra större rymd, än uppgif- 
vet är; dä fylles bristen i 
den förra med öfverskoltet 
af den sed nar c, så långt det 
räcker.



— 6 §. Är i något af de fall, 
som i /j och S §§. nämnas, 
jord af olika slag, såsom 
åker, äng, skog eller annan 
mark, och finnes af ett mer, 
af annat mindre; glin ge ock 
hvad mer 'dr, till fyllnad af 
det mindre, allt efter hvart- 
deras värde.

— 7 §• VM köpare hellre 
h'dfva köpet, än taga ersätt
ning efter thy i ej, 5 och 6 
§§. sägs; liafve der våld till, 
och njute då skadestånd för 
den kostnad och olägenhet han 
af köpet haft.

•— 8 §. Har säljaren uppgfvit 
förmåner och beqvärnligheler 
till egendom, hvilka der ej 

finnas, eller icke yppat last, 
som dera ligger, och vid egen
dom af samma natur i orten 
ej vanlig är; äge köpare våld 
från köpet af stå, der han ej 
hellre vill skadestånd taga. 
Lag samma vare, om säljare 
förtegat nyttjanderätt, hvar- 
nzed egendomen belastad är.

— 9 §• Vill någon tala å köp, 
förlhy att säljaren ej rätte
ligen uppgifvit egendomens 
rymd, förmåner eller lasters 
göre det inom år och dag, 
sedan säljaren afträdde, el
ler hafve ej rätt dertill.

— 1o §. Har säljare, gjort 
särskilt uppgift af egendoms 
rymd, eller förmåner, dä 
skall den vara skr ftelie, och 
af vittnen styrkt, så ock i 
köpebref nämnd, der den som 
bevis gälla må. Fot behåller 
sig säljare, i köpebref, att 
ej stå i ansvar för den upp
gift, som gjord är, eller för

, det han ej yppat last, vare 
saklös.



( 6 )

För dessa nya stadganden är, i de tryckta mo- 
tiverne, anfördt, att då, för bedömandet af tvister 
emellan köpare och säljai’e, angående origtiga upp
gifter af såld fastighets rymd och förmåner, med 
mera, inga grunder hittills varit, i Lag, utstakade, 
hafva nödige bestämmelser för sådana fall, bordt här 
föreslås. Mot. sid. 93.

Till här upptagne 8 ocli 10 §§. har Skånska 
Hof-Rätten föreslagit förändrad redaction. Sk. H.Rrns 
anm. sid. 90 och 16.

Kong/. Förordningen den 1 
Ma/i 1810 förmår, alt säl
jare icke må, i köpa- eller skif
teshandling, förbehålla sig el
ler andra, att, för något pris, 
eller under något villkor, åter
vinna fastigheten ; under 'även
tyr alt af handlingen blir utan 
verkan, och Lagfart förbju
den.

1 Cap. S §. Ej må, med ägan
derätt till fast egendom, det 
villkor förenas, att egendo
men, emot lösen eller annat 
vederlag, eller för hvad or
sak som helst, den der ej i 
Lag stadgad 'är, skall, till 

förra ägaren, återgå, eller 
annan tillf alla. Sker det ; va
re villkoret ogildt.

Täsendtlig skiljagtighet är här: 1:0 att, i Lag
förslaget är det förhud, som nu gäller endast i af- 
seende på köp och skiftes-afhandling, utsträckt till 
alla fång al last egendom; och 2:0 att äventyret 
skulle gälla, icke af handlingens hela innehåll, utan 
endast villkoret.

Motiv till äventjrrets förändrade verkan har 
varit, att annars skulle en, till tiden, obegränsad 
osäkerhet åtfölja äganderätten; då, t. ex. säljaren 
icke ville, eller kunde, återhära den uppburne kö
peskillingen. Mot. sid. 90.

•— G §. Ej må eller 'ägande
rätt annorledes, än, genom 
testamente, efter thy i 12 Cap. 
1 §. Ä. B. sägs, öfver låtas 
till någon, som ej är till, 
då öfverlåtelsen sker.

Såsom motiv härtill, är anfördt: att Kongl. 
Förordningen den 27 April 1810 inskränker rättig
heten att göra fideicommiss, sålunda, att en gifvare 
ej äger magt sträcka förordnandet om äganderätt till 
gifven egendom längre, än till utnämnande af te-
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stamentstagarens nästa efterträdare; men om nu, viel 
öfverlåtelse, nyttjanderätten dertill gifves tili en, 
med förklarande, att äganderätten skall framdeles 
tillfalla någon, som, när öfverlåtelsen sker, är ofödd, 
kan det likväl inträffa, att, under en längre tid, 
ingen verklig ägare, till samma egendom, linnes; 
och emedan en "sådan osäkerhet ej vore förenlig med 
samhällets allmänna nytta; ansågs stadgandet i den
na §. höra föreslås. Mot. sid. 91.

3 Cap. 11 §. Häftar såld egen
dom for gäld, och har ej 
köparen den å sig tagit ; sva
rt honom säljaren derför.

Härvid är ingen anmärkning gjord.
Såsom hörande till allmänna villkoren för ägande

rätt till läst egendom, har f. d. LagComiteen fram
flyttat till Lagförslagets 1 Cap. Jorda-Balken, den 
i Byggninga-Balken af nu gällande Lag, intagne 
grundsatts, angående det företräde, som bör tillkom
ma allmän rätt, framför enskilt; likväl med den 
förändring, som följande jemnförelse utvisar, nem- 
ligen:
25 Cap. 1 §. B. B. Lands

väg skall läggas i Länet, der 
den tarfvaSj — varde ock 
de ägor dertill tagne, som 
möta och föreligga, utan att 
någon det vägra må; och 
njute hy, som mister i åker 
eller äng,derföre sin fyllnad 
af Kronan.

Kongl. Förordningen den 
t g Febr. 1824, ger ål berörde 
Lagrum följande tillagg: — — 
Samma Lag gälle äfven för 
väg till hamn, lastplats och 
flottleder, afvensom för väg 
till alla sådana ställen, der vä
gar pröfvas vara, för varu
transporten, af allmän nytta 
och nödvändighet.

1 Cap. 7 §. Enskilt ägande
rätt vike för det allmänna 
bästa, der Konungen pröf- 
var nödigt, att jord, eller 
lägenhet, som enskilt man 
tillhörer, begagnas skall, vare 
sig till Rikets försvar, till 
allmän väg, eller bro, till 
torg eller gata i stads till 
Uttappning eller sänkning af 
sjö, till strö mrensning, far
led, eller annan valtuledning ; 
till allmän byggnad, eller till 
dylikt allmänt behof. Idessa 
fall vare ägare pligtig, att 
af stå hvad af hans egendom, 
för ändamålet, fordras; nju
te dock derföre full ersätt
ning. Uppkommer tvist om 
ersättningens belopp; den skall 
pröfvas af särskilt Nämnd, 
som i 28 Cap. R. B. sägs.
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Skiljagtigheten ligger här i den utsträckning 
som Lagförslaget ger åt begreppets påföljd.

Motiver härtill hafva varit: att ehuru helig en- 
skiltas äganderätt än må vara, måste den dock vika 
för det allmänna bästa; — att dä pröfningen af be
höbet Utöfvas af Konungen, borde antagas, att den 
enskiltas rätt icke, i oträngd t mål, varder uppoffrad; 
— samt att nagot lidande ej heller kunde uppkom
ma, då, efter profiling af särskilt Nämnd, full er
sättning erhålles, för livad som afstods. Mot. sid. 91.

2. Cap.
Om Arfvejord.

1 §. Det är arfvejord, som 
ef ’erföräldrar, barn, syskon, 
eller andra f ränder, ärfves,- 
sä ock den aflingejord, som 
sättes i stället f ör arfvejord, 
den man sig, på hvarjehan- 
da sätt, afhändt liafver.

Kongl. Förordningen den 
l3 Junii 1800 och 2 mom. för
mår, att med arfvejord för
stås endast den jord, som ome
delbart, under denna egenskap, 
fallit uti ägarens hand, eller 
af honom blifvit, emot borf- 
bytt arfvejord, satt i den för
ras ställe.

S Cap. 1 §, À. B. Särskilt 
text1). Arfvefastighet är all 
fast egendom ä Landet, som 
man i arf fått.

■— 3 §. Byter någon bort arf
vefastighet ; vare den fasta 
egendom, han sig tillbytt, arf- 
vefastighet i stället.- är mel- 
langift i annan egendom el
ler penningar gfven; dä skall 
e] mer af den tillby tt a egen
domen för arfvefastighet räk
nas, än som mot värdet af 
den bortbytta, i förhållande 
till mellangiften, svarar.

— 4 §• T dl arfvefastighet hö
re den förbättring, som derå 
gjord är.

Skiljagtighet består här: 1:0 i den utsträckning, 
som begreppet om arfvejord, enligt Lagförslaget, 
skulle erhålla, till äfven annan fastighet, å Landet, 
som man arf t ; och 2:0 i förklarandet, att förbät
tring, som å sådan egendom tillkommit , borde an
ses äga samma natur.

Såsom

*) Man patninne sijp att, angående Arfvejord s-sy stem et, !>ar 
f. d. Lag-Comitéen gifvit tvenne alternativa förslag-, hvil- 
ka äro redovisade i Tablcauen öfver Ärfda-Balken.



Såsom motiv torde man, i förra afseendet, bö
ra antaga, att sedan Lagförslaget hade, i i Cap. 
J. B. bestämt hvad med fast egendom borde för
stås* och dervid utsträckt bestämmelsen till egen
dom, äfven utan jord, så borde ordet Arfvejord ut
bytas mot ordet Arfvefastighet. Mot. sid. 33g.

— 5 §. Nu har någon öfver- 
latit arfvefaslighct till annan, 
och denne fatt laga stand 
â den öfverlåtelsen : kommer 
fastigheten sedan Lill öfverlå- 
taren åter; då skall den ej 
for arfvefastighet räknas, der 
han ej fått den åter i arf, 
eller ock g enom testamente af 
sky Ideman, som i 2 §. sägs.

Härvid har icke någon anmärkning blifvit gjord.

( 9 )

3. Cap.
Oin Skifte, ocli huru jord 

å Landet, eller hus, tomt 
och jord i Staden skif
tas må.

1 §. ------- Skiftar man lins,
tomt eller gård i Staden emot 
has, tomt (dier gård i samma 
Stad, eller annor,- hafve ej 
eller hördeman ratt, att derå 
klandra, ulan hehålle der- 
eniot bör de männen, å beg ge 
sidor, hvardera sin rätt till 
det tillskifta. — —

Delta Lagbud är från Lagförslaget uteslutet; i 
följd af den inskränkning bördesrätten skulle erhålla, 
att icke gälla, i anseende till bus, eller tomt, i 
Städ erne.
— — — Ej ma man arfve
jord å Landet, emot hus och 
jord i Staden, skifta.

2



f 10 )
I det alternativa förslag, som afser Arfveiords- 

systemets bibehållande, är detta Lagbud fitereifvet 
med ö ■

3 Cap. f. §. J. B. Särskilt text. 
It.] ma i/tan arfvejord, emot 
jord., eller hus i Staden, hyta.

Ï det alternativa förslag åter, som afser Arfvç- 
jords-systemets afskaffande, är väl berörde, gamla 
Lagens bud, uteslutet; men för tillåtelsen att*, till 
förfång för bördemannen, bortbyta arfvejord på 
Landet emot fastighet i Staden, är ett correctiy 
föreslaget, i

11 Cap. 21 §. J. B. Ar borde- 
dejord, genom annat fång än 
köp, åtkommen, och kunna ej 
parterne om viss bördeskil- 
Ung sämjas, â den i stäm
ningen forelagde dag/ läte 
Rätten jorden värderas.

Bördemannens rätt är alltså i båda förslaecn
bevarad.
— -2 §• dVu skiftar man hort 
arfvej ord sin â Landet, och 
får de rf b re igen beide jord 
och pengar.- är jord mera än 
pengar: då ginge denned, 
som om skifte sagdt är: är 
den mindre, och penningar 
mer, eller båda jemt, då dô
mes jord i bord, som vore 
den till salu gången. — —

1/ Cap. 2/ <5. — —• Har bördc- 
jord, mot annan jord å ban
det, och mcllangift, i byte 
gått,- varde, genom uppskatt
ning, utrönt, huru stor del 
af bördejorden, emot mellan- 
giften, svara må. — —

Väsendtelig skiljagtighet ligger deri, att de, i 
nu gällande Lagbud framställda olika fall — det 
ena, då bördemannen är skyldig hålla sig till den 
Jord, som surrogerat arfvejorden, och det andra, då 
bördemannen är berättigad att, oaktadt bytet, bör
da arfvejorden — äro icke, i Lagförslaget återgif- 
ne; utan i stället, ett generelt stadgande föreslaget; 
som synes lemna någon ovissheten huru det i til
lämpningen, utfalla må2).

s) Antag, att det, i nu gällande La gbud, framställda sed- 
nare fall, inträffar; så att A. bortbyter till B. ett säteri,
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— — Om skifte i Staden va
re Lag samma.

Detta Lagbud är från Lagförslaget uteslutet, i 
följd af den föreslagna princip, att bördsrätten skulle, 
i afseende på fastighet i Städerna, upphöra.

4 Cap.
Om Köp, och huru jord 

å Landet, hus, gård 
och tomt i Staden, säl
jas må.

1 §. Säljer man jord sin à 
Landet; då skall köparen, 
inför Ratten, i det Härad 
jorden ligger, visa köpebref 
sitt, och jorden offenteligen 
uppbjuda låta, på tre all
männa Härads-Ting. Görcs 
ej à den jord klander, inom 
natt och år, efter tredje upp
budet, eller vid clct Ting, då 
tredje uppbudet sker, i den 
Landsort, der allenast ett Ting 
hvart år hålles, gifve då Hä- 
raclshöfding fastebref dera, 
med dess namn, Häradets och 
sitt insegel. — — —

Kongl. Förordningen den 
l3 Junii /8oo inskränker ti
den för Lagfart sålunda, alt 
u-o å den ort, der trenne Ting 
årligen hållas, samt trenne 
uppbud å fast egendom sko
la meddelas, anses Lagfar
ten vara slutad ä fjerde Tin
get,- — 2:o att der två Ting

7 Cap. t §. Hvar, som, ge
nom laga fång, åtkommit fast 
egendom, söke Lagfart clera, 
vid den Rätt, hvarunder egen
domen lyder. — — __

2 §. Den som Lagfart sö
ker, uppvise sin åtkomsthand
ling för Rättenoch late Rät
ten handlingen, eller den del 
der af, som åtkomsten styr- 
ker, offenteligen upplåsas, och
i protocollet införas.----------

5 §• Rätten läte, å dess 
dörr, anslå förteckning på 
de Lagfarter, som beviljade 
bhfvit, inom åtta dagar, ef
ter slutet af hvar je tredje 
månad, å Landet, och af hvar 
månad i Stad. Den förteck
ning skall cjvarsitta, å Lan
det, ett år,- och i Stad tre 
månader, sedan Lagfarten be
viljades.

värdt 10,000 R:dr B:co, emot ett hemman frälse, värdt 
5COO IL dr B:eo, och mellangift i penningar, till större 
eller mindre helopp. Hurudan blir då väl tillämpningen af 
det föreslagna stadgandet? Ar hördemannens rätt, i bå
da fallen, derigenom lika bevarad?
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årligen förrättas, Hr Lagfar
tm slutad & det Ting , då tredje 
uppbudet sker; samt 3.-0 alt der 
allenast ett Ting hålles, och ej 
mera an tvenne uppbud böra. 
hållas, slutas Lagfarten då an
dra uppbudet Hr beviljadt. Och 
ar derjenite stadgadt, 1,0 att
Domaren åligger, att, icke al
lenast livar je Ting, innan han 
frän Tingstad reser, â Rät
tens dörr, låta anslå förteck
ning på alla de uppbud, som 
vid det då hållna Tinget, för
sta gången, blifvit beviljade, i 
hvilken bör qvarsitla tills de 
dera uppförde köp iiro Lag- 
Slåndne ,■ utan af ven draga för
sorg dcrorn, all en lika beskaf
fad förteckning, efter Tivarjc 
Tings slut, blifver å Predik- 
slolarne upplåst i det Härad, 
der den uppbudne egendomen 
ar belägen; och 2-o att, då 
börd icke mellankomnier, ar 
kö/>aren skyldig att lösa fa- 
stehref.
— 2 §. Genom Rongl. Förord
ningen den 10 Sept. 1823 har 
denna §. erhållit följande ly
delse !

"Jord, hus och tomt i Sta
den, som sdljes, skall ock of
fentligen, vid öppna dörrar, 
å Rådstufva, tre måndagar, 
uppbjudas, fyra veckor emel
lan hvart uppbud J faller Hel- 
gedag in à uppbudsdag ; då 
fullföljes uppbudet nästa niån- 
dagdereftcr, Kommer ej klan
der å det köp, inom tolf vec
kor ifrån tredje uppbudet,- 
vare det då Lagståndet f och 
sedan friskil/ing gfven Hr, 
skall det med Rattens fasle- 
bref bekräftas. I fasti bref - 
vet skall nämnas huru mån
ga alnar den gård, eller tomt, 
Hr bred och lång, så ock i



hvilket q var I er och fjer ding, 
och emellan hvilka gator och 
gränder den belägen 'dr. Om 
skifte och gåfva. vare Lag 
samma.

Väsendlelige skiljagtiglieter äro bär: 1:0 att, ef
ter Lagförslaget, skulle icke allenast köpebref, by- 
tesbref ocb gåfvobref lagfaras; utan äfven alla an
dra åtkomsthandlingar till fast egendom; såsom a rf, 
giftorätt, börd och testamente; — 2:0 att, i stället 
för de trenne uppbud, hvaraf Laglarten nu består, 
skulle den hädanefter bestå blott deri, att åtkomst- 
handlingarne företes vid Rätten, och der uppläsas, 
samt intagas i Rättens protocoll; — 3:o att den nu 
gällande föreskriften, angående viss tid, inom h v i 1 - 
ken Lagfart â köp måste sökas, skulle upphöra att 
vara gällande; — 4:o af t Lagfarten skulle blifva 
enahanda i Stad och på Landet; — 5:o att upp- 
budsförteckningarnes uppläsande på Predikstolarne 
skulle upphöra, och tiden, för deras anslående å 
Rättens dörr, blifva olika i Stad och på Landet; 
samt 6:0 alt fastebrefs utfärdande icke mera skulle 
äga rum3).

( *3 )

3) Hos elt folk, livars Lagar ocli begrepp alltid stått i Fullkomlig 
öfverensstämmelse, måste det vara Lagstiftaren angeläget 
att ieke vidtaga andra Lagforändringar, än sådane, som 
kunna med visshet påräkna elt stod, antingen i Folkets 
missnöje med det, som afskaffas, eller i Folkets begrepp, 
angående ett större värde af det, som sättes i stället; 
d. v. s. i allmänna öfvertygclsen om förändringens nytta 
och npdvändighet. I sekler hafva uppbud oeli fasta ut
gjort villkor för säkerbeten i köp, byte ocb gåfva, af 
tast egendom; ocb lika länge har Lagen fordrat en vun
nen Laga kraft, såsom villkor för säkerheten i den åt
komst af fast egendom, som tillkommit genom arf, gifto
rätt, börd eller testamente; för hvilka åtkomstsätt upp
bud oeh fasta aldrig varit föreskrifoe ; af det vigtiga skäl, 
alt den ovillkorliga säkerheten i en vunnen laga kraft, 
vore ieke ovillkorlig, om den skulle c bero af ännu ett 
villkor, nemligcn uppbud oeli fasta. At dessa olika, men 
efter de särskilta åtkomstsätten afpassade, säkerhetsformer 
bar Lagen, i alla tider, gifvit lika helgd; så alt, der 
åkommen fasta, eller vunnen Laga kraft, förefunnits, har
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Såsom Motiver till dessa förändringar är vor
det anfördt: att skyldigheten, att med åtkomsthand
ling lagfara, hittills endast varit fästad vid köp, 
byte och gåfva; men då andra åtkomstsätt jemväl 
kunna äga rum, såsom arf och testamente; så bor
de, till afhjelpande af okunnighet hos allmänheten,

klamlret varit afvisaclt; intill dess Konungfen, genom res
nings meddelande, återbrutit villkorets förmåga; oek 
man kan ej neka, att ju båda slagen af säkerketsvill- 
kor alldeles lika uppfyllt sitt ändamål, det Lagliga be- 
tryggandet; samt att om, hädanefter, den Laga kraften 
af arfskiften, lilldömd bördsrätt eller giftorätt, samt af 
Lagligen bevakadt testamente, icke mera vore tillräcklig 
för betryggandet af dessa åtkomstsätt, så skulle ändock, 
genom Lagfarten, ingenting annat, eller mera, vinnas, än 
som hittills varit vunnet derförutan ; och den större tids- 
utdrägt, så väl som den större kostnad, som adqvirenten 
skulle vidkännas, blefve nya olägenheter, kvilka troligen 
skulle, af Allmänheten, högeligen ogillas.

När man besinnar den välgörande gräns för allt klan
der, som varit nedlagd i fastans kraft; men att berörde 
gräns skulle, genom Lagförslagets bär ofvanupptague 10 
§. alldeles borttagas ; viil det synas utom allt tvifvel, 
att denna förändring skulle af Allmänheten anses inne
bära mindre säkerhet åt äganderätten, än Lagen biltills 
lemnat.

Efter nu gällande Lags urgamla föreskrifter, angående 
eäkerhetsformer, för åtkomst af fast egendom, bar Sven
ska Folket bildat alla sina begrepp derom. Något miss
nöje emot berörde föreskrifter kar aldrig varit förspordt; 
och då det, tilläventyrs, torde dröja länge, innan All
mänheten antager öfvertygelsen om föränd ringarnes nytta 
eller nödvändighet; så vore, kan bända, bäst att lemna 
Förslaget i dessa delar, utan afseende.

Då man påminner sig den märkvärdiga rättegång, som 
gaf anledning till stadgandet om viss tid, hvarinoin köpe- 
bref å fast egendom bör Lagfaras, finner man betänkligt 
att detsamma afskaffa. Brukspatron N. N. innehade en 
stor förmögenhet, och hade begagnat Allmänhetens förli
tande dertill, såsom tillfälle för en stor skuldsättning; 
men då Lan uppgaf sin stat, yppades, att ban hade, Here 
år förut, försålt bruket till sin förlagsman, Grosshandlaren 
i Stockholm, Commeree-Itådet M., som hållit köpet hemligt 
intill dess staten uppgafs, då han först anmälde sig till 
Lagfart derå. Köpebrefvet befanns i laglig form upprät- 
ladt oeb beviitnadt; och rättegången,'som uppstod, angå-



angående sådana Laga fång, adqvirenten åläggas, att 
också dermed lagfara; — att Lagfartens ändamål, 
handlingens allmängörande, är lika uppfyidt med 
ett uppbud, som med trenne; samt att då blotta 
Lagfarten ej öfverförér äganderätt, utan endast tje- 
nar till dess betryggande; så borde ej heller Lag
fart kunna hindra laglig pröfning af talan, soin â 
fånget göres; och enär, vid så beskaffadt förhållande, 
fastebrefs utfärdande skulle vara utan ändamål, har 
föreskriften derom hlifvit från Lagförslaget uteslu
ten. Med begagnande af den rätt till klander, el
ler lösen, som å särskilta ställen i Laglörslaget 
omtalas, vore skyldigheten förenad, att också låta 
kär o målet, inom viss tid, i Lagfartsprotocollet an
tecknas; och det stode alltså hvar och en fritt, att 
lösa intyg derom, och såmedelst bereda sig all’d’en 
säkerhet, som med fastebref kan vinnas. Mot. sid. 
104 och io5.

Götha HofRätt har, emot Lagförslagets här upp
tagne i §. anmärkt, att den foreslagne skyldighe
ten, att Lagfara med egendom, som fallit i°arf, 
giftorätt, eller ock i börd* * * 4), vore mindre nödig, 
och endast ledande till besvär och kostnader; och 
då all nödig upplysning om efterlefvande makas, 
arfvinges och hördemans vunna rättigheter, li^er 
tdlgänglig, dels i Rättens protocoller, dels ock i^de 
skiften, hvilka, enligt 8 Gap, 9 §. Ä. B., böra till

( '5 )

ende köpets gilltighet, utföll till köparens fördel. Miss
tankar, af särdeles besvärande beskaffenhet, men ' måhän
da, orättvisa, hade emedlertid väckt mycket uppseende; 
och man fann nödigt, att sätta en gräns för möjligheten, 
alt lange halla mgangna kop hemliga, till fördel blott åt 
creddens missbruk. Stadgandet derom gafs först i 17911 
ars Concurs-Lag, och sedan i f80ö års bär framställda
foriattuuig.

4) Dä man erinrar sig, att det fång, som tillkommer e-e- 
nom testamente, bar sin lagliga trygghet antingen i den 
»-aga kratt, som testamentet vunnit, eller i dess slutliga 
tastslallelse af Domstolen; så visar sig den befrielse frän 
•Lagtarl, som här yrkas, äfven böra, af alldeles enahanda 
skal, jemväl sträcka sig till testamenterad jord.
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Domstolen inlemnas; så borde berörde skyldighet 
inskränkas; och Hof-Rätten har alllsa föieslagit, att 
i §. må erhålla en, så lydande, förändrad redaction : 
”Faller egendom någon till genom arf,' giftorätt el
ler börd; vare ej skyldig dermed Lagfara; men 
”hvar som eljest, genom laga fang, åtkommit fast 
”egendom, skall derå lagfart söka vid den Rätt, 
”hvarunder egendomen lyder, efter thy i 10 Gap.
»33 K R. B. skills.------Under förutsättning,
att börden bibehålies, har IlofRälten _ansett kun
görelserna, angående uppbuden, böra fortfara; och 
HofRätten föreslår alltså, att 5 §. må erhålla föl
jande redaction: "Rätten late å dess dörr anslå för- 
"teckning på beviljade Lagfarter, a Landet vid 
”bvarje Tings slut, och i Stad inom 8 dagar; och 
”sätte deri ut egendomen, hvad derlöre i byte, el- 
”ler penningar, gifvet är, sa ock ölvei lålai ens och 
•»den nya ägarens namn. Den förteckning skall qvar- 
”sitta, å Landet tolf, och i Stad tre månader: gif- 
”ve ock Domaren sådan förteckning på Lagfarter å 
"I andet genast efter hvarje Tings slut, till Krono- 
”fo"de eller Länsman ut, och läte han, utan dröjs
mål, den i Häraders kyrkor offenteligen uppläsas.” 
G. H.R:s Anm. sid. 42> 4 3- . , r. , ,

Skånska HofRätten har ansett uppbudsforleck- 
nin-arnes uppläsande från Predikstolarne säkrare 
bidraga till offentligheten, än anslaget å Rättens 
dörr* och HofRätten, som tillstyrkt bibehållandet 
af förstnämnde åtgärd, har jemväl der till uppgdvit 
förändrad redaction af 5 §. Sk. H.R:ns anm. srd.
q3 och 18. _ r

Lagförslagets bär ofvan upptagne 7 Gap. r §. 
J. B. hafva Högste Domstolens Heste Ledamöter lem- 
nat utan erinran; men en Ledamot bar ej insett 
någon angelägenhet deraf, att påbjuda Lagfart å an
dra fång, än sådana, för hvilka densamma, genom 
nu gällande Lag, är föreskrifven, nemligen kop, 
skifte och gåfva. Efter så beskaffad åtkomst vore
Ladurten ett villkor för nya ägaren, alt trygga sig 

o cm nf
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emot klander, samt emot anspråk af öfverlåtarens 
borgenärer, hvilka nu hafva rätt att, när Lagfart 
blifvit försummad, erhålla inteckning i egendomen, 
och Lagfarten blefve ock, enligt det af Lag-Comi- 
tcen, i 6 §. föreslagna nja stadgandet, lika behöf- 
lig, till säkerhet emot förra ägarens sednare öfver- 
låtelser; men detta funne icke någon tillämpning, 
der äganderätten öfvergått genom arf eller testa
mente, och Lagstiftaren syntes böra undvika att 
meddela sådana föreskrifter, de der kunde utan an
svar åsidosättas. Om Lagfart underlätes, kunde in
gen påföljd derå uppstå; ty då bouppteckning och 
testamente redan, utan Lagfart, borde vara med 
stämplad t papper försedde, kunde väl någon för
höjd afgift, i detta afseende, hvilken nu utgör en 
påföljd af försummad Lagfart, ej gerna äga rum. 
Stämpladt papper â arfskifte, som ej förut vore 
dermed belagdt, vore således allt hvad som, genom 
den påbudna Lagfarten, kunde vinnas. Det ända
mål, som, tilläventyrs, åsyftades, att, uti Lag- 
fartsprotocollerne alltid finna upplysning, hvem som 
vore ägare till egendomen, skulle förutsätta en 
granskning af dessa protocoller; då likväl samma 
upplysning, med mindre besvär,, och lättare vinnes 
at Mantals- och Taxerings-iängderna. På dessa skäl 
kunde denne Ledamot icke tillstyrka antagande af 
denna Lagförändring. — Vid 2 §/har Högsta Dom
stolen anmärkt, att stadgandet, det endast den del 
at åtkomsthandlingen, som styrker åtkomsten, be- 
höfde uppläsas och i protocollet införas, kunde med- 
föra missbruk, enär deraf kunde hemtas anledning, 
att förbigå delar i handlingen, hvilka, ehuru de icke 
styrkte åtkomsten, likväl innefattade sådana om
ständigheter och villkor, de der voro angelägne, icke 
blott tor de afhandlande sjelfve, utan äfven för 
hördemän och andra, hvilkas rätt derunder kunde 
bero; och alltså borde kunna derom erhålla upp
lysning i protocollet: Och Högsta Domstolen har 
derfore tillstyrkt, det stadgas måtte, att Rätten lå-

3
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1er offenteligen uppläsa och i protocollet införa1er offenteligen uppläsa och i protocollet införa 
handlingen, eller den del deraf, som angår åtkom
sten och villkoren för densamma. —• Beträffande 
5 ■§. har Högsta Domstolen yttrat sig: att det nu 
gällande åliggande för Domaren, att, när Lagfart å 
fast egendom på Landet blifvit beviljad, låta der- 
orn kungöra i Häradets Kyrkor, borde så mycket 
hellre bibehållas, som anslaget å Rättens dörr lät- 
teligen kunde borttagas, och, i allt fall, syntes otill
räckligt för ändamålet, enär en stor del af allmo
gen icke kan läsa skrifvet; äfvensom, enär de hit
tills brukliga förnyade uppbuden icke funnits med
föra någon anmärkningsvärd olägenhet, men voro 
gynnande för ändamålet, offentligheten; samt faste- 
brefs meddelande jemväl medför trygghet, i det 
afseende, att bevisning, om oklandrad Lagfart, el
jest blefve i framtiden svår alt anskaffa; Högsta 
Domstolen tillstyrkt bibehållande af nu föreskrifne 
uppbud, samt att Rätten derefter skulle gifva be
vis, att Laga stånd åkommit; men angående de upp- 
skof, som borde äga rum, dels emellan hvarje upp
bud, dels ock emellan sista uppbudet, och beviset 
om laga stånd, ville Högsta Domstolen utlåta sig, 
sedan frågan om Domstolarnes organisation under
gått granskning. Högsta Domstolen bar likväl trott
sig nu böra yttra, att dessa uppskof borde blifva 
så korta, som möjligt; att Domstolen, sedan för
sta uppbudet blifvit meddeladt, borde, utan någon
vidare anmälan af den Lagfartsökande, bevilja de 
öfriga, och utfärda omnämnde bevis, derest ej klan
der, eller anmälan om förändring i äganderätten,
mellankomme, samt att börds- och lösnings-talan,
der den af Lagen medgåfves, borde anställas, sed- 
nast vid det rättegångstillfälle, då sista uppbudet 
afkunnades; och då en så beskaffad Lagfart icke 
blefve, för vederbörande fastighetsägare, besvärande, 
ansågo Högsta Domstolens Reste Ledamöter den 
böra utsträckas tili all åtkomst af fast egendom, 
eller allt ombyte af ägare dertiil; ehuru vissa fång,
dels fordrade bekräftelse, jemväl i annan föreskrif-



ven ordning; såsom i fråga om testamenterad egen
dom, der testamentet skulle vinna Laga kraft, dels 
ock kunde tillintetgöras, såsom i fråga om gå (Va, 
livilken, i vissa fall, kunde återkallas. Härigenom 
vunnes, iitan olägenhet för någon, enhet i Lag
stiftningen, samt en säker kännedom, angående in
träffade ombyten af ägare till fast egendom. — Den 
Ledamot af Högsta Domstolen, som, vid gransknin
gen af i §. varit af särskilt tanka, har äfven i denna 
fråga åberopat berörde sitt yttrande. — I samman
hang härmed bar Högsta Domstolen ansett det til
lägg böra göras, att när åtkomst klandras, skulle med 
uppbuden fortgå, utan binder af klandret, men fa- 
stebref icke meddelas förr, än öfver klandret blifvit 
dömdt, påsatt, att åtkomsten derigenom vunnit stad- 
fästelse. II. D:ns prot. sid. 107—no.
„, W Förklaringen den 14 — 3 §. Når Lagfart sokes, 
Maji 180S formar att enär skall ock förra ägarens ät- 

arL sofces, de handlingar , kon?st styrkas, och i proto- 
som styrka förra ägarens åt- collet tecknas, 
komst, ovillkorligen köra upp- — 4 g. Är ej åtkomst Ull 
visas, samt innehållet der af egendom så styrkt, som i 2 
koridigcn i Lagfartsprotocol- och 3 §§. sägs; varde Lae- 
let antecknas. fart ej beviljad.

Som annan bevisning, än den handlingarne in
nebära, oftast blefve ganska svår att bedömma; så 
bar högsta Domstolen tillstyrkt, att det här i 3 S. 
föreslagna stadgande må i så måtto ändras, alt, när 
Lagfart sökes, förre ägarens åtkomst skall ”med be
höriga handlingar” styrkas. H. D:ns prot. sid. 109.
~ 4 §. Säljer man jord, hus — 6 §. Öfverlåter någon fast 
eller tomt, den han förr till egendom till tvenne; Stände 
annan salt hafver; vare det den Öfverlåtelse fast, derå 
kup gildt, som först g/or- Lagfart först sker. Söka 
des, och bote den, som Ivern tvenne Lagfart å samma dag ; 
ett sedde, sjettcdclen af k o- vare den Öfverlalelse gallan- 
peshillingen/ och skadan äter, de, som först skedde.

— 7 §. Den, som ett till tven
ne öfverlät, gälda all skada 
till den, som mister, der den
ne i god tro var. 

ti4 Cap. 2 §. 7 mom. i För
slag till ny Criminal-Lag.
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Såsom bedrägeri skall anses, 
och efter i §. straffas, om 
man säljer detj man vet hö
ra annan till; — — —

— 1 §. Hvar som —• — för
lust af egendom annan till
skyndar; straffes, om — — 
den andras förlust ej stiger 
öfver fem R;dr, med böter, 
och om det stiger öfver fem 
R.dr, med fängelse, eller 
straffarbete i femte grad fel. 
v. s. från och med sex må
nader, till och med tre årj.

Väsendtlig skiljagtighet liar, ligger 1:0 cleri, alt 
i stället för, att, då två köp existerat, det äldsta 
hitintills varit det ovillkorligen gällande; skulle hä
danefter, i lika fall, det köp bl-ifva gällande, som 
först Lagfördes; med undantag för den händelse, att 
Lagfarten för båda köpen söktes på en dag, då det 
äldsta behöll sin gällande kraft5); och 2:0 i skärp
ning af straffet.

®) Då man analyserar tie begrepp som ingå i den forsla af 
dessa förändringar, visar sig mycken betänklighet emot 
dess antagande. I det fall, som kar förutsattes, nemligen, 
att tvenne köp (af hvilka det ena måste vara det första, 
ock det andra måste vara det sednare; om också afslntän
de på samma dag) colludera om Lagfarten, ligger ju bada 
köpens, ej mindre moraliska, än juridiska qvalification, 
öppet gifven. Det första är det. verkliga, det enda rälts- 
enliga, oeh följagteligen det enda lagliga; da deremot det 
sednare, der non dominus sålt, är ingenting annat, än 
en bedräglig och straffbar handling, af ingen rätt till Lag
lig kraft. Sunda förnuftet säger, att det är köpebrefyet, 
men icke Lagfarten, som afgör äganderättens öfvergång 
ifrån säljaren till köparen; samt att man ieke kan, pä 
samma gång, både vara oeh icke vara, ägare till fast egen
dom. Deraf följer då oförnekeligen, att ifrån den stund 
säljaren, i första köpebrefvet, afhändt sig äganderätten, 
kan han ieke tillika liafva den i behåll. Han bar då, i 
sednare köpet sålt, ieke sin egen, utan annor mans egen
dom, dertill ban ingen rätt ägt. Slår detta begrepp, an
gående Cjvnlificationen, oruhheligcn fast, så måste väl ock
så påföljden b,öru stå i öfverensstämmelse denned; oeh



Såsom motiv till den förra af dessa förändrin
gar, är vordet anförd t, att ett bättre säkerbetstill- 
stånd skulle åstadkommas, derigenom, att Allmän
heten sättes i tillfälle att underrätta sig om hvarje 
åtkomst till fast egendom, och att, vid collision 
emellan flera, den åtkomst, som först är kungjord, 
skulle, utan afseende på tiden derför, slå fast, med 
undantag af det fall, att Lagfart sökes af tvenne å 
samma dag, då den öfverlåtelse som först skett, 
skulle gälla. Mot. sid. io/}.

Skånska HofRätten liar gjort den anmärkning, 
att då, enligt 2 Cap. i5 §. R. B. af Lagförslaget, 
det skulle tillåtas, att begära särskilt rättegångsdags 
utsättande for Lagfarts erhållande; det kunde hän
da, att den första köparen, enär han fullgör före
skriften, att, â den allmänna rättegångsdag, som 
infaller näst efter det köpet afslutades, derå söka 
Lagfart, möttes af underrättelsen, att den person, 
som förskaffat sig det sednare köpebrefvet, redan 
begagnat tillfället alt, å särskilt rättegångsdag, er
hålla Lagfart; och till förekommande af ett så
dant missbruk, bar Hof-Rälten föreslagit, att denna 
§. må erbålla en så lydande redaction: ”Öfverlåter 
”någon fast egendom till tvenne; Stande den öfver- 
”lfltelse fast, som först skedde, derest lagfart derå 
”sökt blifvit å den allmänna rättegångsdag, som in
träffade näst efter det köpslutet skedde. Är den 
”lid försummad, gälle den öfverlåtelse, bvarå Lag- 
”fart först söktes. Söka tvenne Lagfart å samma 
”dag; vare den öfverlåtelse gällande, som först skedde.”

Î anledning af Lagförslagets bär ofvan fram
ställde 7 §. bar Högsta Domstolen yttrat sig: att

gamla Lagens dyrka ra grundsats, nedlagd i I Cap. I g. 
L B. , att ’ rätt siande, och orätt återgånge,” må väl ieke, 
1 något fall, höra förskjutas. Att fråntaga den ärliga hand
lingen sin lagliga kraft, och gifva den åt bedrägeriet, kan 
ej vara rätt välbetänkt. O111 det är en obestridlig san
ning, alt Folkets moraliska begrepp bidrager mera till ett 
allmänt säkerbetsiillstånd, än Lagens hokstaf, så huru är 
väl, i denna Lagföräiulring, det moraliska begreppet vår- 
dadt? —
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brottmiiLsansvar för det bedrägeri der omförmäles, 
borde i Missgernings-Balken utsättas, och beskaffen- 
beten deraf, vid granskningen af samma Balk, kotn- 
ma under öfvervägande. H. D:ns prot. sid. iio.

— 8 §. Söker någon, i grund 
af företedd handling, Lag
fart cl fast egendom, men 
kan ej sin, eller förra äga
rens åtkomst genast styrka, 
att Lagfart beviljas må; var
de hans ansökning, ej dess 
mindre, i Lagfarlsprolocol- 
let tecknad. Fullgör han, å 
Landet sist å den allmänna 
rällegångsdag , som infaller 
näst efter tre månader, och 
i Stad, inom tre månader, 
livad till Lagfarts vinnande 
nödigt är, eller stämmer han 
sin talan inom den tid in/ 
då må ej I,agfart, som an
nan söker, sedan hans an
sökning i protokollet tecknad 
bhf, honom till förfång län
da ; försummar han hvad nu 
sagd t är/ vare den ansökan, 
som gjord blifvil, förfallen. 

-— Q §. Nu sökes Lagfart, i 
grund, af skriftligt testamen
te, eller sådan bevisning om 

■ munteligt testamente, som i
11 Cap. j §. Ä. B. Caf Lag- 
för slaget J sägs .• varder testa
mentet ståndande, och företer 
teslamentstagaren, inom tre 
månader, sedan det inträf
fat, bevis der om hos Rätten/ 
gälle ej heller, emot honom, 
Lagfart, som annan sökt, se
dan hans ansökning i proto- 
collet tecknad bltf6 ).

• )I fall, vid pröfningen af den förändring, som 7 Cap. 1 §. 
J. B. af Lagförslaget framställer, en vunnen laga kraft 
far behålla den tillräcklighet, att betrygga åtkomsten, 
som den, efter nu gällande Lag, innebar; så torde denna 
9:de §. böra alldeles borîgâ,
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Till dessa nya stadgandeti är det motiv anfördt, 
att, emedan hända kan, att adq.virenten ej genast, 
då äganderätten till honom öfvergår, är försedd med 
alla de bevis, om sin eller förra ägarens åtkomst, 
som för Lagfarts beviljande fordras; så vore nödigt 
att honom lemnades utväg, att genom anteckning i 
Lagfartsprotocollet förvara sin rätt emot annan, som, 
sedan anteckning skett, söker Lagfart; likväl med 
villkor, att han, inom föreslagna korta tider, an
tingen fullgör livad till Lagfartens vinnande är nö
digt, eller, der hans rätt finnes tvistig, derom stäm
mer. Enahanda förmån borde ock vara testamen- 
tarie förbehållen, intill dess klandertid lupit till 
ända, eller testamentstvist slutligen blifvit afeiord. 
Mot. sid. io5.

Vid 8 §. har Högsta Domstolen gjort den an- 
märkning, att något afseende icke borde lemnas åt 
ansökning om Lagfart, med mindre sökanden styrkte 
sin egen åtkomst, genom företeende af köpebref, 
eller den handling, hvarå samma åtkomst grunda
des; och borde clerföre de i 8 §. föreslagna stad- 
ganden endast angå den händelse, när någon sökte 
Lagfart, men ej kunde så styrka förra ägarens åt
komst, att Lagfarten finge beviljas.

Vid 7 Cap. har Högsta Domstolens fl este Le
damöter, för öfrigt, anmärkt, att ett stadgande 
borde intöras, som innefattade, att när Lagfart vi
sades vara uraktlåten af den, som, genom köp, el
ler annat laga fång, åtkommit fast "egendom och 
annan förmente sin rätt vara derunder beroende; 
Domaren ägde att, genom föreläggande af lämpligt 
ansvar, tillhålla ägaren att, inom viss bestämd tid, 
Lagtara. Dertill vore desto mera skäl, som för
hållandet kunde vara sådant, att ägaren insåg, det 
han icke hade något att befara af ansöknin«- om in
teckning för förra ägarens skuld, eller anhållan om 
Lagfart al någon annan, samt följagteligen ej funne 
S1»> §en°™ äventyret deraf, uppmanad till ifråga
varande åtgärd, men deremot ansåg för sig fördel-
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agtigt, att, genom dröjsmålet dermed hindra, eller 
uppehålla annan persons lagliga anspråk.

Af skiljagtig mening var äfven nu den Leda
mot, som a-fgifvit särskilt yttrande vid gransknin
gen af 7 Cap. i §. Under åberopande af der vid 
framställde skäl emot Lagfartens utsträckning till 
andra fång, än köp, skifte och gåfva, ansåg denna 
Ledamot rätta ändamålet med Lagfarten endast va
ra, att bereda ägaren säkerhet emot främmande an
språk, hvilka deremot, innan Lagfart skett, borde 
kunna, när som helst, göras gällande, utan afbidan 
deraf. Till följd af denna åsigt, och då dröjsmålet 
med Lagfarten icke blefve menlig för någon annan, 
än för ägaren sjelf, saknades skäl att föreskritva, 
det Rätten skulle, genom några tvingande åtgärder, 
söka förmå honom, att derom gå i författning. 
Deremot vore hvar och en, som ägde anspråk å 
egendom, som af annan person innehades, det, en
ligt Lag, öppet, att påfordra, det denne visade sin 
åtkomst till egendomen; hvarefter Domaren, enligt 
omständigheterna, ägde att förhjelpa livar och en 
till sin rätt. Det vore, till exempel, mera enligt 
mecl rättvisans fordringar, att om köparen undan- 
droge sig att begära Lagfart, för att hindra börd; 
och bördemannen, det oaktadt, gjorde sin rätt gäl
lande, samt genom stämning tvingade köparen och 
säljaren att uppgifva förhållandet, Domaren, derest 
bördemannen iakttagit livad honom ålåge, genast 
dömde egendomen i börd, an att han först skulle, 
medelst tvångsåtgärder, förmå köparen till en Lag
fart, som för honom blefve onyttig. H. D:ns prot. 
sid. 11 o—11 2.

5 §. Na kall skallejord u Cap. 3g §. Säljes frälse-
, •• 7 •• I • •' .. 7.. t n / f,, ii/jmnj/iii ii/om /toi'/» • ///vutom hörd säljas; är det 

krono-skalle j hembjude tlet 
kronan, och det som frälse
skalls. 'dr, honom, som fraise
rait dera. äger, innan tredje 
upphucl der ii tages, och hnf- 
ve de magi den jord all lö

sa ,

skatte-hemman utom börd; dä 
må den, som räntan deraf 
äger, det hemman lösa, på 
sätt och med villkor, som om 
börd nu slndgadt är.

— 4° §• Hen, som hafver 
j orda gande rätten till frälse- 

skat-

;
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s«_, och sedan Lagfarten full
följa låta, som sagdl är.

Kongl. Förordningen den 2t 
Febr. lySg förmår att köp af 
krono-skatle-hemman icke böra. 
kronan hembfudas.

Kongl. Förordningen den i3 
Juni 18oo stadgar, att frålse- 
skatte-hemmanbörå, inom tren
ne månader efter första upp
budet. hembfudas ränteägaren.

Kongl. Förordningen den 21 
Mars l83S stadgar, alt dä 

frälser lint a sälfes utom börd, 
skall hembud deraf göras den, 
som skatte;orden 'äger, inom 
tre månader från första upp
budet, och jordägaren vara 
berättigad, alt samma ränta 
till sig lösa, inom den tid, och 
i den ordning, som bördcinaii 
iakttaga bör.

Kongl. Brefvet den 2 Juni 
1806 bjuder alt köp, angåen
de sådana hemman, som, ge
nom donation den 12 Novemb. 
1646 äro t-Vadstena Kri«s- 
rnanshus tillagde, böra hem- 
bjudas Krigsmanshuset, på det 
att Kongl. Krigs-Collegiurn må 
kunna, om så g odt prof vas, 
äga lösningsrätten,- dock med 
undantag af sådana hemman, 
som äro belägna i Elfsborgs 
Län.

Kongl. Instructionen for 
Seraph i me r- Gillet den 28 Apr. 
179' tillägger Gillet rättighe
ten alt, dä hospital s-hemman 
säljes utom börd, inlösa det
samma; och bör Konungens 
Befallmngshaf 'vande, då hem
budet anmäles, tillika uppgijva 
hemmanets ägande förmåner.

Kongl. Brefvet den 27 Aug. 
181j stadgar, att domkyrko- 
hemrnan böra hembjudas dom
kyrkan.

skatte-hemman, äge likaledes 
frälseräntan deraf 1'psa, då 
den såld varder.

4
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Väsendtlig skiljagtighet ligger den, att, enligt 

Lagförslaget, skulle skyldigheten att köpet hernbju- 
da, komma att upphöra; och rättigheten till losen 
åtföljas af samma villkor och sätt, som angaende 
börd, i Lagförslaget, stadgas.

Såsom motiv till denna förändring är vordet 
anfördt, att berörde skyldighet till hembud leder 
till osäkerhet i de sakrätter, som genom Lagtart, 
eller inteckning, skola tryggas. Pen som vill utofva 
lösningsrättigheten, borde det aligga att sjelt ansulla 
de forskningar, som der för äro nödiga, h vartill lian 
bar samma utväg, som, i vanlig väg, bordeman- 
nen. Mot. sid. 119 och 120.

Skånska Hof-Rätten, som ansett bördsrätten 
böra afskaffas, har anmärkt, att det skal, som ar 
anfördt, för rättigheten att losa skatterätten till, 
eller frälserätten af hemman, som utom both sal
igs vore icke tillräckligt bindande, forait bibehålla 
len förra, eller antaga den sednnre; ehuru om en
dera antages, den andras godkännande borde folja. 
Den consolidation af söndrad egendom, somdeimed 
åsyftas, vore icke gagnelig. Denna söndring utgor 
detsamma, som nu äger rum emellan Krorjp och 
skattehemman. Fördelarne deraf maste salunda vaia 
enahanda. Genom frälsehemmans lorsaljning till 
skatte, vinner frälseägaren en saker inkomst, oc 1 
iordbrukaren en lika säker besittning; lika lordel- 
lotig, som nu den consoliderade äganderätten; men 
fsÅgtigare, af Jet skäl, att köpesumma», bin- 
mindre, och tillfället för jordbrukare, att Uhun
na sig sådan besittningsrätt, följagtligen utvidgadt. 
Sk. ll.-lhns anm. sid. 99.
__ Q §, Köper man del, som

à annars jord och grund, i 
Sladeiij bygdt är; sa skall 
det honom lagliga hembju-

daS' Denna föreskrift är från Lagförslaget utesluten, 

i följd af den antagna principen, att hembjudnings- 
skyldigheten skulle upphöra.
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Kongl. Kungörelsen den 10 
Sept. 18.28 förmår, att Judar 
icke få, ulan Kongl. Maj.-ts 
tillstånd , af sluta köp orn J ord, 
Bergsbruk, Manufaclur-inrått- 
ningar och andra lagenheter 
å Landet; samt alt Domaren 
åligger, att icke å dylik till 
Judar försåld egendom bevilja, 
uppbud, eller fasta.

Kongl. Kungörelsen den 3 
Oct. 182g stadgar, alt utländsk 
undersåte, som icke erhållit 
Svensk medborgarerätt, icke 
ar berättigad, att här i Riket 
förvärfva och besitta fast egen
dom, utan der till af Kongl.
Maj;t lenmadt tillstånd; samt 
att, å sådana kÖp, uppbud och 
fasta icke meddelas får.

Genom särskilta Kongl.
Förfåltningar ar Domare för
bjudet att lemna. tredje upp
budet å inköpt egendom, som 
blifvit pantsatt och intecknad 
för lån å efterföljande stäl
len, innan köparen hos Doma
ren upptett bevis, att han sitt 
köp derstädes anmält, och an
tingen betalt lånet, eller angå
ende omsättningen deraf öf- 
verenskornni.it ; nem/igen; För 
lån i Banken ; i Arméens Pen- 
sions-Cassa; i Upsala Acadcmi- 
Cassa ; i Stockholms Justitiai- 
Collegium och Förmyndare- 
Kammare; i Amiralitets-Krigs- 
mans-Cassan; i Krigsnianshus- 
och Militice-Boställs-Cassorne ; 
i Konungens Hospitals-Cassa, 
i da under Seraphimer-Gillet 
stående Cassor; i Civil-Stalens 
Pensions-Inrättning ; i All
männa Enke- och Pupill-Cas- 
san ; samt i Allmänna Brand— 
för sakrings-Verkel ; dock alt, 
till följd af

Kongl. Bref vet den 16 Sept. 
1820, alla dessa Ferk och in~
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rättningar ; med undantag af 
Rikets Ständers Bank, böra, 
sii frarnt de vilja af berörde 
fördel sig begagna, vid livar je 
års början, till vederbörande 
Domare aflemna förteckning 
ii de, inom dess Domvärjo 
belägne fastigheter, uti hvi/ka 
samma Verk eller Inrättning 
äger inteckning.

Kongl. B ref vet den 21 Ju
nii 1820 förmår, alt då Lag
fart sökes å bruk eller bruks- 
delar, bör Domaren till Jern- 
Contoret insända prolocolls- 
utdrag, angående det Jörsta 
beviljade uppbudet.

Kongl. B ref vet den j Oct.
18 Oj förmår, att då Lagfart 
sökes af sådana delar af Bcrgs- 
manshemman, som utgöra un
dantag, eller klyfningar der- 
ifrån, får fasta icke medde
las, ulan förut inhemladl yt
trande af Bergmästare och 
Ber gs-D omstolen.

Alla dessa föreskrifter äro från Lagförslaget 
uteslutne.
— g §. Ej må den, som å 
skattskyldig jord sitter, ge
nom köp, skifte, eller å an
nat sätt, något söndra och 
minska af det, som dertill 
ined rätta horer: gör det nå- 
gor,- vare ogildt.

Kongl. Förordningen den 
ig Dec. lÖ2j, angående grun
derna och villkoren för hem- 
mansklyfning, samt afsöndring 
af jord, eller andra lägenhe
ter från hemman; jemnförd 
med

Kongl. Kungörelsen den l/f 
Nov. 182g, och

Kongl. Kungörelsen den 2g 
Jan. l83i, hvilka sednare för
fattningar meddela förändrat-
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gar utij samt tillagg till den 
första.

För att, i redogörelsen för 
dessa nu gällande Lagbud, 
undgå en. alltför tröttande vid- 
löflighet, inskränker man sig 
till att här endast uppgifva 
deras hufvudsakligaste inne
håll.

Uti ingressen till först
nämnde Förordning framsläl- 
les ändamålet vara, alt, till 
ytterligare beredande af Lan
dets uppodling och folkmäng
dens förökande, grunderna for 
hemtnansklyfiling i allmänhet 
sä lämpades, att de både öpp
na lättade tillfällen för den 
idoge, men mindre för mogne, 
till bosättning och sjelfbestånd, 
utan alt medföra de olägen
heter, som af en för vida ut
sträckt klyftling af skattdra- 
gancle hemman kunna uppkom
ma ; och derjemte bereda ho
nom full säkerhet i besittnin
gen af sin lagligen förvärf- 
vade jord. De äldre, och der- 
intill gällande författningar, 
till förbud emot skattsky ldi g 
jords förminskning, bltfvo allt
så, med vissa undantag, upp- 
liäfne ; och i stället stadgades: 
om hemmansklyfning , t.-o 
frälse-, -skatte- och krono- 
skatle-hemman, krono- och 
skalte-rusthåll, samt de krono- 
eller andra publika hemman, 
som under stadgad åborält är o 
upplålne, få klyfvas till hvad 
hemmantal, som helst, alle
nast en åbo å den utklufna 
delen är besutten. 2:0 Till bc- 
suttenhet, under benämning af 
hemman, erfordras att en åbo 
må kunna der, med utgöran
de af hemmanets ulskylder, 
äga sin bergning, för ett hus
håll af minst trenne arbets-
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föra personer. Hemmanets ägor 
böra förslå för framfödande 
af en hast, eller ett par drag- 
oxar, 2 à 3 kor, och 5 à 6 
får, eller getter,- allt efter hvar- 
je orts särskilta beskaffenhet. 
3.0 Delta bör if ven gälla för 
säteri, rå och rörs, samt al
la slags frälsehemman; dock, 
hvad säteri angår, utan änd
ring, af livad allmänna La
gen, rörande klyfning af så
dana hemman vid arftägt el
ler börd, innehåller. /j.:0 Alt, 
om, i följd af särskilta för
hållanden inom något Län, 
jemnkning eller förändring i 
de, rörande grunder ne för 
liemmansklyfhing i allmänhet 
sålunda stadgade föreskrifter, 
skulle., för samma Län, anses 
nödig, äger Konungens Befall- 
ningshafvande clerom göra un
derdånig anmälan, då Kongl. 
Maj.-t vill i nåder tillse, hu
ruvida något särskilt stadgan
de för ett sådant Län lämp
ligen må i ämnet kunna ut
färdas. Vidare, är, angåen
de af söndring af jord, 
eller andra lägenheter 
fr ä 11 h e m m a n , sladgadl ; 
1.0 att ägare af frälse-, frälse- 
skatle- och krono-skalle-hcm- 
man äga riilt alt, med villkor, 
som bestämmas, samt utan 
att besutten het d e r t i 11 
erfordras, af hemmanets 
jordrymd, till en, eller flera, 
upplåta till och mecl en tionde- 
del, vare sig for alltid, under 
full äganderätt, eller till be
sittning på viss tid, hvilken 
tid dock icke får sträckas öf- 
ver femtio är; dock att slik 
upplåtelse från hemman af fi- 
deicommi*s natur icke annor
lunda galler, än så vidt med 
Lag och Fidciconunissbref in-
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stammer. Dylik af söndring va
re af ven tilläten från dc under 
stadgad åborätt upplåtna kro
ne- , krono-rusthåll, eller andra 
publika hemman; dock ej med 
annan rätt, än författningar- 
ne för besittningen af sjelfva 
hemmanen föreskrifva. 2:0 
Jtt lägenhet, som frän hem
man af söndras, skall, l Geßc- 
borgs, 1'Vcslernorrlands, Jeml- 
lands, IVesterbottens och Norr
bottens Lan, innehålla minst 
sex, samt i öfrige delar af 
Riket, minst fyra tunneland 
duglig jord; dock må från 
hemman, beläget inom en mil 
från Stockholm och Gölhe- 
borg, samt Sidderne af första 
och andra klasserna, och in
om en half mil från öfrige 
Släder samt Köpingar, sådan 
lägenhet af minst ett halft tun- 
neland, under besittning på viss 
tid, kunna afsundras'1). Dock

Då inan besinnar, att 1809 års Regeringsform tillägger 
Konungen ensamt ilen Ekonomiska Lagstiftningen; men 
ieke tillika bestämmer gränsen emellan densamma oeh den 
Civila Lagstiftning, deri båda Statsmagterna taga lika del; 
inser man också huru lätt en öfverträdelse af denna gräns 
kan, utan uppsåt, äga rum: ock man torde då bär kunna 
tillåta sig en undersökning, angående den verkan, som 
1827 års Författning, rörande hemma nsklyfningarne , sy
nes medföra på en af Civil-Lagens vigtigaste frågor; nem- 
ligen den, angående den olika arfsrätten, könen emellan, 
inom jordägande klasserne. Ifrån tider, längst tillbaka, 
hafva, i Sverige, Adeln ock Bondeståndet, tillgodonjutit 
tien arfsrätt, som 1754 års Lagbok bjuder i 2 Cap. t §. 
Ä. B.; nemligeu, att mannen ärfver dubbelt emot cjvin- 
nan. Grunden dertill låg icke blott i omsorgen att sam
manhålla jorden inom slägterna, utan den hade också ett 
annat, allmännare ändamål. Man trodde nemligen, alt 
moraliteten säkrast vårdas i ett samhälle af allmänt väl
stånd; samt att samhällets både inre välstånd oeh yttre 
försvar säkrast vore att påräkna hos en besutten allmoge, 
hvars egen fördelagliga belägenhet både ingaf och under
bill kärleken till fäderneslandet. Att de jordägande klas
sernas besutteuhet också utgjorde ett föremål för den oli-
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mk odal-åker eller ang icke 
der t ill användas, 3.-0 Alt la
genhet, som frän hemman af- 
söndras, ehvad för alllid el
ler f)å viss tid, skall beläggas 
med ärlig afgäld, i spantie- 
mäl, ränta, eller dagsverken, 
till beloppet svarande emot 

hvad

fea arfsrätten inom dem, eller åtminstone stod i närmaste 
samband dermed ; derom öfvertygas man, då man efter- 
sinnar den särsfeilta vårdnad, som våra äldre Lagfar gåf- 
vo åt besuttenheten ; och som vår nu g'ällande Lag' åter- 
gifver, så väl i 12 Gap. 5 oeh 7 §§. Ä. 15., som i 4 Cap. 
9 §. J. B.; b vil ka Lagbud, verkande såsom eorreetiv, ut
gjorde delar af systemet. Derigcnom, alt man icke er
känt besuttenheten, såsom grund och föremål för den oli
ka arfsrätten; utan ansett denna arfsrätt ensamt grunda 
sig på den, i fornåldern, vigtiga omsorg för jordens sam
manhållande inom slägterna, till stöd för deras represen
tationsrätt, d. v. s. deras deltagande i Statsskicket; liar 
man kommit till den slulföljd, att sedan, nu mera, släg- 
ternas inflytande på Statsskicket, till tre fjcrdedelar, upp
hört, borde också den olika arfsrätten upphöra. Bih. prot. 
sid. Öl. Man kan likväl ieke neka, alt då 1754 års Lag
bok antogs, var representationens förändrade skick redan 
sekler gammalt, och det förefaller också derföre mera an
tagligt, att Statsmagterna då erkände, såsom samhälls- 
nyttigt, sambandet emellan den olika arfsrätten och besut
tenheten inom de jordägande klasserna; än alt de skulle 
hafva godkänt en grund, redan långt derförinnan försvun
nen. Men man inå, af dessa motsatta meningar, antaga 
hvilkendera man vill; oeh man torde ändock höra med- 
gifva, att pröfningen, huruvida ett sådant samband är po
litiskt nyttigt, eller ej ; ingår direct i den Civila Lagfrå
gan, oeh jemväl hufvudsakligen inverkar på dess ut
gång. Står detta fast, så vill det synas, att pröfniugens 
vågskål befinner sig på förhand nedtyngd åt ena si
dan, genom 8827 års Författning, som upplöser sambandet. 
— Man kan visserligen förbise, eller ogilla, den grund, 
på hvilken denna undersökning sig stöder; men äfven 
då man antager densamma, kan man vara förvissad der
om, att Regeringens afsigt icke varit, att fråntaga den 
Civila Lagfrågan något af dess tillhörighcter; saint alt, 
till frågans återförsättande i sitt ursprungliga skick, be- 
böfves blott, att Ständerna i underdånighet anmäla förhål 
landet, med öppet öfverlemnande till Konungens eget be
dit inmandu.



livadj, i förhållande till hem
manets oneraj kan på lågen
heten sig belöpa, f.-o Fid lå
genhetens af söndrande kan fri
het lernnas från årliga utskyl— 
der ne ; dock att sådana fri
hetsår icke få öfverstiga fem
ton. S. o Vid besinningstidens 
slut återgår lägenheten till hem
manet, utan ersättning, eller 
lösen. Innehafvaren likväl obe
taget, att ajflylta byggnader 
och stängsel, der hemmans
ägaren den icke lösa vill. 6;o 
Med jord, eller annan lågen
het, som från frälse-, frdlse- 
skatle, eller krono-skatte-hem- 
man, till full ägo, upplåtas, 
skall lagfaras, såsom om jor- 
dafång stadgadt finnes. Har 
upplåtelsen skett på viss tid, 
bör den inlecknas och förnyas. 
Med af handlingar om söndring 
af jord eller lägenhet, från 
krono-, krono-skaUe- eller an
dra publika hemman, förfa 
res, som då åborätt å slike 
hemman öfverlåtes. y.-o Alt 
hvad sålunda stadgadt är äf- 
ven gäller för säteri, rå och 
rörs, samt insockne frälse
hemman; dock att af desses 
jordrymd till och meden femte
del må upplatas. S;o Alt dessa 

föreskrifter komma alt, tills 
vidare, icke vara gällande för
Stora Kopparbergs Län; samt 
9j? dit hvad angår jords af- 
söndrmg från loishemman, 
kommer att förfaras efter 
Kongl. Förordningen om Lots- 
tnrättningen af den 16 Maj i 
lÖ2j och Kamtnar-Collegii 
Kungörelse den 15 Sept. 1823.

Kongl. Brefven den g Jan. 
1802, den 77 Aug. 1804 och 
den 8 Maji 182g stadga hu
ru nml hemmansklyfningar i 
ålora Kopparbergs Lån bör
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förfaras; samt hvad till be- 
sullenhel derslades erfordras.

Kongl. B ref vet den 6 Julii 
180.4. formar, att. Domhaf- 
vande i Stora Kopparbergs 
Lan icke vidare få bevilja.
Lagfart och fasta å obesult- 
ne hemmansdelar.

Kongl. Förklaringen den 
8 Mars 1JJ0 stadgar, alt, vid 
alla, de hemman, som klyf- 
vas, må åboerne, då de från 
gamla byen ajflytla, uti 8, 10 
till i5 år, befrias från större 
utlagor, Un hemmanet, före 
hlyfningen, tillhört.

Kongl. Bref vêt den o3 
Febr. 18oj utsätter besutten- 
heter i hyttehdgn, inom Stora 
Kopparbergs Län, till minst 
en fjerdedel.

Kongl. Resolutionen på All
mogens besvär den 2S Junii 
1j5i, jemnförd med Kongl.
Bref vet den iS Mars 1806,. 
förmår, att de inkräktningar 
som ryttare, soldater eller 
båtsmän verkställt, utöfver 
hvad förfatlmngarne bestå, 
skola åter utläggas.

Kongl'. Bref vet den S Febr.
1822 förbjuder all af söndring 
af jord-, hy lie-, skogs- och 
grufve-del från fjerdeparts- 
egendomarne inom Stora Kop
parbergs Län.

Alla dessa stadganden äro från Lagförslaget 
uteslutna, såsom tillhöriga den Ekonomiska Lag
stiftningen, kvilken, enligt Regeringsformen, är Kongl. 
Maj: t förbehållen.

•— 10 §. Nu kunna Jordabref 
fÖrderfvas eller förloras; äge 
då Härads eller Stadens Dom
bok vitsord; och gfve IIä- 
radshöfding eller Borgmästa
re och Råd nytt bref derå.

Denna föreskrift är från Lagförslaget utesluten.



3 Cap. 13 §. Hvacl om hop i 
4-j 5> 6, /» 8, g, 10, it och 
12 §§. stadgas, glide ock om 
byte; dock skall, vid prof
iling af skadestånd, egeridoms 
värde g enom värdering ut
rönas; när det i bytesbref 
bestärndt är.

— 11 §. Häftar sedd egendom 
för gäld, och har ej köpa
ren den å sig tagit; svare 
honom säljaren derför.

Vid dessa föreskrifter är någon anmärkning 
icke gjord.
11 Cap. 2 §. Nu hafver den, — 12 §. Har den, som sålde, 
som sålde, icke uppburit fulla ej uppburit fulla penningar, 
penningar, ändock lian, i kö- och är i köpebref utsatt livad 
pebrefvet tillstått, alt han kö- å köpeskilling står åter; njule 
peskillingen, till fullo, be- han, i detsåldtär,förmåns- 
kommit ; njuta sin säkerhet i rätt, efter thy i 22 Cap. Han- 
det, som saldt är, framför dels-Balken stadgas; söker ej 
andra köparens borgenärer, säljaren inteckning för sin 
intill dess laga stånd åkom- fordran, i Stad inom en ma
rner. Hafver han dessför- nad och på Landet sist â an- 
innan sin rätt icke intecknat; dra rättegångsdagen, .som in- 
äge sedan ej bättre rätt, än faller näst efter en månad, 
de andre. från den dag, då köpet sked

de; liafve den förmånsrätt 
förlorat.

Väsendfliga skiljagtigheter bestå deri, att, en
ligt Lagförslaget, skulle säljarens förmånsrätt, till 
betalning, utur den sålda egendomen, för innestå- 
endt: köpeskilling, bero af tvenne omständigheter* 
att iakttaga: den ena, att i köpebrefvet erkännes 
hvad af köpeskillingen står åter; och den andra, att 
inteckningen sökes inom en förkortad tid.

Såsom motiver härtill är anfördt, att med La
gens vård om upprigtighet och god tro, ötverens- 
stämmer icke att köpebref innehåller qvittence å den 
del af köpeskilling, som är obetald; och det kunde 
äfven for tredje man vara angeläget att veta i hvad 
mån egendomen häftar för skuld, eller ej. Det voré 
jemväl nödigt, att en gräns stadgades för säljarens 
tysta förmånsrätt; och ehuru sistnämnde omständig-
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het egentligen hörer till det ämne, som omfattas af 
32 Cap. Handels-Balken i Lagförslaget; likväl, och 
då den tillika ingår i de villkor, som böra, i och 
för köpet, efterlefvas; har f. d. Lag-Comiteen an
sett densamma jemväl böra här upptagas. Mot. sid. 
ö5 och 96.

Angående den förra, af dessa föreskrifter, har, 
inom Högsta Domstolen, skiljagtighet i meningar 
ägt rum. Att innestående köpeskilling icke skulle 
äga förmånsrätt i annat fall, än om samma fordran 
Tore i köpebrefvet utsatt; dertill hafva trenne Hög
sta Domstolens Ledamöter icke funnit skäl; helst, 
efter deras åsigt, erfarenheten icke visat behof af 
denna lagförändring, och bedrägerier, genom utgif- 
vande af flere skuldsedlar, såsom för återstående 
köpeskilling, å tillsammans ätörre belopp än denna 
rätteligen utgjorde, ändock icke voro förebyggda. 
Af dessa Ledamöter har en, för sin del, tillagt, att 
då köpecontvactet egentligen utgör den handling, 
livaraf, jemväl i afseende å betalningsvillkoren, af- 
talets beskaffenhet emellan köpare och säljare be
stämdes, och äganderätten vore, från en till annan 
person, öfverflyttad, men köpebrefvet deremot en
dast vore den handling, medelst hvars offentliga fö
reteende det skedda köpet skulle allmängöras, och 
köparen inträda uti de med ägandet af den köpta 
egendomen förenade rättigheter, kunde clenna Leda
mot icke inse af hvad anledning denna sednare hand
ling, köpebrefvet, skulle anses höra utvisa hvad å 
köpeskillingen blifvit betalt eller icke. Hitintills 
hade de i köpebrefven intagna uttiyck derom, att 
full betalning blifvit erlagd, endast ansetts innefatta 
bevis derom, att liqvid om köpeskillingen ägt rum, 
så att säljaren ej vidare ägde att fordra, utan så 
vida han derå kunde förete köparens skuldebref; 
men att tillägga ett sådant erkännande i köpebref
vet en vidsträcktare betydelse, trodde denne Leda
mot, hvarken vara med sakens natur enligt, eller 
komma att medföra den säkerhet, som denned vore 
åsyftad; ty, om det föreslagna Lagbudet blefve an-



taget, vore troligt, att den nu i köpebref vanligen 
nyttjade formel, om full betalning, snart skulle ut
bytas emot en annan, som innehöll, att så stor del 
af köpeskillingen vore obetald, som köpecontractet 
innehöll, och kännedomen de rom, huru stor del af 
köpeskillingen verkligen vore ogulden, kunde då, 
lika litet som förr, af köpebrefvet inhemtas. Tren
ne andra Ledamöter hafva lemnat berörde föreskrift 
utan erinran. H. D:ns prot. sid. 98 och 99.

Högsta Domstolen har, vid granskning af 1 Cap. 
Jorda-Balken af Lagförslaget, yttrat sig, att då f. d’ 
Lag-Comitéen icke på något ställe i förslaget till 
Civil-Lag upptagit det i 4 Cap. 9 §. Jorda-Balken 
af 17Ö4 urs Lag, stadgade förbud emot skatlsk vldig 
jords förminskning; men detta förbud likväl hörer 
till villkoren för äganderätt till fast egendom; så 
borde också i 1 Cap. Jorda-Balken af Lagförslaget 
inforas något stadgande derom, att afsöndring af jord, 
som stndde emot Förfatlningarne, ej vore gällande! 
llogste Domstolen bar likväl dervid förklarat, att 
det icke tillhörde Civil-Lagen, utan de särskilta’, rö
rande allmänna hushållningen, vidtagne Författningar, 
att bestämma huruledes hemman finge klyfvas, och 
jordlotter derifrån söndras. H. D:ns prot. sid.’97.

5 Cap.
Huru jord å Landet, ocli 

hus, gård och tomt i 
Staden, bördas må.

1 §■ V-dl lärdeman till sig lö
sa arfvejord, som ä Landet 
såld är,- sätte dd i Rätten 
genast, eller inom natt och 
1,!'j ifrån tredje uppbudet, 
fulla köpeskillingen, i det 
mynt, som i köpebref vet står, 
eller frarnlagge på insalta pen
ningar, sådana bevis, som all
mänt i Riket gälla. I Sta

ll Ca]). / §. J. B, Kommer 
bör dej ord, genom livad fån* 
det vara må, utom börden t 
äge den, som inom börden 
dr, clen jord lösa, der den 
ej i byte gått, emot annan 
jord, som i stället, borde— 
jords-egenskap får, efter t hy 
i 2 §. skills. Är, emot så
dan jord och mellangift, bör-
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den age ack bördeman rätt 
att löna jord, hus och tomt, 
ehvad det 'är arf, eller af- 
linge, inom lolf veckor från 
tredje uppbudet. Sedan njli
te bördeman, så å Landet, 
som i Stadm, de uppbud till 
godo, som för köparen sked
de 'äro. Men så ofta nytt 
köp om jord, hus eller tomt 
slates, skall den åter upp
bjudas och Lagfaras.

— 3 §. Aflingejord il Landet 
hafve sky Ideman ej rätt alt 
börda, der säljaren den ej i 
lord köpt hafver. J thy fall 
gauge denned, som om arf- 
•vejord sagdt är.

Kongl. Förordningen den 
l3 Junii 1800 förändrar tiden 
för Lagfarten, på sätt, här 
of van, i redogörelsen för skilj- 
agtigheterna ifrån 4 Cap. J. B. 
af 1734 års Lag, omförmä- 
les ; och stadgar att börde- 
man bör stämma till det Ting, 
då Lagfarten fulländas; samt 
då, å första Rättegångsdagen, 
insätta i Rätten bördeskiUin- 
gen.

dej ord bortbytt, då må så 
stor del af bördejorden lö
sas, som emot mellangiflejl 
svarar.

— 2 §. Bördejord är jord å 
Landet, den man ärft efter 
skyldeman i rätt uppstigan
de led, eller efter skyldeman 
å sidone, inom börden, der 
samma jorcl till honom i arf 
gått, från skyldeman i rätt 
uppstigande led, af h vil ken 
man sjelf harstammar. Är 
jord i börd löst ; eller har 
någon, genom köp, eller an- 
norlcdes, af skyldeman åt
kommit jord, hvarlill hall 
eljest bördsrätt hade, efter 
ihy i delta Capital skills; va
re det lika ansedt, som hade 
jorden i arf gått till honom, 
som den så löste, eller åt
kom. Har man bortbytt bör
dejord mot annan jord å 
Landet ; då liafve den jord, 
man sig lillbylt, bördejords 
egenskap.

— 3 §. Är fast egendom å 
Landet, utan jordbruk, dal 
må ej i börd gå.

■— 1Ç) §. Nu vill bördeman 
bördejord losa; stamme då 
honom, i hvars ägo jorden 
kommit, till rätte gångsdag, 
som hålles inom år och dag, 
sedan Lagfart beviljades. 
Hålles, i någon ort, ej mer 
ein ett lagtima Ting om året ; 
hafve bördeman lid alt stäm
ma till nästa Ting ef ’.er Lag
farten, ändå alt år och dag 
dessförinnan till ända går.

— 20 §. Bördemannen sätte 
hos Rätten in, sist å den i 
stämningen förelagde. dag, 
fulla köpeskillingen för såld 
bördejord, efter thy, som den 
i kopebrefvet bcslämcl dr, el
ler framlägge bevis, alt den
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blifvit i L'àncts) Ranleri in
satt. I det fall, dä börde- 
Tilan vill, efter if §. dela. 
med den, som inom borden
ar, satte han in bör deskilling 
Jor sin del.

Väsendtliga skiljagtigheter äro här: i ro att börda-
rätten skulle sträcka sig endast till arfvejord å Lan
det; och således icke hvarken till fastighet i Staden» 
eller till fastighet ä Landet, som icke äger jord;—- 
2:0 att bördsrätten icke finge äga rum till jord, 
som man ärft från skyldemän i rätt nedstigande 
led; — 3:o att bördsrätten skulle åtfölja icke blott 
köp, utan äfven alla andra fång, då arfvejorden gått 
utom börden; — 4:o att stämmotiden till börd 
skulle blifva inom är och dag, sedan Lagfarten äg
de rum, eller i den ort, der icke mera än ett Ting 
om året hålles, till nästa Ting, efter Lag-farten ; äf
ven om året derförinnan till ända lupit; och 5:o 
att bördeskillingen skulle insättas sednast å den 
dag, som stämningen föreläde.

Motivet till cle hufvudsakligaste af dessa förän
dringar har legat i den förutsättning, att bördsrät
ten hade sin enda grund i kärleken till förfäders 
jord; en känsla, som blott kunde ägas af den jord- 
brukande klassen medborgare; hvadan ock börds
rätten icke borde äga rum i Städerna; eller hänfö
ras till fastighet å Landet, utan jord. Mot. sid. 
irS och 119.

Inom f. d. Lag-Gom i teen har fråga uppstått, 
om bördsrätten borde bibehållas, eller afskaffas; och 
i den omröstning deroin, som ägt rum, liar plura- 
liteten varit af den tanka, att bördsrätten vore sam- 
hällsnyttig, derföre, att'den; hos massan af folket,
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de alltså bibehållas. Minoriteten åter ansåg bords- 
rätten böra afskaffas, derföre att den åstadkom me
ra ondt än godt, då den gjorde uppehåll i köparens 
säkerhet att få behålla hvad han köpt; samt i öf- 
rigt gaf näring åt afundsjuka och slägt-egoism; utan 
att särdeles bidraga till fosterlandskärlek, der den 
icke, i alla. fall, kan påräknas. Bih. prot. sid. 
rji—84 , samt Mot. prot. sid. 37.

Skånska Hof-Rätten har tillstyrkt bördsrättens 
afskaffande, såsom inskränkande äganderättens fria 
disposition; och i sin mån bidragande, att afhålla 
Statens så kallade oproductiva medborgare att in
gå i den jordbrukande klassen. Sk. B.R;ns anm. 
sid. pt>

Götha Ilof-Rätt har icke funnit skäl till annan 
anmärkning, än att, derest Härads-Rätterne ej blif- 
va permanenta, föreskrifterna i de fall, då värde
ring skall ske, böra så lämpas, att bördeskillingen 
må blifva, å första Tinget, insatt; och en längre 
tidsutdrägt såmedelst förekommas. G. H.R:s anm. 
sid. 43«

I frågan om bördsrättens bibehållande, eller 
afskaffande , hafva Högsta Domstolens fleste Ledamö
ter yttrat den åsigt, att sjelfva grundsatsen, angå
ende börd, icke borde utur Lagen borttagas; utan 
allenast vidden af bördsrätten, med Here clithörande 
Lagbestämmelser, undergå en närmare granskning; 
men en Ledaînot har tillstyrkt bördsrättens afskaf
fande. H. D:ns prot. pag. 118 och 119.

Vid iq §. af 11 Cap. Jorda-Balken i Lagför
slaget bar Högsta Domstolen anmärkt, att förslaget, 
angående tiden för bördetalans anställande, icke 
kunde fullständigt bedömmas förr, än i sammanhang 
med frågan om Domstolarnas organisation. H. D:ns
prot. sid. 12 1.

— 7 §. Hafva makar borde- 
jord åtkommit, och är ende
ra inom borden; 'âge ej börd 
rum till den jord, ändå att 
den i samfålta boet ingår, 

der
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Jer ej annan närmare, eller 
lika nära i börden är, och 
lösa vill, efter t hy i i,j §, 
sägs. Kommer jorden under 
äktenskapet, ur börden, eller 
faller något deraf, vid bo
delning, den make till, som 
ej i börden är; då må jorden, 
eller den del, som sålunda 
nr börden gått, lösas af den, 
som i andra makans börd ar.

Motivet till detta nya stadgande har varit, att 
sedan genom Kongl. Förordningen den 23 Mars 1807 
blifvit antaget, att om makar gemensamt köpa jord 
inom enderas hörd, sa äger den andra giftorätt der- 
uti; skall händt, att hvad, i sådan jord, svarat emot 
den oskyllda makans giftorätt, måst till hördeman, 
från den andras sida, under ägtenskapet afträdas; 
och som, på detta sätt, makarnas samfälta jord 
bhfvit styckad, till begges verkliga förfång, innan 
något ordentligt utskiftande, af hvarderas andel, 
för sig gått, och följagtligen innan man ännu vet, 
om icke jorden, hel och hållen, kan falla på dens 
lott, från hvars sida den är köpt, och således stad- 
nar inom hör den; alltsa borde ett så beskaffadt, 
för tidigt bruk af bördsrätten, genom lämpligt stad
gande, förekommas. Mot. sid. 119 8).

*) Vid första momentet erbjuder sig- den anmärkning, att då 
f» It, 12 och 14 §§. stadda ordningen för bördsrättens 
begagnande, 1 likhet med arfsrätten, så ligger in för per
soner derutom, redan dex-i ett binder emot den börd 
som i första momentet af 7 §. förbjudes; ocb momen
tet ar ju alltsa en ofverflödigknt. Det andra momentet 
a]er, syiies aga trenne betänkligheter emot sig. Den ena, 
att da 1 törsta §. redan är stadgadt, att när hikdejord går 
utom borden, den får bördas; så livarförc upprepa det
samma 1 7 §.? oeh den andra, alt om bördeman ieke skulle 
la begagna sin bördsrätt förr, än sedan, vid bodelning ma- 
karne emellan, sig visat, på hvilkenderas lott bördeiorden 
stadnar; sa skulle ban, till äfventyrs aldrig, eller ätmin- 
stone 1 de flesta fallen, icke få begagna sin bördsrätt, af 
< et skäl, att Lagfart och fasta meliankousmit, hvarigenom 
hans rätt vore afskureii, innan den lid inträffade, då, en
ligt delta Lagbud, honom först vore tillåtet att väcka frågan.

6



— 4 §■ Nu Hr bade arfve- — 1] §. Liar man, genom an- 
och ajlingejord i elt hop â nat fång, än gåfva eller te- 
Landet; vill bördeman den stammle, Utkommit, på en
arfve ford börda; vare oek gäng, bör dej ord och annan
pligtig att lösa ajlingejorden, fastighet, och vill bördeman 
der köparen sjelf den ej be- den bördejord lösa ; vare ock 
hälla vill. Àro h usgeriid och pligt/g lösa dm andra fa- 
afvel under del köp; vare stigheten, der ägaren den ej 
Lag. samma, behälla vill. Jr hmsgeråd,

eller afvel i elt fång med 
bördejord ; vare Lag samma.

— 78 §i Jr o bördejord och 
annan fastighet, husgeråclel
ler afvelj g enom samma gäf- 
vobref, eller testamente gifne; 
vare bördeman. ej skyldig lö
sa mera, än bördejorden. 
Kan ej gäfvo- eller testa- 
mentstagare vara besutten å 
jord, som qvar blifver, och 
hafver han ej förut i sam
ma hemman jord, som med 
den aiulra besuttenhet gör; 
då vare bördeman pligtig lö
sa både bördejorden och den 
andra*

Den väsendlliga skiljagliglieten Letar tleri, att, 
ifrån det villkor, som ar, i allmänhet, bördeman- 
hen lörelagdt, nernligen att, om så af köparen for
dras, lösa allt livad inom samma fång ar inbegri
pet; skulle det särskilta undantag stadgas, till för
del för bördeman, att då fånget utgjordes af gåfva, 
eller testamente, berörde villkor vore uppliäfvetj 
derest icke bristande besuttenhet ätergälve ål villkoret 
sin kraft ®).

( 42 )

8) Inom hordsprincipen hafva, ända hittills, fördelar och skyl
digheter stått i fullkomlig motsvarighet till hvarandra ; 
men i denna 18 §. synes motsvarigheten vara temmeli- 
gen hrulen. Mot fördelen, att inträda i ad(|virentens 
äganderätt, svarar skyldigheten, att öfvertaga denna rätt, 
sådan den är; men, enligt denna §. skulle det hero af 
hördemannen, all, då fånget utgjordes af gåfva, eller te
stamente, godtyckligt försätta ad<jvircnten i sämre ställ
ning, än gifvaren, eller testator, velat honom tilldela; 
ock motsvarigheten är ju dä ruhhad. Antag alt, i gåf-
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— i5 §. Ej nid bördeman lö
sa en del af bondejord, der 
ägaren den ef skilja vill.

— 16 §. Kan ej bördeman 
vara besutten ii jord, som 
han börda vill; äge ej rätt 
till börd. Il af ver " han för
ut i samma hemman jord, 
som tned den andra besutten-
het gör; njule dii bordsrätt.

Vid dessa stadganden liar Hägon anmärkning 
icke Llifvit gjord.
— S §. Ej mit köpare och 
säljare, bördemannen till för- 
fång, upphäfva, eller i an
nan handel förbyta det köp dc 
g]ort hafva, ej heller under 
något falskt sken skifte göra, 
‘Sker det; vare ogildt, och 
höte hvardera femtio daler.

6 §. Köpare och säljare 
vare skyldige med ed styr
ka, alt dem emellan pä god 
tro så är tingadt och betalt, 
som köpebrefvet innehåller, 
om hördemannen det äskar. 
Bördeman vare ock p ligt i g 
med ed sanna, att han, utan 
list, för sig och ingen an
nan bördar. Dock må börde
man med de penningar bör
da, som han länt hnfver. 
Varcler någor öfvertygad, att 
han i dessa mål svikeliga 
handlat, bote femtio daler.

•—■ 28 §. Ej må förre Och 
sédnare ligare, till burdetnans 
förfång, sig emellan hppliäf- 
va, eller förändra af hand
ling om borde jord, som dem 
emellan sluten llifvit, och 
hvarå Lagfart sökt är. Jr 
borde/ ord, sedan den ur bör
den gick, utan Laga stånd, 
kommen i ny ägares område; 
njule bördeman rätt till börd 
cf[ crförsta fångeslref vet, än
då alt andra värden eller vill
kor i sednare fingesbref ut
satte finnas; har gåfvo- eller 
teslamentstagare sålt gifven, 
eller testamenterad bör dej ord; 
och aull bördeman den efter 
köpeskillingen lösa; äge der 
rätt till.

§• Den som bördejord 
köpt, eller annorledes sig till- 
betingat, vare skyldig med ed

van, eller teslame,det, både arf- ocb afliagejord äro upp- 
tatue; men att abyggnaderna tillhöra arfvejorden ; eller 
alt proportionen, äfven i annat afseende, utfaller sä, att 
genom arlvejordens frånskiljande., ailin ge jorde», elniru 
medförande b esu liehet, är af ett, jemnförelsevis, ringa 
rarde lor juhpvirenion ; sä inauae icke, Î byar je sådant

Td^r,le" lil1 4«, andras skada, begagna
llllallet, alt också godtyckligt nedtrycka försäljnings- 

va,det af aflmgejorden? Det hägn, SOm Lagstiftaren är 
? '1 ' '•;> alldeles lika at bada sidorna; huru vore det väl, 
i dessa fall, fördeladt?
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styrkaj att på god tro så 'dr 
tingadt och beta/dt, som fån- 
gesbrefvet innehåller, om bör- 
deman det äskar. Bordenian 
vare ock pligtig med ed san
na, att ' han, utan list, för 
sig och ingen annan bördar: 
kärer någon £ bördesak, så
som annans målsman ; varde 
eden derefter lämpad.

Väsendtlig skiljagtighet ligger deri, att, efter 
Lagförslaget, skulle säljaren vara fri från förbin
delse att ifrågavarande edgång fullgöra.

Högsta Domstolen har varit af den tanka, att 
då säljaren måste hafva lika förbindelse med köpa
ren, att icke, till bördemannens förfång, dölja rät
ta beskaffenheten af köpet, eller upplåtelse-a fhand- 
lingen; så borde också, i likhet med hvad nuva
rande Lag bjuder, säljaren, eller den, hvilken fastig
heten till annan öfverlåtit, vara skyldig att, när 
hördemannen det äskar, gå den ed, som köparen 
här föreskrifves. H. D:ns prot. sid 121.

' — 2/ §. Ar borde/ord genom
annat fång, än köp, åtkom
men, och kunna ej parterne 
om viss börcleskilling säm
jas å den i stämningen fö
relagda dag; låte Rätten jor
den värderas. Samma Lag 
vare, der man, efter bodel
ning, vill jord från make 
börda, som i 7 §. skills, än
då att jorden förut, genom 
köp i makarnes ägo kommit. 
Är bör de jord i ett köp med 
annan fastighet, husgcräd el
ler afvel åtkommen, utan att 
särskilt värde å hördejorden 
utsatt finnes; varde ock den 
jord värderad, i förhållan
de till hela köpeskillingen för 
det, som såldt blifvit. Är bör- 
dejord såld; menköpeskilling 
i varor utsatt; då skola de 
till penningar uppskattas, ef
ter det värde de vid köpet

styrka, alt på god tro så 'dr

deman det äskar. Bordenian 
vare ock pligtig med ed san-

sig och ingen annan bördar: 
kärer någon £ bördesak, så
som annans målsman; varde 
eden derefter lämpad.

— 2/ §. Är bördejord genom 
annat fång, än köp, åtkom
men, och kunna ej parterne 
om viss börcleskilling säm
jas å den i stämningen fö
relagda dag; låte Rätten jor
den värderas. Samma I.ag 
vare, der man, efter bodel
ning, vill jord från make 
börda, som i 7 §. skills, än
då att jorden förut, genom 
köp i makarnes ägo kommit. 
Är bördejord i ett köp med 
annan fastighet, husgcräd el
ler afvel åtkommen, utan alt 
särskilt värde å hördejorden 
utsatt finnes; varde ock den 
jord värderad, i förhållan
de till hela köpeskillingen för 
det, som såldt blifvit. Är bör
dejord såld; menköpeskilling 
i varor utsatt; då skola de 
till penningar uppskattas, ef-
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hade. Har horde]ord, mot 
annan jord â Landet, och 
mellan fff t, i byte galt; var
de genom uppskattning ut
rönt, huru stor del af borde- 
)orden mot mellangiften sva
ra må. För jord, som mot 
lifstidsränta öfverlåten år, 
vare bördeskilling den lifs- 
tidsränta, som ränlegifvaren 
sjelf till räntetagaren betalt, 
med laga ränta dera, sedan 
den afkomst, ränlegifvaren 
njutit af jorden, efter upp
skattning, afräknad blifvit.

Frågan, angående bord af jord, som emot lifs- 
tidsränta blifvit öfverlåten, bar Högsta Domstolen 
funnit stå i beroende af det beslut, som kunde fat
tas, dä förslaget, rörande lifslidsräntans antagande, 
sasom laglig, förekom; och pröfningen af förstnämn- 
de ii aga skulle alltså derintill anstå. H. D:ns prot. 
sid. i2i. Vid granskningen åter af Lagförslagets 
5 Cap. Handels-Balken, som innefattar Lagbestäm
melserna, till lifstidsräntans antagande, hafraHögsta 
Domstolens fleste Ledamöter lemnat förslaget der- 
om utan anmärkning. H. D:ns prot. sid. i47.

— 22 §. Då värdering eller 
uppskattning ske skall, efter 
hvad i 21 §. stadgadt är, var
de den värdering eller upp
skattning hållen af särskilt 
IVdmndj — — —

— z3 §. IVu är, genom vär
dering eller uppskattning, be- 
stämdt hvad för bördeskil
ling anses bör,,- sätte då bör- 
demannen den bördeskilling 
hos Rätten in, å den rätte- 
gångsdag, som näst efter en 
månad infaller.

24- §• I de fall, som i 21 
§* sagde äro, skall hörde- 
nian, sist ä den i stämnin
gen förelagda dag, till Rät
ten inlemna horgen, alt rätte
gångskostnad och skadestånd
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till agaren utgifves, der ej 
bördeskillingen inom laga lid 
insatt varder.

— a 5 §. Sätter ej bordeman 
in bordeskilling , eller gif- 
ver han ej in borgen derfö- 
re, inom de lider, som sär
skilt för hvarje fall i ao, 
2.3 och a/j, §§. stadgas, haf
ve sin rätt till börd förlorat.

— 26' §. Jro börclejord och 
annan fastighet, husgeråcl el
ler afvel, genom ett och sam
ma fång ålkomne ; gifve äga
ren, sedan bordeskilling för 
bör dej orden insatt är, strax 
tillkänna, om han vill tillika 
nfstå den andra fastigheten, 
husgeriakt, eller af vela ; af-
står han, fylle bördeman- 
nen bristen, innan jorden till 
honom aflrädas skall, eller 
hafve sin rätt till börd för
lorat. Lag samma vare, der 
den, som inom börden är, 
hela bördejorden. afstår till 
annan, som med honom dela 
vill, efter thy i 14 §• sägs.

*— 27 §. Kära, i bördesak, 
flera, som lika nära inom 
börden äro, och hafva de ge
mensamt insall fulla hörde- 
shillingen » vare det gildt. 
Liar en insatt för sin del, 
men annan ej; då hafve han, 
som insalle, sin ratt förlo
rat, der ägaren ej vill lians 
del särskilt af slå.

Vid dessa föreslagna stadganden ar någon an
märkning icke gjord.
— 8 ,§. I börd gä lie aldrig 
klander, utan med pennin
gar. Vdl man, för annan 
orsak, tala å det köp; gifve 
sig an infor Rätten, der upp
buden ske, och tage till sam
ma Rätt stämning à den, som 
vederbör. Ehvad klander

1
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emot uppbud göres, gange de 
iindâ fort; doch gifves cf 
fasta åt den, som uppbjuda 
låtit, innan öfver klandret 
dömt är, och domen vunnit 
laga kraft. Vinner den, som 
klandrade; ii ge då uppbuden 
och Lagfarten emot honom 
ingen verkan.

Så vielt detta Lagbud rörer uppbud och fasta, 
skulle detsamma förfalla; såsom följd af den La«~ 
förändring, som är, föreslagen i 7 Cap. Jorda-Balken 
al nya Civil-Lagen ; och hvilken är redovisad vid 
4 Cap. 1 och 2 §§. J. B. af 1784 års Lag.
~ ? §; Skrfver bördeman — 8 §. Skrifver bördeman 

under kopebref, som vittne under öfverlåtelsebref, utan 
utan J or be ha ll af sm börd; förbehåll af sin börd; hafve 
haj ve ej rätt att börda det, ej rätt att bordet, 
som dâ såldt är.

INågon, väsendtKg skiljagtighet förefinnes icke 
har; men 1 sammanhang med det föreslagna stad
gandet, har en Ledamot i Högsta Domstolen till
styrkt ett undantag från bördsrätten, äfven för det 
lall, da egendom, som är hörd underkastad, sälies 
pa auction, samt hördeman bevisligen varit derom 
sa tidigt underrättad, att han kunnat sin fördel vid 
auelionen bevaka. Detta undantag vore, i denna Le
damots tanka, desto mera skäligt, som bördeman 
eljest långt ifrån att, vid auetionen, tafla med hu
gade köpare, och derigenom förhöja köpeskillingen, 
hade tor mån af, alt egendomen såldes till största 
möjliga underpris, till säljarens skada. En annan 
Ledamot har ater yttrat, det hembud af en liU- 
arnad dier alslutad köpeafhandling borde kunna 
goras hordemannen, med den påföljd, att, om han 
icke, inom viss tid, begagnade sig deraf, han seder- 
meia ej skulle äga rätt till talan, samt att lärai>~ 
liga stadganden härom kunde, vid en ny Lagstift 
m„s, meddelas; fö,- att minska de olägenheter? som 
hurdesratten, med skäl, kan anses medföra. H. D:ns 
pi'ot. sid. 120 10).

) \ ul dessa tillstyrkan den torde den anmärkning äga nun.
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— 11 §•------ * Vinner borde-
mans letale till köparen all 
den nödiga kostnad, han <1 
godset, och för dess skull, 
gjort,innan han det af träder.

— 34 §• Bordeman, som vun
nit, g aide, innan han jorden 
tillträder, den nödiga eller 
nyttiga förbättring, som ve- 
derparten derå gjort, så ock 
dennes kostnad vid flyttning 
dit och dadan; ersatte dess
utomvederpartens öfriga kost
nad för fångets skull11). Är 
ej värdet af den förbättring 
och kostnad faststäldt å den 
tillträde stid, som i 36 §. sägsi 
vare bordeman 'ändå berät

tigad,

att de skulle, ieke allenast inskränka bördsrättens förde
lar, utan äfven öppna tillfällen att afböja dess begag
nande. Om bördemannens pligt blefve att, vid auctionen, 
genom inrop bevaka densamma, sa skulle troligen bända, 
att all försäljning af bördejord utställdes till auction, 
med villkor af kontant betalning vid klubbslaget, ett 
villkor, som sedermera kunde eftergifvas för alla andra 
ropare, än bördemannen ; och sannolikt skulle hembjud- 
ningspligten blott åstadkomma en olikhet emellan de vill
kor, som åtfölide hembudet, och dem, som, efter dess för
sakande af bördemannen, blefve de verkliga för köpa
ren. För konsten att spetsfundigt verka till återhåll pa 
bördemannens båg ocb förmaga ätt börda, ^ skulle ett 
nytt fält öppnas, som troligen också skulle, på flera sätt, 
bearbetas.

11 \ 1 îcn nya skyldighet for bördemannen, att ersätta köpa
rens ”kostnad vid flyttning dit och dädan, samt öfriga 
kostnad för fångets skull,” till livilka anspråk kan den 
icke gifva anledning? Antag, att köparen varit boende 
i Skåne, innan han köpte bord ej orden i Upland, samt 
att ban, med ett vidlyftigt bushåll, gjort flyttningen der- 
emellan ; ocb säger sig vilja återflytta till sin förra ort; 
vore det väl billigt, att de resor, som, före köpet, men 
for dess skull, voro företagna, äfvensom den dubbla flytt
ningskostnaden, skulle drabba bördemannen? 1 stället 
förmatt det nu beror af köparen, att, innan ban köper, 
beräkna äfventyret af en inträffande börd, oeb afstå ifrån 
köpet, skulle det, hädanefter, bero af honom, att upp
göra ersättningsanspråk, de der afskrämde bördemannen. 
Ått vid en allmän rättighet fästa villkor, som hårdt be
tunga den ena medborgaren, men föga den andra ; oeb 
bvilka, i sjelfva deras obestämdhet, gifva tillfälle till 
chicaner och godtycklighet; kau det anses val betänkt?



tigad, att egendomen tillträ
da, der han borgen ställer.- 
samma Lag vare ock der 
tvist uppstår orn crsätlnin<*
Jor ränta, — — __

Väsendtlig skiljagtighet ligger i den utsträck
ning, som bördemans ersättningsskyldighet skulle 
erhålla, utöfver hvad nu gällande Lag derom bjuder.

Enär stadgandet om skyldighet att gälda den 
nyttiga, men af behofvet icke påkallade, förbättring 
som köparen gjort, kunde för bördemannen medföra 
betydliga olägenheter, och stundom göra för honom 
omojligt att begagna sin bördsräLt; har Högsta Dom
stolen ansett förslaget böra i denna del ändras så 
att, i otverensstämmelse med gamla Lagens stad 
gande i 5 Cap. n §. J. B., endast den nödiga kost 
S’ k°Pai;en f vändt, skulle af bördemannen vid- 

annas, helst den förlust, som möjligen härigenom 
f trot sakas koparen, vore en följd af hans ege^ov-tr 
samhet att ej afbida laga stånd, innan han företog 
forbattrmgar, som kunde tåla uppskof. °

35 §• Fmnas, med fäns 
af bondejord, särskilta 'vilt- 
kor förenade, dc der upp_ 

fyllas skola, sedan bördeman 
jorden tilllrädt ; vare lian,
1 förra ägarens ställe, an
svarig de,för. Ar jord, som 
ernot lifslids ränta öfverlei
ten vant, bördeman tilldömd 
°1Ch„har. Retagaren förbe
hållit sig säkerhet för rän
tans utgörande,- ställe ock 
bördeman den säkerhet, rn- 
nan jorden till honom af- 
trädas skall, eller hafve bör- 

_________ . den förlorat 1 *),

12)Me» onl säljaren, i förlitande till könarens k" I 
sonliga säkerhet, icke betingat sig n|JL 
kan der (Öre förlora sin rätt, att de! T’-
bördetnaiuicu, fordra säkerlet? oJ f-T •**"**"*"’ 
till I -1 1 r -, * ueü hordemaunen, somU yrs icke kunde ställa den säkerhet, som köpa-

7
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— 3j §. Sker ej talan à fan«, 
i grund <(/' bordsratt , mom 
tid, som i 19 §• stadgad dr, 
tiler tappar den saken, som 
börda vill; vare då fanget 
Lagståndet, h] må börde- 
man sedan lösa jord, sont 
utom borden gått, ändå att 
den åter inom börden kom
iner, der den ej, genom arj, 
å nyo borde jord blifver.

Motiv till det, i setlnare momentet af 37 §. 
föreslagna stadgande, har varit, att bordemannen, 
genom försummad ulöfning af sin lösningsrätt, s|ejf- 
villigt låtit jorden från sin börd slulps. Mot. 
sid. 199. — 3d §■ Vanvårdas, innan 

laga stånd kommer, skog el
ler andra lillliörighetef, till

Härvid är någon anmärkning icke gjord.

*•* ' * . . '-t
bördejord, och vitmes den 
jord. sedan i börd; n/ule 
bördeman derföre skadestånd.

__§. Kiiromål om börd,
eller lösen, efter detta Capi- 
tcl, må ej af Rätten uppla
gas förr, än käranden låtit 
det i La"farts—prolocollet an
tecknas.0 Lyder egendom, den 
man börda, eller lösa vill, 
under fera Ratter, da skall 
kiiromalet vid hvar af dem 
så antecknas. Ar den anteck- 
nin" ej gjord, inom år och 
dag, sedan Lagfarten bevil
jades, eller, der lagtima 'ling 
ej inom året hålles, a nästa 
Ting efter Lagfarten,- vare 
börds- eller lösnings-rätten 
förlorad.

ren stählt; skulle honom vara helaget, att ställa annan» 
fullgod, säkerhet? Om §:ns forsla ".omenljmge tillagg 
af blott dessa ord: ”oeh vare phgOf? sld <’ .,',1
het derför;” så synes andra momentet kunna

bortgå.
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Högsta Domstolen har, mecl hänseende til! stad- 

ganderna i 11 Cap. af Jorda-Balken i Lagförslaget 
fnnnit, det iakttagas borde, dels att ett Lagbud m- 
1 oi es derorn, att, sedan bördskilling blifvit nedsatt 
och lyftad, det ej nia ankomma pä bördemannen, 
att återtaga densamma, och afstå från börden, utan 
vedeipariens raedgifvande; helst, i sådant fall, de 
missbruk skulle gynnas, att bördeman, af vinnings
lystnad , o( b föi att forma köparen till någon upp» 
offring, endast låtsade en afsigt att vilja börda, hvii- 
ken ban ej behöfde fullfölja; dels ock att, i fall, 
på sätt Högsta Domstolen, i frågan om Lagfart, 
tillstyrkt, nu gällande föreskrifter, angående flere 
uppbud, varda bibehåll ne; bördeman också må til
läggas rättighet, alt njuta de uppbud till g0d0, som 
för köparen kunna vara gjorda. H, D:ns prot. sid. 
121 och 12 2.

F- d- Lag-Comiteen har väl, i följd af dess 
beslut, att, i iragan om arfvejords-systeuiets bibe
hållande, eller af.skafFande, framställa‘alternativa för
slag; också, i särskilt text, som är bifogad Lagför
slaget, gifvit ett särskilt förslug till u Cap. J. B. • 
men det skiljer sig ifrån det i Lagförslaget, endast 
i den omständighet, att, efter den särskilla texten, 
skulle all ärfd fastighet på Landet vara börd un
derkastad , elivad den åtföljes af jord, eller ej.

6. Cap.
Om tien, som vätt till 

börd äger.
1 §• Börclcrnän äro säljarens 
barn och bröstarfvingar , sä 
Hinge de till äro.- sedan för
äldrar och förfäder, och de 
som honom, ä si done skylde 
äro, ull och med syskone- 
barn, edler de, som i lika 
led med dem äro. — — —

11 Cap. j §. Inom börden 'äro 
brösta rf v ing ar,- så ock skyl- 
dernän å sidan, till ock med 
tredje led. — __ __
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Väsendtliga skiljagtigheter äro här: r:o att skyl
demän i uppstigande led från säljaren, skulle vara 
från bördsrätten uteslutne; och 2:0 att bördsrätten, 
som nu tillhörer skyldemän, å sidone, i fjerde led 
från säljaren, skulle stadna bos skyklemännen i tre
dje led.

Såsom motiv till dessa förändringar är vordet 
an förd t, att bördsrätten icke borde sträcka sig 
längre, än till de skyldemän, hos hvilka en med
född kärlek till förfäders jord, kan vara att för
moda. Mot. sid. ii8.

Högsta Domstolens flesta Ledamöter hafva icke 
funnit skäl vara, att inskränka bördsrätten för skyl
demän, å sidone, till tredje led; utan hafva anseclt 
den böra, hädanefter såsom hittills, medgifvas för 
sidofränder äfven i fjerde led. En Ledamot hade 
lem na t denna del af förslaget utan anmärkning. H. 
D:ns prot. sid. 119.
— 2 §. Nit kan fader ärfva sina 

barns moderne]ord, eller mo
der 'ärfva deras fädernejord: 
vill man den jord sedan sälja y 
lose, den i börd, som när
mast Hr honom som säljer.

H Cap. 1 §. Kommer börde- 
jord, genom livad fång det 
vara må, utom börden, äge 
den, som. inom börden är, 
den jord lusa, — — —

-—• 2 §. Bördejord är jord à 
landet, den man är ft efter 
skyldemän i rätt uppstigande 
led, eller efter skyldemän cl 
sidone, inom börden, der sam
ma jord till honom i a rf 
gått, från skyldemän i ratt 
uppstigande led, af livilken 
man sjelf harstammar .• —

— §. Skyldemän à sidan må.
ej börda annan jord, än den, 
som i börden kommit frän 
skyldemän, af hvilken han 
sjelf härstammar.

Väsendtlig skiljagtighet ligger deri, att en
ligt den princip för bördsrätten, som Lagförslaget 
framställer — nemligen, att den har sin grund en
dast i kärleken till förfäders jord, och följagtligen 
endast kan ägas af den skyldemän, bos hvilken
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denna kärlek kan présumeras, — skulle sonens mö- 
demejord, då den af fadren ärfves, derigenom baf- 
va gått utom börden, och alltså kunna bördas, från 
fadren, al sonens möderneskyldemän : och den börds- 
riitt, som nu gällande Lag, i det förutsatta fallet, 
tillei känner fadrens skyldemitn, då han samma jord 
försäljer, skulle dem icke hädanefter tillhöra.

•— 3 g.  ----------Kan den jord,
hus dkr tomt, ej delas, el
ler tåla mera än en åbo, och 
åsämjes dem ej, hvilkendera 
börda skally löse, den, som 
största delen hafver; äga de 
lika del y dâ skall der om lot
tas.

— i3 §. Kan bordejord ej de
las, eller tåla mer, än en åbo 
och sämjes ej bördemän, hvil
kendera börda må y då skall 
der om lottas. —-------

Väsendtlig skiljagtighet består deri, att den fö
reträdesrätt som nu gällande Lag ger åt den hör
demannen, som största lotten hafver, skulle upphöra.

Högsta Domstolen har tillstyrkt bibehållandet 
al nu gällande Laghud. IL D:ns prot. sid. 120

4 §• dr näster bördemän 
qfver ma ge, eller mö, eller 
vanvettig, eller utrikes fa
ren, eller fången: löse måls
man eller ombudsman â de
ras vägnar, inom laga stånd, 
der han gitter, och det nyt
tigt prof var.-----------

— 6 §. Den som myndig ål
der ej uppnått, må ej, me
dan fader och moder lefver, 
genom förmyndare lösa hör
de j ord, som den lef vande fa
dren, eller modren, sig af- 
händt.

Väsendtlig skiljagtighet ligger deri, att omyn- 
dig person skulle icke, under föräldrarnes lifstid 
aga rätt att börda den arfvejord, som föräldrar-

Såsom motiv till denna förändring, är vordet 
an lord t, alt det oskick borde förekommas, som ägt 
nun, då föräldrar, som såldt, låtit, genom förmyn- 
daie, upprilva handeln. Mot. sid. 119.

— 9 §• Sälj es, med Rättens till
stånd, omyndigs bördejordy 
«ge bördemän rätt. alt bör
da, ändå att lian till försälj
ningen samtyckt, när han, så-
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ôrrr ■*
sn ni frände, hos Ratten hörd

— 10 §. Har någon sig ur
ar/va "jordi ; deraf vare han 
ej hindrad att lösa dens bor
de jord, som arfvas skulle.

Vid dessa stadgandén liar någon anmärkning
ej blifvit gjord.

7 Cap.
Om viderboende och 

naborätt.

F. d. Lag-Comiteen har ansedt Capitiet om vi
derboende och naborätt, böra upptagas i Byggninga- 
Balken, der detsamma alltså i 2 Cap. aflumdlas.

Såsom motiv till denna öfverflyttning, är vor
det an förd t, att då denna lösningsrätt bar till syf
temål, att, genom styckade eller närbelägna egen
domars förening i en ägares hand, bereda sjelfstän- 
dighet och befrielse från servituter, inom samägo- 
eller granne-lag; så vore den att anse, såsom utgöran
de ett bland de ämnen, som tillhöra Byggninga- 
Balken. Mot. sid. 124.
_ ) J, ffa/ver man köpt hus, 2 Cap. 1 §. B. B. Har man
eller tomt i staden,- då skall köpt hus eller tomt i Stad,- 
han det åt viderboenden och då äge viderboende, eller 
nabon hembjuda, förr än dera nabo, lösningsrätt dertill, i 
uppbuel lages. Löser ej bör- de fall, som i 3, 6, 7 och 
deman del hus, eller tomt in- 8 §§. sägas, 
om tolf veckor, ifrån tredje — 10 §. Fill viderboende, el- 
uppbudet; hafve då vider- 1er nabo, hus eller tomt lo-
boende, eller naborätt, fjor- sa,------- stamme han kopa-
ton dagar derefter, det hus, ren, inom tre månader, sc
eller tomt, alt lösa. dan Lagfart beviljades, —

Kongl■ Förordningen den ■— — 
op Julii 1812 förmår, att na- 
lio endast äger lösningsrätt i 
de fall, som 3, 4 oc* ^ §§■ 
i detta Capilel utsätter.
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Väsendtliga skiljagtigheter här äro: i;o att kö
parens Uembjudniftgsskyldighet skulle upphöra; 2:0 
att bördeinannens lösningsrätt skulle afskaffas; och 
3:o att tiden af tre månader, skulle beräknas ifrån 
den dag, då Lagfart beviljades.

Angående hernbudsskyldighetens fortfarande, el
ler afskaffande, har, inom f. d. Lag-Comiteen, om
röstning ägt rum; dervid pluraliteten tillstyrkt af- 
skadändet, såsom en följd af det, i andra fall, fö
reslagna upphörandet af berörde skyldighet; men 
minoriteten har varit af den tanka, att der Lagen 
stadgar rättigheter, böra ock medel anvisas, att ställa 
dem i utöfning; och som viderboendes och nabos 
lösningsrätt, vid många tillfällen, ej skulle kunna 
begagnas, om en säker utväg ej för dem gafs, att 
vinna kunskap om köpet, utan sådant linge bero af 
slumpen; så borde köparen förbindas, att viderboen- 
den och naboen om köpet underrätta. Mot. prot.
sid. 3<>

Skånska Hof-Rätten har anmärkt, att då menin
gen är att den lösningsrätt, som tillkommer vider- 
boende och nabo, skulle åtföljas af samma fördelar 
och samma skyldigheter, som tillhöra bördsrätten; 
men Here af de i 11 Capitlet, angående bördsrät
ten, gifne föreskrifter likväl äro här uteslutne; så 
borde sådana föreskrifter jemväl i detta Capitel in
tagas; och IIof-Rätten har alltså föreslagit dels för
ändrad redaction af 10 §. och dels antagande af 13 
ytterligare §§. Sk. H. R:s anm. sid. 102 och ar.

Götha Hof-Rätt har gjordt den anmärkning vid 
i §., att den lösningsrätt, som här afbandlas, skulle 
ganska ofta, för vederbörande, gå förlorad, om kö
pet icke kungjordes annorledes, än genom den Lag- 
farts-förteckning, Rätten har att anslå; och Ilof- 
Rätten har derföre tillstyrkt, att 1 §. må erhålla en 
så lydande redaction: ”Köpare af hus eller tomt i 
”Staden, vare skyldig viderboende och nabo om kö- 
”pet underrätta, och bevis derom till Rätten ingif- 
”va, då Lagfart sökes.” — — — G. ILR:s anm. 
sid. 44.
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Högsta Domstolen har tillstyrkt, att den me
ning må antagas, som minoriteten inom f. d, Lag- 
Comiteen framstäldt. H. D:ns prot. sid. ia3.
— 2 §. Viderboende rätt haf- 

1ta de, som uti ett hus och 
tomt i Staden, del äga, —-

— 3 §. Viderboende, som äger 
del i hus eller i tomt, denl 
han sjelf hus hafver, sä ock 
den, som äger del i obebyggd 
tomt, hafve rätt att lösa an
nan del i samma hus, eller 
tomt i men ej vare den, som 
äger del i tomt, ulan att sjelf 
dera hafva hus, eller del i 
hus, berättigad att lösa den 
del af tomten, som bebyggd är.

Yäsendtlig sldljagtighet ligger här i den in
skränkning i viderboendes rätt, att den som äger del 
i obebyggd tomt skulle icke äga, att lösa den bygg
nad, som å andra delen finnes.

Motivet till denna förändring bar varit, att en 
obebyggd tomtedel är vanligtvis, för stadsmanna- 
behof, af mindre värde, och den, som förskaffat sig 
en sådan, bör detföre ej kunna tilltvinga sig den 
betydligare del i tomten, som med åbyggnad är 
försedd. Mot. sid. i 2Zj.

.— 3 §. Är hus och tomt ifrån 
nabo styckad och söndrad, 
honom till mehn och träng
sel; hafve han rätt den att 
lösa, framfor annan nabo.

_ 2 §. Viderboende är den,
som i huset, eller tomten, del 
äger, och nabo den, som der- 
intill bor.

— 6 §. Äro hus och tomt frän 
nabos egendom styckade, el
ler söndrade, honom till mehn 
och trängsel; hafve han ratt 
att dem lösa, framför an
nan nabo.

Emellan rj Cap. 3 §. Jovda-Balken af 173<{ års 
Lag, och 6 §. af 2 Cap. Byggninga-Balken i Lag
förslaget, är ingen skiljuglighet ; .men

Skånska Hof-Rälten liar anmärkt* att den före
slagna 6 ■§. borde från Lagförslaget bortgå ; derföre, 
att, efter den definition 2 §. innefattar å benämnin
gen viderboende, vore klart, alt den, från hvars

egen-



egendom, hus eller tomt blifvit styckade, eller sön
drade, äger lösningsrätt till den styckade, eller sön
drade delen, al liuset, eller tomten, icke såsom na- 
30, utan såsom viderboende, i livilken egenskap fö
reträdesrätten honom tillhör. Sk. Hof-Rättens anm 
sid. loi. *

d §■ Samma rätt äge ock 
den, som h af ver h-alj'va mu
ren jemte annars, eller nyttjar 
annars mur eller vägg, eller 
pä sin grundmur hafver an
nars mur, eller nyttjar an
nars grundmur.

~~ 7 Dern'àst må den na- 
bo lösa, som hafver halfva 
husmuren femte annans, dkr 
pa sin grundmur hafver an
nans mur, eller hvars vägg 
eller husmur af annan nyttjas.

Väsendtlig skiljagtighet ligger deri, att den som 
nyttjar annars mur, vägg eller grundmur, skulle 
vara Iran lösningsrätten utesluten.
anfördätSOm3itm^tiV- tiU denna är vordet
antoidt att lösningsrätten hör endast tillhöra den
som lider en semtut, men icke den, som förmäl 
nen deraf njuter; emedan det ej kunde antagas, att 
agaren till den fastighet, som med servitut är* be
svarad, velat, genom upplåtandet af rättigheten till 
servitu ens begagnande, underkasta sin egendom nå
got vidsträcktare beroende, eller inskränka sin fria 
dispositionsrätt. Mot. sid. 124.

Högsta Domstolen bar varit af den tanka, att 
da den ena angränsande egendomens större eller 
mindre beroende af den andra, och ägarens derpå
Koskäl6 ff ul ,lös>11“’Ssr"iu> utgjorde ett hufvud- 
sakiigt skal for den at nabo, i nu gällande T™
“Ä fl1“1' Saml delta Släl i vstndüS
man talar for den, som nyttjar annars mur, gründ
ende -ff ^ 5 1 anseende til1 det lidande, som

to^, eiiei lat förfalla den mur, som af den förra 
nyttjades; så borde också lösningsrätten blifva sä- 
dan, s°m nu |ällande Lag, i 7 Cap. 4 §. J. B. der- 
om stadgar. II. D:ns prot. sid. 124.

8
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_ 5 'S. ' Lider ««gor marke------8 §. Sedan «‘ge den nahe

Hat besvär af annars mans rätt till lösen, som /'dermark- 
busy såsom af takdropp., /«or- Ht besvärj annflns frseh-
ker fönster, gluggar,-vatieri-, 1er tomt, såsom af takdropp,
dr ägt och annci nulin; eller mörker, fönster, gluggar el
it ger ett trångt hus eller tomt; 1er vattendrägt, 
hafve ock han rätt till lösen.

Skiliagtighet är här, att, enligt Lagförslaget, 
„skulle den, som äger trångt hus eller tomt, icke, 
■för sådan orsak, äga lösningsrätt.

Såsom motiv till denna förändring, är antordt, 
att då nabos lösningsrätt har sin grund i det be
svär, som nahoskapet åtföljer; men icke egentligen 
åsyftar en nabos större beqvämlighet, eller fordel, 
genom tillvinnandet af annans egendom; så bor
de lösningsrätten i detta fall icke äga rum. Mot.

SItL Skånska- Hof-Bütten har härvid gjordt den an- 
jmirkning, att, genom uteslutande al de i o y nu 
gällande ord: "och annat mehn, eller ager ett trängt 
hus och tomt," skulle nabos lösningsrätt undeyga
.en väsendllig inskränkning, icke «tverensstanmninde 
jned principen för lösningsrätten x Staderna. Here 
iall kunna inträffa, hvangenom förfång for nabo in
träffar, och ett bestämdt uppräknande ‘dalta, vore 
nästan omöjligt. Bland de kraftigaste skalen for na- 
bqs lösningsrätt syntes det varaf> då någon saknar 
det utrymme, som är oumgängeligen nödvändigt tor 
hedrifvande af dess borgeliga näring. Och _på dessa 
„runder har HoLRätten tillstyrkt bibehållande af 
nu gällande Laghud. Sk. H.Rms anm. sid. 102.

Högsta Domstolen har yttrat sig, att enär olä
genheterna af takdropp och yattendrägt ej sa lan 
borde kunna förekommas, genom tjenliga vattenled
ningar och dylika anstalter; samt erfarenheten visat, 
att °de de vi ti ån hemlade skäl för lösningstalan olta 
varit endast skenbara, och föranledt missbruk at 
nabot ätten, så borde lösningsrätten, på grund at 
dessa olägenheter, endast äga rum, när de protvades 
vara sådane, att de ej kunde, på oivannamnde salt, 
förekommas. H. Dans prot. sid. 124-
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— 6 §. Nu tvista nabor om 

bättre rätt till det hus, eller 
tomt, som scildt ar; pröfve då 
Domaren, hvilken den bäst 
larfvar; och vare i alla dessa 
mål ingen skillnad emellan 
fri, eller ofri grund, der 
Staden den ofria tomt ej be
hålla vill.

— 4 §• fro flere viderboen- 
de till lösen berättigade, och 
sämjas de ej, hvilkendera 
lösa skall; lose den, som 
största delen hafvcr; Aga de, 
lika del ; då skall dem emel
lan lottas.

— .9 §. A ro nabor ßere, sbm 
lika ratt 'äga; pr of ve Rät
ten, hvilkendera bäst tarf- 
var det som sålde är. Fin
nes deras behof lika ; da skall 
dem emellan lottas.

Yäsericltliga skiljagtigheter är o; i:o att Lagför
slaget, som Upptager det fall, att fiere v i der boen de
tvista om lösningsrätten, gifver förmånsrätt åt den,
som största delen hafver; och stadgar lottning för 
det fall, att de äga lika rätt; öclr 2:0 att Lagförsla
get bjuder olika påföljder för lika beskaffade tvi
ster, nemilgen, det ena, emellan viderboender, och 
det andra, emellan nabor.

Skånska Hof-Rätten liar anmärkt: att, för vi
derboender, likasom för nabor, kunna behofvet af 
ökadt utrymme, eller olägenheterna af samägandet 
vara olika stora, änskönt de äro lika delägare i 
tomten. Af detta skäl, och da gamla Lagens ”pröfve 
Domaren” synes äga företräde framför lottnitigs- 
iitvägen, hvilken, såsom beroende af slumpen, vore 
a t vikande från Lagens esprit; så borde ej mindre 4 

arhatv?n 9 §* erhålla förändrad redaction; och 
Hof-Rätten har alltså föreslagit, att 4 t fino-e föl
jande lydelse: ”Äro Here viderboende till lösen be
rättigade, och sämjas de ej hvilkendera lösa skall; 
lose den, som största delen hafver: äga de lika 

^delar; pröfve Rätten hvilkendera bäst tarfvar det 
^som såldt är. Finnas deras behof lika; äge då den 
’företrädesrätt, som lösningsanspråket först väckt.” 
Samt att, i stället för 9 §., den åttonde må blifva 
sa lydande: ”Aro nabor fiere, som lika rätt äga; 
'»P.r,0}'ve.;:Gälten, hvilkendera -bäst' tarfvar det, som 

1 ar- I’innas deras behof lika; äge då den före-
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> "trädesrätt, «om anspråket först väckt.” Sk. H.R:ns 
anm. sid. 101 och 31.

Hö gsta Domstolen har tillstyrkt, att stadgandet 
för viderboender måtte blifva enahanda med det för 
nabor ; så att Domaren må pröfva hvilkendera mest 
tarfvar det sålda, men att, der deras behof finnas 
lika, lottning må skilja dem emellan. H. D:ns prot. 
sid. 134.

— 11 §. Domes hus, eller 
tomt, i lösen ; njutc köparen 
laga far dag.

Skånska Hof-Rätten har ansett denna §. fordra 
cn större tydlighet, synnerligen för det fall, att 
tomt, eller hus, åtföljes af jordbruk; och IIof-Rät- 
ten har alltså föreslagit, att §:n må erhålla en så 
lydande redaction: "Dômes hus, eller tomt, i lösen; 
"trade innehafvaren derifrån å den fardag, som in
träffar näst efter två månader sedan Domen fallit. 
"Hörer der jord till, och har domen fallit före den 
"21 December; afträde då nästa fardag. Har do
gmen fallit efter den 21 December; sitte qvar till 
"andra fardagen.” Sk. H.R:ns anm. sid. 102 och 23.

Högsta Domstolen har funnit, att, till förekom
mande af misstydning, på detta ställe borde stad
gas, att, när hus eller tomt dömes i lösen, köpa
ren vore skyldig afträda å den fardag, som inträf
fade näst efter tvenne månader, sedan domen vun
nit laga kraft. H. D:ns prot. sid. iaS.

—• 12 §. Kar omål om lösen 
efter delta Capitel må ej af 
Rätten upptagas förr, an kä
randen låtit det i Lagfarts- 
prolocollet antecknas. Ar den 
anteckning ej gjord inom tre 
månader, sedan Lagfart be
viljades; vare lösningsrätten 
förlorad.

Härvid är någon anmärkning ej gjord.
Skånska Hof-Rätten har tillstyrkt, att, i öf- 

vcrensstämmelse med hvad, i frågan om lösning i 
börd, är föreslagit i 11 Cap. 38 §. J. B., en §• här



torde intagas, af följande lydelse: ”Vanvårdas, in- 
”nan Laga stånd kommer, livad till lius, eller tomt 
’’hörer, och vinnes sedermera lösningsrätt der,till; 
’’ojute den, som sådan rätt vunnit, derföre skade
stånd. Sk. ll.lbns anm. sid. io5 och 34.

8 Cap.
Huru man må lagligen 

bortgifva jord, hus, 
eller tomt.

Såsom till en del tillhörigt Arfvejords-systernet, 
är, för det ämne, som i detta Capitel afhandlas, tven- 
nealternativa förslag, af f. d. Lag-Comiteen, fram-

f h.vilka det ena> åsyftande systemets bi- 
behaHande igenfinnas i den särsldlta text, som åt- 
ioljer Lagförslaget, sidan 287; och det andra för
utsättande systemets afskaffande, förekommer iW- 
forslagets 4 Cap. J. B., sid. 62. S
. * förra af seendet visar sig skiljagtigbeten vid
jemföreise af 8 Cap , 5. J. B. af J gäHaDde Log> 
med 2 och c, §§. af 4 Cap. J. B. i den arslli& 
texten; sålunda:
— 7 §• Ingen ma arfvejordhort- 

gifva. Sker detj ha/ve arf- 
vinge magi det alt återkalla, 
då han död ar, som det gaf: 
•vare dock ef förment, att, 
af arfvegods, på lifstid, för
läna något hemman åt den, 
som trogen t/enst gfordt haf- 
yer, der ingen aflingejord 
är. Aflingejord må man gif- 
•va hvem man vill. Ar jord 
bordköpt, det kan dess vär
de hortgifvas.

— 3 §. Äger man jord, hus
eller tomt i Staden>• hafve 
vald bortgifva sjeltedelen der- 
af, ehvad det är arft, eller 
afladt.------------

4 Cap. 2 §. J. B., särskilt 
text. Ingen äge inagt arfve- 
fastighet bortgifva,- och thy 
må ej Rätten Lagfart å sådan 
giifva bevilja. Är arfvefa- 
stlghet bortgif ven ; då skall, 
vid gifvarens död, med gåf- 
vobrefvet förfaras, som i 
Årfda-Balken om testamente 
stadgadt är; vare ock, om 
arfvinges ratt till klander, 
Lag som der sägs.

~~ 9 §• Genom förläning må 
den, som äger flere ii rf da 
hemman, men ingen aflinge- 

fastighet, upplåta något hem
man åt den, som trogen tjenst 
fl or dt.



Väseudtligh sklljagtigheter äro här: 1:0 att nu 
gällande tillåtelse att bortgifva bördejords värde, 
iir från Lagförslaget utesluten; 2.0 att den nu
■existerande skillnad i livad man kan bortgifva, på 
Landet eller i Staden, skulle upphöra; — 3:o att 
rättigheten att förläna något hemman, som nu är 
inskränkt till lifstiden, skulle utsträckas till obe
stämd tid; och 4:o att då arfvefastighet vore bort- 
gifven, skulle gåfvobrefvet bevakas, och kunna klan
dras, på sätt som angående testamente stadgas.

Såsom motiv för sistnämnde förändring är vor
det anfördt: att om någon handlar emot förbudet, 
att bortgifva arfvefastighet, så kunde en sådan hand
ling lika litet anses vara en absolut nuililel, som 
ett testamente af arfvejord, hvilket kan blifva gäl
lande derigenom, att det ej klandras; och det tore 
vore nödigt, att stadga huru, med bevakning och 
klander, borde förfaras. Mot. sid. 341.

I sedhare af seendet., åter, består den väsendt- 
ika skiljagtigheten deri, att det stadgande, som t §. 
if 8 Can. i nu gällande Lag framställer, är Iran 
Lagförslaget alldeles uteslutit; hvaraf skulle följa, 
att° förbudet emot arfvejords bortgifvande, skulle
afskalTas. , .... ,

Skånska Hof-Rätten bar lemnat den föreslagna
*iya principen, till arfvejordssystemets afskaflande, 
-otan anmärkning. ,, ,

Götba Hof-Rätt bar ansett nu gällande artve- 
jordssyslem vara så införlifvadt med Svenska folkets 
åsigter och tänkesätt, att. dess . . öfvergidvande icke 
vore för folket välkonimit; och har dérföre sådant 
afstyrkt. G. II.Rts anm. sid. 17—-20.

Högsta Domstolens plurahtet har tillstyrkt bi
behållande af nu gällande inskränkningar i disposi
tionen af arfvejord; men minoriteten har tillstyrkt, 
dels bifall till inskränkningarnes borttagande, dels 
förändring i dem. H. D:ns prot. sid. 4*> 7° 77*
— 2 «. Nu finnes, att man 4 Cap. 3 §• f B-, '■»'~

hafvcr ajorl e,fvaren, hans sl<i°et. Har gafvotagaren g/ort 
barn, eller första arßtagaren gf varen markehg omit, cl-



( 63 ).

m'àrkelig orättj otfettst, och 1er skada ; Stände gif varen 
skada; siande dan då fritt; frill gåfvan att återkalla,.in-* 
g3f van att återkalla, om han, om år och dag, sedan den 
som gSfvan fått, den i han- oral t eller skada skedde. Dör 
dorn hafver, och Riitten prof- gifvaren förr,fån den tid till 
var Jieniie rätteligen förvar- ända gått,- då må hans arf- 
kad vara. Ar gif vän för vingar, inom dess förlopp, 
möda och arbete, eller gjord gåfvan återkalla, i det fall 
t)enst glfven; gauge då ej nu sagdt är,
‘der. —, j §. Af gåfva, för möda,

arbété, eller gjord tjenst, gif~ 
ven ; gånge då ej åler. Ej 
eller må, i thy fall, gtfvo- 
lagar.cn bindas till den skyl
dighet., som i 2 §. sägs. ..

— 6 §. Har man afkändt sig 
gåfva, som sedan pröfvas 
förverkad vara, och har nya 
ägaren denned lagfarit; då 
må den ej tagas åter; men 
gåf votagaren gällde dess vär
de, till gif våren, eller dess 
arfvingar.

Skiijagtigheten består egentligen i den större 
'bestämdhet, som Lagförslaget ger åt villkoren för 
rättigheten, att återkalla gåfvan; nemligen i:o deri, 
att en prescriptionstid föreslås för skadans beifran- 
-de; och ato deri , att gå (Vans försäljning icke hin
drade beifrandet förr, än försäljningen erhållit Lag*. 
fart 1 ').

14) Af *len olikhet i prescription stider, som 5 och 6 88. 
fÖreskrifvä, kan likväl iöijden hlifva, att långt innan 
den tid af kr och dag förflutit, hvarinom skadan får 
heifras och gåfvan återkallas, kan gåfvotagaren hafva 
medkunnit att hade försälja gåfvan, och förskingra köpe
skillingen; samt köparen hafva hunnit att fä Lagfart.

et är väl sant, att gamla Lagen ger iche någon större 
säkerhet för aterkallandets ändamål; men visserligen 
shullc de tillställningar, emellan gåfvotagaren och kö
paren, som förefalla så ganska lätt att verkställa, till 
förfång för gifvaren, ansenligen försvåras, om prcscrip- 
tionstiden, för återkallandet, utsträcktes lill analogie 
med den prescriptionstid, som är hördsrätten förunnad ; 
d. v. s. intill dess Lagfarten vunnit laga stånd. Deraf 
skulle följa, att köparen aktade sig, att derförinnan 
hetala köpeskillingen ; och en säkerhet mera vore der- 
igenom gifvaren förvarad.



Götlia Hof-Rätt har anmärkt: att då gåfvötaga- 
ren Befarade ett återkallande af gåfvan, skulle han 
skynda att afyttra densamma ; och det kunde då 
hända, att Lagfarten tillkom, innan stämningen, till 
gåfvans återkallande, kunde åstadkommas; i hvilket 
fall ändamålet dermed vore förlorat. För det fall 
åter, att stämningen inträffade till samma Ting, som 
Lagfarten begärdes, borde ändamålet vara bevaradt; 
och Hof-Rätten har alltså föreslagit en, dermed öf- 
verensstämmande, förändrad redaction af 6 §. G. H:s 
anm. sid. 3g.

Högsta Domstolen har yttrat sig, att, till fö
rekommande af olika meningar om grunden, för 
bestämmande af det värde, som, enligt 6 §., gåfvo- 
tagaren borde återbära, vore angelägit, att någon 
föreskrift, i detta afseende, här tillädes: och då svå- 
righeterne att, med säkerhet, bedöma egendomens 
värde å den tid, när gåfvan skedde, i allmänhet 
ökades, i lika mån, som denna tidpunkt vore af- 
lägsen; så vore lämpligast, att, såsom allmän grund, 
stadga, det egendomens värde skulle beräknas efter 
dess tillstånd, när gåfvotagaren densamma sig af- 
hände; dock att om han, under tiden, bevisligen 
gjort nödiga, eller nyttiga förbättringar, som ej, ge
nom afkomsten, blifvit honom ersatte, han derföre 
ägde njuta afdrag. H. D:ns prot. sid. xoo.

— 5 §. Pröfvas gåfva för
verkad; varen gåfvotagaren, 
eller hans arfvingar, skyldi
ge att den genast af träda; 
njuten dock, der jord häf- 
dad och sådd är, ersättning 
for den kostnad, som dertill 
åtgått. Har gåfvotagaren ii 
egendomen gjort nödiga, el
ler nyttiga förbättringar, som 
ej, genom afkomsten, ersatte 
blifvit; vare, om ersättning 
derföre. Lag samma.

■— 7 §. Vill den, som förlä- 
ning gifver, förordna, alt 
dera skola, gemensamt, el

ler
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1er hvar ef 1er annan, den 
förlänta. egendomen nyttjas 
äge der ratt till. Ej må 
han sträcka sitt förordnande 
till någon som ej till är, då 
förläningen gfves.- sker dets 
hafve den, som rätter ägare 
är, våld att egendomen till
träda, när liden ute är för 
dem, som ägde förläningen 
sist begagna.

— 8 g. Dä förläning, som å 
lifslid, eller annan obestämd 
tid gifven är, går åter, nju
ten för Tunings tagare, eller 
hans arfvingar , laga far dag, 
räknad från tien dag döds
fallet timade.

Vid dessa nya stadganden är någon anmärk
ning icke gjord.

f §• ^ Kommer gif'varen i 
n. 3 j1} aU kan ej kan sig 
sj e/f föda och försörjas va- 
rc då gåfvotagaren skyldig, 
all efter thy, som han för
mår, ull gifvarens nödtorf
tiga underhåll, årligen bi
draga. Åsämjas dc ejs pröf- 
ve Rätten, huru mycket gåf- 
vot agaren bestå skall. Ej må 
dock det understöd sättas 
högre, än till hälften af den 
gif na egendomens behållna af- 
komst. J

9 §• Oni förlämngstagares 
skyldighet alt underhålla gif- 
vare, som i nöd kommit, och 
°>n gifvares, eller hans arf
vingar s rätt, cat förläning 
återkalla, förtliy alt förlä- 
ningstagaren gjort gifvaren 
markelig orätt, eller skada, 
vare Lag, som i 2, 3, 4 och 
5 §§., .sägs.

Sasom motiv till dessa nya föreskrifter är an- 
tördt: att, i likhet ined hvad andra länders Lag-

9
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sliftning stadgar, borde gåfvotagarens tacksamhets- 
pligt anses såsom en positif skyldighet, som likväl 
borde mätas efter gåfvotagarens förmåga. Då tillika 
en bestämd gräns sattes för Domarens pröfnings- 
ratt, vore också all farhåga förekommen, att gåfvo- 
tagaren kunde sjell försättas i nöd. Mot. sid. £)4*

— 10 §. Hvar som förliining 
fatt, vare i det, som till 
egendomens värd oeh under
häll körer, hunden till sam
ma skyldigheter, som för 
brukare, eller hyresman, i 
6 Cap. stadgas; äge dock, 
till nödig byggnad, och an
nat behof för hemmanet, fäl
la timmer och sågvirke, ulan 
att dera taga ut sy ning, som 
i 2/ §. af nämnde Capitel 
sägs; der ej sådan skyldig
het honom i furläningslref-
vet uttryckligen ålagd är.

- Motiv härtill har varit, att det förhållande af 
valv dia, å ena, och tacksamhet, å and t a sidan, 
livari förläningsgifvare och forläningstagare stå till 
b varandra, synes innefatta tillräcklig grund för den 
presurntion, att den förre ej velat åläggga den sed- 
nare ett tvång, som vore onyttigt, en;ir denne för
modades ej missbruka den större frihet, som ho
nom bli fvit medgifven. Mot. sid. g5.

— 11 §. 'Missbrukar förlä
ningstagare sin nyttjanderätt ; 
ersätte skadan, eller bättre 
hvad färsummadl är, inom 
den tid, Rätten förelägger, 
ställe ock borgen till ägarens 
säkerhet i framliden. Full
gör ej fÖrläningstagetren det ; 
hafve ägaren rätt förlänin- 
gert iller La ga.

Vid denna nya föreskrift är någon anmärkning 
icke gjord.

Skånska Hof-Rätten, som, vid granskning af 
io Cap. Ärfda-Balken af Lagförslaget, tillstyrkt, att



den som har bröstar (Vinge, men, genom gåfva, el
ler förläning, afhändt sig någon del af sin egen
dom, icke skulle äga rätt, att, genom testamente, 
bortgitVa mera, än återstoden af den hälft, som 
icke utgör bröstar fringes Laglott; bar, såsom en 
följd deraf, vid granskningen af ifrågavarande 4 
Cap. Jorda-Balken, föreslagit att, i detta Capitel, 
en så lydande §. borde tilläggas: ”Utan hinder af 
”gåfva eller förläning, vare, vid gifvarens död, dess 
”bröstarfvinge bibehållen vid den rätt, som, i 10 
”Cap. Ärfda-Balken, honom tillagd är.” Sk. II.Rrs 
anm. sid. go och tö.

9 C av.
Om pantsatt jord, Ims eller 

tomt, så och dess 
inteckning.

Sedan f. d. Lag-Comiteen tillstyrkt, att den 
sakrättj som i detta Capitel afhandlas (en pantsätt
ning af fastighet, i vissa Ml, öfvergående till laga 
fång), må varda afskafifad; och framställt, att, i 
stället, antagas ett förslag ”om införsel,” företeende 
andra villkor för en begränsad pantsättning af fast 
egendom; vill det synas nödigt, att, i korthet, npp- 
gifva den grundläggning för båda tillstyrkanderne, 
som är att inhemta af de tryckta Motiverna. Der 
ådagalägges, sid. c)5 och 96, att nn gällande Lag
bud 1 detla ämne, härleder sig från de, långt till- 
bakagaende tider, du man ännu icke kände, hvar- 
ken utvägen att, genom inteckning, binda ansvaret 
lör ett bekommet penningelån vid en viss fastighet; 
eller utvägen, aLt skyndsamt förskaffa långil varen 
siu betalning utur fastigheten, genom dess försälj
ning å öppen auction. Under okunnigheten af dessa 
utvägar var antaget, att låntagaren öfverlemnade 
fastigheten till långifvaren, som ägde alt deraf sig 
begagna, såsom ersättning för räntan å lånet; och
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för att betrygga långifvaren, att erhålla sin betal
ning, antogs det stränga villkor, att, om lånet icke 
å rätter tid betalas, äger pantinnehafvaren att der- 
med Lagfara, med den påföljd, att om långifvaren, 
eller de, som börds- eller lösnings-anspråk äga, 
icke inom ytterligare föréskrifvén tid, lånet infria, 
pantinnehafvarens säkerhet öfvergår, efter vissa for
maliteter, till full äganderätt. Men derigenom, att 
berörde utvägar, allt mer och mer, blifvit allmänt 
vedertagne, har också det förfarande, hvarigenom 
borgenär, i stället att njuta betalning ur egendomen, 
förvandlas till dess ägare, numera, blifvit onyttigt, 
och jemväl, i visst afseende, beledsagadt med vida 
större olägenhet, än förr. Kunna ägare och borge
när öfverenskomma om visst pris, för hvilket den 
sednare må behålla egendomen såsom sin, så känna 
de den genare utväg, att derom uppgöra köp; och 
erfarenheten har visat, att af den panträtt, som 
nu gällande Lag sålunda medgifver, ganska få, i 
sednare tider, sig begagnat. För alla dessa skäl, 
och då den actus, hvars föremål endast är, att gifva 
borgenär för sin fordran säkerhet i gäldenärens egen
dom, icke bör sammanblandas med de aftal, hvar- 
igenorn äganderätt öfvevföres, borde pantsättning 
från laga fång uteslutas. Men som det likväl borde 
stå gäldenär och borgenär öppet, att, sig emellan, 
träffa aftal om fast egendoms öfverlålande, till bor
genärs bruk och nyttjande, för sin fordran; så vore 
också angeläget, att, för aftal af sådan beskaffenhet, 
nödige villkor och formaliteter stadgades, och det 
var i sådant ändamål, som f, d. Lag-Comiteen upp
gjort förslag i 5 Gap. af Jorda-Balken ”om införsel.”

Efter att sålunda hafva redovisat den förän
dring i princip, som f. d. Lag-Comiteen här före
slagit, återstår blott att uppgifva de nu gällande 
lagrum, som skulle öfvergifvas; samt derefter de 
speciella ski!jagtigheter, i frågan om införsel, som 
förefinnas vid jernförelse emellan 9 Gap. Jorda- 
Balken af iy34 åi'S Lag och 5 Gap. samma Balk, af 
Lagförslaget.
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"—_*§• Pantsätter man jord 

sMj hus eller tomt för reda 
penningar eller varor, som 
i thy fall till visst pris i 
penningar räknas skola, och 
varder der dag till betalning 
förelagd; löse då äter efter 
förskrifning. Är ej viss dag 
förelagd; då bör panthaf- 
varen sin gäldendr kungöra, 
att han vill med panten Lag
fara låta, der han ej betal
ning får.

— 2 §. Låter man sin pant â 
Ilärads-Ting, eller å Råd- 
stiifvu lagliga inleckna; n/u
te sm säkerhet framför dem, 
som genom köp, eller skifte, 
sig den sedermera tillegna 
vilja.
~ ' §• Ml löser man ef in— 
om föresattan dag, eller se
dan det honom förkunnas; 
då må han panten uppbjuda, 
som om köp sagdi är, och 
läte den värdera, innan la
ga stånd till ända går, der 
ej annars om visst pris dan 
åsämjer. Löser ej jordäga- 
rcjij inom natt och år efter 
tredje uppbudet, med fulla 
penningar; hafve bördesman 
våld, alt lösa arfvejord ii 
landet, inom, eller vid nä
sta Ting derefler. I Staden 
må ägaren panten återlösa, 
inom lolf veckor ifrån tre
dje uppbudet. Löser ej han; 
då må bördeman fyra -vec
kor, och viderboendc eller 
nabo sedan, fjorton dagar 
derefter, det pantsatta hus 
eller tomt lösa, och sätte han 
i Platten in både pantskilling, 
och hvacl panten högre vär
deras före, der utbrytning 
<y ske kan, som i Utsöknings- 
Balkcn urskitls.
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Kongl. Förordningen den 

10 April 1810j jemförd med
Kongl. Förordningen den 

8 September 182g formâr, att 
då pantebrefvet icke innehål
ler viss betalningstid, och panl- 
innehafvaren hos Domstolen 
annulier, alt pantägaren, eller 
dess vistelseort, är honom obe
kant, äger Domaren förord
na, att sådan anmälan infö
res tre gånger i allmänna tid
ningarna, med föreläggande, 
alt om ej gälden ett år, efter 
den sista kungörelsen, betalas, 
kommer egendomen att upp
bjudas, och der med förfaras, 
enligt g Cap. 3 §. Jorda- 
Balken; men när pantägaren 
är känd, bör honom tillsä
gas, och ej 1er derom företedt 
bevis, Lagfarten för sig gä.

— /j, §. Värderas panten hö
gre, an den var utsatt före ; 
tage det ägaren. Vårder den 
för mindre värderad ; fylla 
af annat sill g ods, hvad som 
brister.

— 5 §. Nu förpantar man 
jord, hus eller tomt, till 
jlcrc än en, utom dens vet
skap och samtycke, som den 
först i pant fått,- och kunna 
de ej alle njuta deraf full 
betalning ; bote då sjeltedelcn 
af det, som panten var hö
gre utsatt före, än för dem 
allom tillräcket-, och gånge 
den bot ulaf annat hans gods.

— G §. Vill någon afstå sin 
panträttighet till en annan; 
kungöre clct först pantägaren.

— 7 §. Scitter man jord, hus 
eller tomt i pant, och gifver 
genast verkelig införsel dem, 
med de villkor, alt långif-

S Cap. 1 §. Vill gäldenär 
gifva borgenär införsel i fast 
egendom, g öre del på del sätt 
i 3 Cap. I §. sägs.



'»aren på vinst och forlust 
skall njuta all af gäld, som 
der af gä hör, till dess huf- 
vudstolen betalas; göre det 
med vilt nen, och vare det 
gildt, som dem bådorn åsäm- 
jer. Är den egendom sådan, 
som bördas kan, och vill den, 
som rätt till börd iiger, lösa 
långifvaren ut; hafve der 
vald till, och hålle han lån
tagaren de villkor, som ipan- 
tebrefvet tingade ar o. Haf- 
ver långifvaren ej annor le- 
des fått inf örsel, än alt han 
för lånet shall njuta ränta, 
sex för hundradel ; ii ge ock 
bördeman /nagt, alt lösa ho
nom ut. Ilafver låntagaren 
ej gifvil införsel i panten; 
iige elå bördemannen ej rätt 
till lösen, lå länge han lej- 
ver, som lånet tog.

( 7
— 2 §. Har galdcncir kommit 

öfverens med borgenär, att 
denne skall, på vinst och 
förlust, i stället för ränta â 
forsträckning, njuta afkomst 
af egendom, deri införsel gif- 
ven är; vare det gildt. An
ses ej afkomslen svara jemt 
emot räntan; varde då ut
satt livad endera till den an
dra gälda skall.

11 Cap. 1 §. Jorda-Balken. 
Kommer bördejord, genom 
hvad Jång det vara må, utom 
börden; äge den, som inom 
börden är, den jord lösa;

* )

Skiljagtigheten består i det tillagg, som Lag
förslaget framställer derom, att, der afkomsten ej 
svarar jemt emot räntan, utsättas skulle hvad en
dera af contrahenterne till den andra gälda skall.

— 8 §. Den annan mans gods 
i pant hafver, må det ej för
värra, eller emot ägarens 
vilja göra dera annan kost
nad, än panten lar/var.

Skiljagtigheten ligger 
mera bestämd föreskrift.

•— 9 §• Ilafver man pantsatt 
jord sin på viss tid, och dör 
förr, än samma tid ute är; 
ägen arfvingarne magt, alt, 
efter hans död, lösa den jord 
åter; dock njule panllufva
ren laga Jardag.

— 4 §• Borgenär, som inför
sel njutit, vare i det, som 
till egendomens vård och un
derhall hörer, bunden till 
samma skyldigheter, som för 
brukare, eller hyresman, i 6 
Cap. stadgade Uro.

i en vidsträcktare och

— 6 §• Ägaren, eller hans 
aifvingar , må lösa egendo
men åter, när de vilja, än
då all införselslidcn ej ute 
ar; njule dock innehaf varen 
laga f inlag, der införsels- 
tiden ej dessförinnan Lill än
da går, och g aide, sedan lö-



( 72 )

il

Bf

sen till honom gif ven 'dr, skä
lig le ga för den tidhan af- 
homsten af egendomen ytter
ligare njuter15 ).

Väsencltlig skiljagtighet förekommer deri, att 
ägaren eller hans arfvingar skulle äga rätt, att, när 
de ville, lösa jorden åter, ehuru införselstiden icke 
vore tiiländalupen.

Såsom moliv till denna förändring är anfördt, 
att enär ändamålet med införsel egentligen endast 
vore, att försäkra borgenären om sin ränta; men 
fall kunde uppstå, der den nödställde gäldenären 
varit föranlåten bevilja sådana villkor, att fördelen 
å borgenärens sida vore öfvervägande; så borde ett

cor-

1S) Då man med livavamlra jemför 6 och 7 §§. af detta 
Capitel med 50 och 35 §§. i 8 Cap. af Lagförslaget, 
tycker man sig sakna den överensstämmelse, den enhet 
i princip, som hör vara Lagstiftaren angelägen att vår
da. I enlighet med nu gällande föreskrift i Kongl. 
Förordningen den 13 Junii 1800 lemnar Lagförslaget, i 8 
Cap. 50 oeh 55 den helgd åt Ärrende-eontracters
kraft, att om äganderätt är öfyerlåten åt en och nyttjan
de rätt upplåten till annan, står upplåtelsen fast, då den 
blifvit Inlcekuad förr, än Lagfart å öfverlåtelsen skedde; 
samt alt, om inteckning sölics å samma dag, för fordran 
och för nyttjanderätt, står nyttjanderätten fast, ändå att 
fordringen intecknad varder. Grunden för dessa stad- 
Samlen ligger i den princip, som erkänner behofyet af 
säkerhet i alla aftal om jord ; till lika fördel åt de af- 
taiaiule ; oeh för denna säkerhet utgör inteckningen vill
koret i formalitet; men genom ifrågavarande 6 oeh 7 
§§. af 5 Cap. synes deremot sälierhetsprincipen allde
les öfvei-gifven, då det aftal om jord, som angår inför
sel och innehåller viss införselstid, skulle kunna af jord
ägaren och dess arfvingar, godtyckligen brytas, innan 
införselstiden vore tiiländalupen; och jernväl upphöra, 
när jordägaren sålde jorden, eller gjorde concurs. Det 
är sannt, att i hela femte Capitlet är det fall icke upp
taget, att införsels-eontvactet vore lagbehörigen inteck- 
uadt; men om meningen är, att dessa §§. endast då 
skulle äga gällande kraft, när sådan inteckning, icke 
vore af längifvaren utverkad; så borde väl sådant sär
skilt stadgas; oeh ett tillägg deronx synes då här vara 
af nöden.



correct!v deremot finnas. Någon vertlig olägenhet 
häraf för borgenären vore ej att befara, då rättig
het till fardag blifvit honom medgilven. Mot. sid. 97.

— 3 §. Ej må borgenår göra. 
det förbehåll, alt egendom, 
deri han införsel fält, skall 
vara till honom förfallen, 
om gülden ej å sagd dag 
betalas; gores sådant förbe
håll,- vare det ogildt.

Motiv härtill har varit, att ifrågavarande för
behåll icke stod att förena med ändamålet af in
försel. Mot. sid. 97.

— 5 §. Vill borgenär afstå 
sin irförselsrätt till annan ; 
hilf ve der lof till, svare dock 
för skada, som af sednare 
innchafvarens vållande kom
mer, der ej ägaren tagit den
ne god, i hans ställe, som 
afstod.

Denna 5 §. är af Högsta Domstolens fleste Le
damöter lemnad ulan anmärkning; men en Ledamot 
bar varit af den tanka, att införsel, såsom grundad 
på ägarens frivilliga samtycke, och förutsättande 
hans förtroende för den person, åt hvilken införseln 
lemnades, ej borde få, af denne till annan afstås, 
utan ägarens bifall. Införsel utgjorde till sin grund 
ett arrendeaftal, der afgälden användes till betalan
de af ränta à arrendatorens fordran; och stadgan
det i denna §. borde alltså stå i öfverensstämmelse 
med hvad om arrende i allmänhet blefve stadgadt. 
H. D:ns prot. sid. 101.

— 7 §■ Öfverlåtes egendom, 
deri införsel gfven är, till 
annan man, eller varder den, 
för ägarens gäld, till con
curs af trädd ; vare innehaf- 
varen skyldig, alt egendo
men af slå; men hafve rätt 
till laga Jardag, räknad, i
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förra fallet, frein den dag, 
öfverlätelsen honom kungö- 
resy ochj i det sednare, ifrån 
concursens början ; gålde dock 
der efter lega, som i 6 §. 
sägs.

Skånska Hof-Rätten, som funnit denna 7 §. — 
för att bringas i full enlighet med det föreslagna 
stadgandet i 6 §. — äga behof af ett tillägg der- 
om, att innehafvaren icke vore skyldig att panten 
frånträdä, förr än lian sin betalning bekommit; har 
alltså uppgifvit en förändrad redaction af 7 §. så 
lydande: ”Öfverlåtes egendom, deri införsel gifven 
"är, till annan man, eller varder den för ägarens 
”gäld till concurs afträdd; vare innehafvaren skyl- 
”dig att egendomen afstå; men halve rätt till laga 
”fardag, räknad, i förra fallet, ifrån den dag, öf- 
"verlåtelsen honom kungöres, och, i det sednare, 
”från concursens början; glide dock derefter lega, 
”som i 6 §. sägs- Har borgenär sin fordran inteck- 
”na låtit, på sätt i 8 Cap. skills, vare ej skyldig 
"egendomen afträda förr, än försträckningen åter- 
»’betald blifvit.” Sk. H.R:s anm. sid. 90 och 16.

— 8 §. Har borgenär, med 
gåldenårs -vilja, gjort nödig, 
eller nyttig förbättring â 
egendom, deri han införsel 
njutit; -vare ej skyldig af- 
flylla, innan den förbättring 
gulden är, ändå att egen
domen till concurs afträdd 
blifvit: yppas tvist om kost
naden till sådan förbättring 
och ställes clerför borgen ; dä 
skall han fylla.

Skånska Hof-Rätten har gjort den anmärkning, 
att ordalagen i denna §. syntes icke vara nog be
stämda. Orden nyttige och nödige ställde frågan 
under olika omdömen. Hvad en fann nyttigt och 
nödigt, kunde en annan linna icke hvarken nyttigt 
eller nödvändigt; och till förekommande al de stri
digheter, som, i sådant afseende, kunde uppstå, vo-
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re nödigt ställa ersättningsrätten under beroende 
allenast af ägarens skriftliga samtycke till förbät- 
tringarne. IIof-Rätten har alltså tillstyrkt en, der- 
efter lämpad, förändrad redaction. Sk. H.R:s anm. 
sid. po, pi och 16.

Enär, till förekommande af egendomens för
sämring, eller till botande af inträffad skada derå, 
behofvet stundom kunde påkalla kostnader, livilka 
det icke vore införselshafvarens skyldighet att af 
egne tillgångar bestrida, och hvartill ägarens ut
tryckliga samtycke, vare sig i anseende till hans af- 
lägsna, eller okända vistande, eller annan orsak, ej 
kunde nog skyndsamt anskaffas; samt det ingalunda 
främjade ägarens bästa, att införselstagaren genoin 
äfventyret att gå i mistning af godtgörelse för dy
lik kostnad, afhölles att densamma förskjuta; hafva 
Högsta Domstolens fleste Ledamöter icke funnit skäl 
antaga det förslag, att ägarens samtycke, till använ
dande af nödig kostnad, skulle utgöra ett villkor 
för borgenärens rätt, att derför, innan egendomen 
afträdes, njuta ersättning; utan har pluraliteten till
styrkt, att Lagförslaget i denna del måtte sättas i 
öfverensstämmelse med grunderna i nuvarande Lag, 
g Gap. 8 §. Jorda-Balken; ifrån denna mening har 
en Ledamot i så måtto varit skiljagtig, att han an
sett all förbättring, hvarom på detta ställe är frå
ga, böra ske med ägarens uttryckliga bifall, för att 
medföra rätt till ersättning. Hvad som kunde er
fordras till egendomens bevarande och förekomman
de af dess försämring, vore af annan beskaffenhet 
och utgjorde icke föremål för Lagstadgandet i den
na §.; och denne Ledamot lemnade således ifråga
varande stadgande utan anmärkning. H. D:ns prot, 
sid. ioi och 102.

F. d. Lag-Comite'en, som ansett intecknings- 
rätten vara ett ämne, rätteligen tillhörande Jorda- 
Balken, har också hit öfverllyttat detsamma, ifrån
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7 Cap. Rättegångs-Balken i 1734 års Lag. Såsom 
motiv dertill är anfördt, att då sättet, att söka in
teckning, afviker ifrån vanlig rättegångsordning, oeh 
Domarens åtgärd vid sådana ansökningar vore, i sig 
sjelf, alt anse såsom en extrajudiciel befattning, 
vore också, med ordningen för Lagarbetet, enligt, 
att, jemte sjelfva inteckningsrätten, inom Jorda- 
Balken stadga, huru inteckning sökas och erhållas 
må. Mot. sid. io5. — De sk i 1 jagtigheter, som sko
la redovisas, angående detta ämne, äro alltså alt 
inhemta, vid jemförelse emellan, å ena sidan, nu 
gällande Lagbud i 7 Cap. Rättegångs-Balken, samt 
Kongl. Förordningen angående inteckning af den i3 
Julii 1818 med Kongl. Förklaringen af den 20 
Maji 1835, och, å den andra, Lagförslagets stad- 
ganden i 8 Capitlet Jorda-Balken,

Om inteckning.

Kongl. Forordningen den 
l3 Julii 1818, 3 §. Har giil-
denäruti skuldebref, eller an
nan handling, samtyckt, att 
inteckning ma ske, och 'dr skttl- 
debrefvet, eller handit iigcn, af 
vittnen bestyrkt; dit ii ge Rät
ten bevilja inteckning, ulan alt 
gdldenär hord varder.
— /j- §• Söhes inteckning, utan 

att gdldenär sådan säkerhet 
utfåst, eller hans utfästelse 
så styrkt är, som i 3 §. sägs, 
då skall Rätten honom of- 
ver den ansökning höra; —

8 Cap. 2 §. Har gdldenär 
uti skuldebref, eller annan 
handling, samtyckt att inteck
ning ske må, och är skulde- 
brefvet, eller handlingen, af 
vittnen styrkt; dä. äge Rät
ten bevilja inteckning, utan 
att gå Idenär en hörd varder. 
Ilar gäldenär, uti skulde
bref, gifvit borgenär inför
sel i egendom, efter ty i 
5 Cap. sagt är; vare Lag 
samma.

— 3 §. Sökes inteckning, utan 
att gdldenär sådan säkerhet 
ut fast, eller utan alt hans ut
fästelse af vittnen styrkt, el
ler införsel gifven är, som 
i 2 §. sägs; då skall Rätten 
honom öfver den ansökning 
hora; ------------

Väsendtlig skiljagtighet består i det tillägg, att 
lemnad införsel skulle gälla lika med samtycke till 
inteckning.

Härvid är någon anmärkning icke gjord.
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— /2 §. JSy mû inteckning be
viljas i hus, annan byggnad 
och vattenverk, hvarmed stän
dig rätt till grunden icke är 
förenad. Ej eller må in
teckning beviljas i annan egen
dom, än den, gäldenären ve
terligen genom laga fång för- 
värfvat och der af han ägare 
är, då inteckning sökes; Jr 
egendomen kommen i hans 
hand, genom fång, som Lag
faras bör; varde ej inteck
ning fastställd förr, än upp
bud skett.

Kongl. Kungörelsen den tS 
Dec. 18 2Ö meddelar en sådan 

förklaring öfver 1 mom. i 12 
§., att det deruti stadgade för
bud emot intecknings beviljan
de i hus, annan byggnad och 
vattenverk, hvarmed ständig 
rätt till grunden icke är för
enad, ej må lämpas på såda
na à ofri grund i Städerna 
belägna hus, byggnader och 
vattenverk, hvilkas innehafva
re för besittningen af tomten, 
erlägga en viss årlig tomlöre
ef gift, och, på grund der af, 
icke kunna ifrån tomten skil
jas, med mindre, ån alt lösen 
för de dera uppförde bygg
nader till dem betalas.

Skiljagtiglietér äro här: i:o att den förklaring, 
som 1823 års Författning meddelar, är från Lag- 
Förslaget utesluten; och 2.'o att från sista momen
tet i 12 §. skulle orden: ”genom fång, som Lag
faras bör,” bortgå.

Förklaringens uteslutande synes ligga, i följd 
af Lagförslagets stadgande, ej mindre i 1 af 1 
Gap. än i 1 §. af 7 Cap. denna Balk. I det förra 
af berörde stadgander, är hus och byggnad i Stad, 
som finnes å ofri grund, men hvarifrån ägaren ej 
kan skiljas, så länge han erlägger tomtören, eller 
utan att lösen för huset, eller byggnaden gifves, an-

— Q §. Ej må inteckning fast
ställas i egendom, utan att 
Lagfart för gäldenären derå 
beviljad är.
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sedd utgöra fast egendom ; och i sednare stadgandet 
är all åtkomst af fast egendom ansedd böra Lag
foras. Af tillåtelsen att med köp af sådana hus och 
byggnader Lagfara, följer rättigheten att dem in- 
teckna; och förklaringens ändamål vore alltså upp- 
fyldt.

Götha Hof-Rätt, som vid granskningen af 7 
Cap. i §. Jorda-Balken i Lagförslaget, innehållande 
den föreskrift, att alla laga fång af fast egendom 
skulle Lagfaras, ansett sig icke kunna antagandet 
tleraf tillstyrka, har, på de i berörda anmärkning 
anförda skäl, föreslagit, att 9 §. här, må erhålla 
en så lydande redaction: ”Ej må inteckning fast
ställas i egendom, derå Lagfart för gäldenären ej 
”beviljad är, i de fall, då, enligt 7 Cap. 1 §., Lag- 
”fart sökas bör.” G. H.R:s anm. sid. 43.

— 10 §. Ilar gäldenär sold 
Lagfart â egendom, och kan 
dm ej genast beviljas, för 
skäl, som i 7 Cap. 7 §. sägs; 
Stande borgenär ej dessmin- 
dre fritt, att inteckning i den 
egendom söka. Varder Lag
fart sedan beviljad; anmäle 
sig sökanden å nyo hos Rät
ten, å Landet sist â den all
männa rättegångsdag, som 
infaller näst efter tre måna
der, och i Stad inom tre 
månader från Lagfartsda
gen; eller vare hans ansök
ning förfallen.

Härvid är någon anmärkning icke gjord.
— 11 §. Söker säljare förr, 

an köparen med den sålda, 
egendomen Lagfarit, inteck
ning för återstående köpe
skilling, inom lid, som i 3 
Cap. 12 §. sägs; g alle inteck
ningen derom i Rättens pro- 
tocoll såsom beviljad inteck
ning, enär köparen Lagfart 
â egendomm vinner.



Såsom motiv härtill är anfördt, att då, i 3 Cap. 
föreskrifves, att säljarens tysta förmånsrätt bör, in
om viss tid, genom inteckning, göras kunnig, der 
den sedan skall vara gällande, så borde också säl
jaren sättas i tillfälle, att kunna, genom ansökning 
bos Rätten, densamma bevara, änskönt köparen ej 
med egendomen Lagfarit. Mot. sid. 106.

Skånska Hof-Rätten har härvid gjort den an
märkning, att, för uppfyllande af den allmänna re- 
gel, clet bevis om beviljad inteckning bör tecknas 
å sjellva skuldebrefvet, vore nödigt, att säljaren à 
^yo, sedan Lagfart af köparen sökt och vunnen är 
anmäler sig, till erhållande af fastställelse å inteck
ningen, inom tid, som i nästföregående säees* 
Och Hof-Rätten har alltså föreslagit, att denna n 
§; mä erhålla en så lydande redaction: ”Söker säl- 
jate, förr an köpare med den sålda egendomen Lag- 
i nt, inteckning for Merkende köpeskilling, inom

,,td- 3 CaP- ” §• sägs; galle anteckningen
yeroin i Rättens protocol!, såsom beviljad inteok- 
,“lnS> “erest säljaren sig hos Rätten å nyo anmä-

ino’n den tid, som i föregående §. stadgad är, 
sedan Lagfart beviljad blifvit.” Sk. H.R:s anm 

sid. 94 och i8.
Högsta Domstolens pluralitet har instämt i be- 

™d! “"Märkning; men deremot har minoriteten 
ansett föreskriften i denna n §. kunna alldeles ut
gå. H. D:ns prot. sid. r 12.
— 13 §. Försummar den, som __ /o r ,• ,
egendom förvarfvat sennm ; * eSen^om, den
fan» dera TaJfZ 7 fDenaren nä annan öfver-
jana äera Lagfart ske bor, /ätit, inteckning sökt förr
nader ochl TZ /"• “t 7 n*a ™d öfver-
dltTiZ n LandfnSlSt Vld te'ten Lagfarit; dâ må ef 
da Tma, som infaller näst den öfverhitelse i vägen li< - 
efter sex manader, sedan ga för inteckningen, utan 
han forvarfvade, uppbud ta- hälle nya ägaren si» ull 
ga, och kommer dä, eller fångesmannen, för hvad hit 
framdeles, innan uppbud sökt förlorar; sökes, å samma dag

7/77, TT), °Cnar 7Cckni“S för fordran ochhl dä, I t €■ T-1'1 7Sfan & Lfverldtelsen; vi-
handling, derfor inteckning ke fordringsägaren för den,
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UUàten Sr,- h afve rill all tom SganihrSUm firv&rf- 
den erhålla; och soke nya vat. 
ä go re it j for den intccknade 
skuldens belopp, skadestånd 
af sin fånges man.

Väsendtlig skiljagtighet ligger deri: no att, 
ehvad köparen förr, eller sednare, Lagfart sok t; sku - 
le den derförinnan begärda inteckning forblifva gäl
lande; och 2:0 att, i händelse inteckning tor for
dran och Lagfart å öfverlåtelsen, pä samma dag so
kes, skulle fordringsägaren vika for koparen.

Under åberopande af den anmärkning, som 
Skånska Hof-Rätten framställt emot 6 §• i 7 Cap. 
denna Balk, har bemälde Hof-Ratt har foieslagit 
ett fö rändrad t stadgande. Då en köpare, genom gra- 
vationsbevis, gjort sig förvissad, att den egendom han 
tillhandlat sig, icke är med inteckning besvarad, och 
han i förlitande dertili, betalt fulla köpesumman, 
samt derefter söker Lagfart å den rältegångsdag, som 
infaller näst efter köpslutet,' har han sa iakttagit 
alla försigtighetsmått, att något äfvenlyr bor seder
mera icke vara för honom att befara; men då, en
ligt Lagförslagets stadgande uti a Cap. J 5 ^ 
tegångs-Balken, det skulle vara tillåtit att, foi La - 
fart, begära särskild rältegångsdag; så kunde möjli
gen hända, att den som först kopte, mottes af un
derrättelsen, att annan person, som sednare foi ska - 
fat sig köpebref å samma egendom , å särskilt ratte- 
gtoJag, redat, begärt Lagfart: och lo-Rätten har 
Litre hemställt en så lydande förändrad redac lon 
>’U- i egendom, den gäldenär till annan ofyerla til, 
”inteckning sökt förr, än nya ägaren med olverla- 
”telsen Lagfarit; då må ej den ölverlåtelse 1 vagen 
”ligga för inteckningen, så framt den tid till Lag
farts sökande, som i 7 Cap. 6 §. nämnd ar for- 
”sumvnad blifvit. Nye ägaren halle sig till sin tan- 
”gesman för hvad han, i thy fall, förlorar. 0 es a 
”samma dag inteckning för fordran och ao dl a 
”öfverlåtelse; vike fordringsägare för den , som agan- 
”derätten förvärfvat.” Sk. Il.R:s anm. sid. 94 och _*8.
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Högsta Domstolens fleste Ledamöter hafva lem- 
nat den föreslagne 12 §. utan erinran; men en Le
damot har ansett sig icke finna skäl vara, att till
styrka någon förändring i hvad, angående detta äm
ne, nu gällande i3 §. uti Förordningen den i3 
Julii [818 föreskrifVer. H. D:ns prot. sid. 112.

14 §•---------- Àfstår girl-
denär sin egendom till bor
ge mir, och har inteckning 
deri varit dessförinnan sökt, 
men ej fastställd; prof ve 
den Rätt, som äger alt can- 
cursmålet upptaga, den sökta 
inteckningens verkan.

— i3 §. Af trades gäldenärs 
egendom till concurs, och har 
inteckning deri, före concur- 
sens början, blf vit sökt, men 
ej fastställd; pröfve Concurs- 
Domstolen den sökta inteck
ningens verkan.

Här förekommer icke någon skiljaktighet; men 
Högsta Domstolen har ansett nödigt, att, i öfverens- 
stiimmelse med nu varande Lag 17 Gap. 12 §. Han
dels-Balken, här borde uttryckas, att inteckning ej 
vaidei gällande, som sökes sedan gäldenärens obe
stånd kunnigt är. H. D:ns prot. sid. 112.

— i5 §. Har i egendom, som 
genom klander frän inneha/- 
våren vinnes, inteckning skett, 
sedan egendomen ur rätta äga
rens hand kom ; vare den 
ogild. Har gifven egendom, 
sorti efter 4 Cap. 3 §. pröf- 
vas förverkad, eller bort
bytt egendom, som efter g 
Cap. 6 §. går till förra äga
ren åter, blifvil intecknad, 
sedan gåfvan eller bytet sked
de ; vare den inteckning stun
dande; men gifvare eller arf- 
vinge njule skadestånd af 
gåfvotagarcn, och den, soni 
egendom bortbytte, af honom, 
med hvilken bytet skedde.

Såsom motiver härtill är anfördt, att då, i egen
dom, som genom klander från innehafvaren vinnes, 
inteckning skett, sedan egendomen utur rätter äga
res hand kom, så måste samma inteckning förkla-

11



ärr::

11*! 

m
Vm

( 83 )

ras ogilld, emedan den vinnande rätteligen anses al
drig hafva varit från äganderätten skild, och annan 
man således ej kunnat belasta egendomen med gäld; 
men att åter, i det fall, då gifven men förverkad 
egendom, blifvit för gåfvotagarens gäld intecknad, 
sedan gåfvan skedde, bör inteckningen stå fast, på 
den grund, att äganderätten verkligen tillhörde gåf- 
vo ta ga ren, i den stund inteckningen meddelades. 
Samma förhållande ägde också rum, när bortbytt 
egendom, som går till förra ägaren ater, bld vit in
tecknad, sedan bytet gjordes. Mot. sid. i o6.

— 16 §. Har intecknad egen
dom kommit i annans hand, 
an gäldenärens, och räcker 
den ej till inlecknade gul
dens betalning; vare ägaren 
ej till ansvar för bristen bun
den, der han ej gälden â sig 
tagit.

__ 1>j §. Ilar intecknad egen
dom kommit i annans hand, 
än gäldenärens, och räcker 
den ej till den intecknade 
guldens betalning; vare äga
ren ej till ansvar för bri
sten bunden, der han ej gül
den â sig tagit.

Någon skiljagtighet förefinnes icke här; men 
Skånska Hof-Rätten har ansett ett tillägg i före
skrift här vara af nöden. Det fall kunde inträffa, 
att ägaren till en, före dess ägotid intecknad egen
dom, derå låtit uppföra byggnader, eller inrättnin
gar, som icke tillhöra eller aro erforderliga löi egen
domens bruk och skötsel. Jill dessa förbättringar 
har inteckning.sbafv.aren icke ägt någon sakrätt; och 
han bör således icke kunna fordra mera än att plat
sen göres ren af ägaren, som alltså borde äga att 
dem borttaga, om ej annorlunda åsämjes. En an
nan påföljd skulle medföra, å ena sidan, en lika 
obilii0', som opåräknad vinst, och å den andra, en 
oskälig förlust; och Hof-Rätten har alltså föreslagit, 
att den 16 §. må erhålla ett så lydande tillägg; 
”Äge ock, i thy fall, borttaga de byggnader, han, 
”för personlig nytta eller beqvämlighet å särskilt 
”ställe, utan gemenskap med egendomens åbvggna- 
”der, uppfört, enär de icke tillhöra, eller äro er
forderliga för egendomens bruk och skötsel.” Sk. 
H.R:s anm. sid. 94 oc^ R91
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•—• i8 §. Äger någon inteck
ning.uli ftere fastigheter for 
samma fordranj utan alt upp- 
gifvet år, for livad del der- 
af hvar je fastighet särskilt 
häftar, och hafva andra bor
genärer, ä samma lid, eller 
sedan, låtit inteckna en eller 
annan af dessa fastigheter; 
då må han ej låta sin inteck
ning i någondera fastigheten 
särskilt dödas, utan att alla 
intechningshafvarcj som med 
honom lika rätt ägai, så ock 
de, hvilkas inteckningsräU 
sednare år, dertill samtyckt. 
Sker annorledesj eller låter 
han inteckningen i någondera 
fastigheten förf alla ; njule ej 
annan rätt i de öfriga, än 
näst efter sista intecknings- 
hafvaren.

Kongl. Kungörelsen den zo 
Maji l835 gifver åt berörde 
18 §. ett så lydande tillagg; 
JJJro fastigheterna uti särskil
ta ägares händer, må ej el
ler borgenär, som har den ge
mensamma inteckningen, låta 
densamma i någondera fastig
heten särskilt dödas eller f ör
falla, ulan samtycke af den 
öfriga fastighetens ägare,- sker 
det, njule. ej borgenären rätt 
till någon betalning utur sist- 
berördc fastighet, med mindre 
cigaren der af sjelf gjort skul
den, eller densamma å sig 
tagit/J
— 19 §. Borgenär, som för 

sin fordran fått inteckning 
uti flera fastigheter, må ej, 
till minskning af annans rätt, 
som å samma lid, eller ef
ter honom låtit dess fordran 
intecknas i endera fastighe
ten, njuta ur denna sednare 
betalning för mera, än som 
i ile andra fastigheterna bri
ster.

— 18 §. Jger någon inteck
ning uti fera fastigheter, för 
samma fordran, utan att upp
giftet är, for hvad del deraf 
hvar je fastighet särskilt häf
tar, och hafva andra borge
närer, â samma tid, eller 
sctlan, låtit inteckna en eller 
annan af dessa fastigheter; 
då må han ej låta sin inteck
ning i någondera fastigheten 
särskilt dödas, ulan alt alla 
inleckningshafvare, som med 
honpm lika rätt äga, så ock 
de, hvilkas inteckningsräU 
yngre är, dertill samtycka. 
Sker annorledes, eller letter 
han inteckningen i någonde
ra fastigheten förfalla; nju
le ej annan rätt i de öfriga, 
än näst efter sista inleck- 
ningshaj varen.

— 19 §. Borgenär, som for 
sin fordran fåll odelad, in
teckning i flera fastigheter, 
må ej, till minskning aj an
nans rätt, som â samma lid, 
eller efter honom, låtit sin 
fordran intecknas i endera 
fastigheten, njuta ur denna 
sednare betalning för mera, 
än som i de anclra fastighe
terna brister.
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— 2o §, Finnes ej till"an q 
till gäldande af fordran, 
hvarföre odelad inteckning i 
flera fastigheter skett, utan 
all brist uppkommer for in
teckningar, som särskilt i en 
eller annan af samma fastig
heter meddelade äro ; drabba 
förlusten alltid den yngre 
inteckningen, i hvilkcndera 
fastigheten som helst den va
rit meddelad ; dock sä, alt 
för äldre inteckning ej må 
njutas rätt till mera, än kö
peskillingen för den fastig
het, hvar i inteckningen skett.

— Nu medgifver ej den, som 
har odelad inteckning i flera 
fastigheter, att de må sär
skilt säljas; kunna de an
dra inteckningshafvare, och, 
om concurs inträffat, Öfriga 
borgenärer ej sjelfva säm
jas, huru stor del af köpe
skillingen å hvardera fastig
heten räknas må ; varde den 
beräkning uppgjord efter vär
dering s.sum morn a .■ har å nå
gon fastighet två värderin
gar skett, som sig â olika 
summor sluta; då skall me
deltalet dem emellan till 
grund för beräkningen läg
gas ■■ är någon missnöjd med 
det värde, som sålunda å 
hvar je fastighet salt varder; 
age sin talan vid Rätten ut
föra ; slämme dock derom, 
inom tre månader från för
sälj ningsdagen. Ernedlertid
äge en hvar att af köpeskil
lingen lyfta hvad, efter den 
beräkning, nu sagd är, ho
nom tillkommer, der han stäl
ler borgen för det, som tvi- 
stigl är.

— 22 §. Har, sedan särskild 
inteckning uti en fastighet 
skett, odelad inteckning iden
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och andra fastigheter till
kommit ; då skall samma fa
stighet särskilt säljas, der ej 
han, sottz äldre inteckning 
liafver, bifaller, alt den med 
de andra fastigheterna må i 
i ett köp gä. Ej skola fa
stigheter i särskilta Län el
ler Städer, eller fastighet d 
Landet, och fastighet i Stad, 
uti ett köp säljas, ändå att de 
för odelad inteckning häfta.

Väsendtliga skiljagtigheter ligga här i de ytter
ligare och nya stadganden, som äro föreslagna i 20, 
21 och 22 §§.; till hvilka, såsom motiver, är an- 
fördt, att de utgå från den princip, att om odelad 
inteckning skett i flera fastigheter för en borgenärs 
fordran, och andra borgenärer derefter, å olika ti
der, erhållit särskilta inteckningar i samma fastig
heter, den ibland desse borgenärer, som har yngre 
inteckning, alltid måste vidkännas det äfventyr, att 
betalning ur den för honom särskilt intecknade fa
stigheten, utgår till innehafvaren af odelade inteck
ningen, innan värdet af en med äldre särskild in
teckning besvärad fastighet må, till förfång för den, 
som samma inLeckning bafver, tillgripas; men alt lik
väl en äldre inteckningshafvare aldrig kan njuta rätt 
till mera, än värdet af den egendom , deri han särskilt 
inteckning fatt. Och är jemväl för tillämpningen af 
dessa reglor, ett exempel framstäldt. Mot. sid. 106 
och 107.

Skånska Hof-Rälten har anmärkt: ro att i 18 
§. är deras rätt for litet afsedd, hvilka af de sär- 
skilta fastigheterna blifvit ägare, sedan odelad in
teckning deri meddelades; ty den påföljd, som blif- 
vit bestämd för den händelse, att borgenären låter 
inteckning i någondera fastigheten förfalla, har en
dast inflytande på andra inteckningshafvares, men 
ej på särskilta ägares rätt. Om t. ex. två heramans- 
delar, som gemensamt blifvit intecknade, försäljas 
till särskilta personer, och fordringsägaren, som vill 
gynna den ena köparen, och tinner att den andras
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fastighet innefattar full säkerhet för så väl dess hela 
fordran, som äfven för en sednare intecknad for
dran, så kan han, utan annan påföljd, än att få sin 
inteckning nedflyttad, näst efter den sednares med
delade, låta inteckningen i den köpares fastighet, 
som skulle gynnas, förfalla, hvarigenom hela betal
ningsskyldigheten kommer att drabba blott den ena 
köparen, fastän begge må hafva till deras fångesman 
utbetalt fulla köpeskillingen, och således borde dela 
lika öde i afseende på ansvarigheten för intecknin
gen. Dessutom måste alltid de mest invecklade li- 
qvidationsfrågor uppkomma emellan särskilta köpare 
af fastigheter, hvari odelad inteckning finnes; och 
största svårighet, om icke omöjlighet, uppstå föl
en sådan köpare, att få sin köpta egendom grava- 
tionsfri, äfven om lian, till inteckningshafvaren vill, 
med säljarens bifall, öfverlemna hela utfästa köpe
skillingen, enär denne likväl icke kan medgifva in
teckningens dödande under annat villkor, än att 
förlora företrädesrätten framför sednare intecknings- 
hafvare i återstående delen af. panten. — 2:0 Att 
föreskriften i 19 §. fått en sådan tillämpning, att 
då särskilta hemman, deri odelad inteckning finnes, 
kommit i särskilta personers ägo, har fordrings
ägaren blifvit ansedd berättigad att, af ena eller 
andra, eller oek alla hemmanen på en gång, såsom 
han helst åstunclade, njuta betalning, så vida icke 
något af dessa hemman är besväradt af inteckning, 
som blifvit beviljad på samma gång, eller sednare 
än den fordringsägaren erhållit, i hvilket fall sam
ma hemman borde till betalning sist användas. Ge
nom en sådan tillämpning synes en anvisning vara 
gifven på utvägen för en ägare af så beskaffadt hem
man, att freda detsamma, på de öfriges bekosnad, 
tills sig visar, om, efter deras afyttring, brist upp
står, då det först får tillgripas; ly dertill synes 
icke mera fordras, än att, sedan t. ex. fem hem
man, som äro belastade med odelad inteckning för 
10,000 R:dr, kommit i särskilta personers bänder, 
någon af desses ägare ytterligare graverar sitt hem-
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man med särskilt inteckning; då denna åtgärd fre
dar detta hemman, intill sig visat, om icke de åter
stående fyra hemmanen förslå till all den gemen
samma inteckningens godtgörande. För de öfriga 
fyra hemmansägare borde väl bil ligt vis följa en er- 
sättningsrätt för den andel, som på det fredade hem
manet sig belöpte; men hvarken härom, eller om 
fördelningsgrunden, särskilta hemmansägare emel
lan, af den gemensamma skulden, finnes något he- 
stäindt; hvilket likväl desto hellre sjmes af behof- 
vet påkalladt, som olika åsigter, vid bedömandet af 
sådana frågor, ägt rum; då man ömsom ansett hem- 
manstalet, ömsom hemmanens bevillnings-taxerings- 
värde, böra tjena till rättesnöre för fördelningen. 
Dessa betänkligheter voro ingalunda undanröjda, ge
nom de tillagda stadganderna i 20, 21 och 22 
al hvilka den 21 föranleder dertill, som skulle det 
hero at den, hvilken fått odelad inteckning i flera 
fastigheter, att hindra ägaren sälja en, elier flera 
af dessa fastigheter, eller delar deri; men enär den, 
som lemnat inteckning i sina fastigheter, likväl icke 
derigenom medgifvit inskränkning i ägande- och 
dispositionsrätten deraf, synes en så beskaffad mag t 
icke böra inteckningshafvaren tilläggas. Med grund 
af dessa anmärkningar har Hof-Rätten tillstyrkt för
ändrad redaction af 18 och t g §§., i följd af hvil
ken förändring 20, 21 och 22 §§. skulle kunna från 
Lagförslaget uteslutas. Den förändrade redactionen 
skulle erhålla följande lydelse: ”18 §, Na skola 
”liera fastigheter för samma fordran intecknas; sätte 
’’då i skuldebrefvet ut, för huru stor del hvarje fa- 
”stighet särskilt häftar. Är det ej uppgifvet, och 
’halva en, eller flera, af de fastigheter kommit i 
”annans hand, eller särskilt inteckning deri skett; 
”svare då hvardera fastigheten till så stor del af 
”gälden, som derå belöper, vid jemförelse af det 
”de intecknade fastigheterna åsatta taxeringsvärde för 
”det år, då inteckningen meddelades.” Och ” 1 g §. 
”Skola fastigheter, som gemensamt intecknade äro, 
’a offentlig auction säljas, på sätt i 4 Cap. Utsök-
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”nings-Bälkett skils, och är någon af dem i annans 
”hand kommen, eller finnes tleri särskilt inteckning, 
”då skall den fastighet särskilt säljas; der ej inne- 
”hafvaren med ägaren annorlunda åsämjes. Ej skola 
”fastigheter i särskilt Län, eller Städer, eller fastig- 
”het å Landet och fastighet i Stad uti ett köp 
”säljas.” Sk. H.Rrs anm. sid. (}5—97 och 19.

Högsta Domstolen, som i ett sammanhang gran
skat i8, 19, 20, 21 och 22 §§., har yttrat sig: 
att enär den, som erhöhe inteckning i fastighet, 
hvilken förut blifvit intecknad gemensamt med an
dra, icke borde derigenom kunna tillvinna sig nå
gon säkerhet, eller betalningsrätt, på annan persons 
bekostnad, eller i vidsträcktare mån, än förhållan
det med äganderätten till de särskilta fastigheterna, 
å den tid då inteckningen skedde, lagligen föran
led t; så borde också, enligt Högsta Domstolens fle
sta Ledamöters åsigt, i 19 §. utmärkas, det samma 
stadgande endast skulle gälla för det fall, att den 
särskilta inteckningen, i endera fastigheten, blifvit 
sökt på sådan tid, då äfven de andra fastigheterna 
hört densammas ägare till. Ifrån denna mening 
har likväl en Ledamot, i så måtto, varit skiljagtig, 
att han ansåg, att blott i det fall, att de gemen
samt intecknade fastigheterna ännu ägdes af lånta
garen, då inteckningens belopp utsöktes, den ge
mensamma inteckningen finge utgå af den fastighet, 
hvari ej sednare inteckning funnes, hvilket kunde 
godkännas, såsom ett undantag från den allmänna 
regel, att vid den gemensamma inteckningens med
delande, grund för fördelning deraf redan blifvit 
la"d; men så snart en fastighet blifvit af gäldenären 
af händ, eller, på annat sätt, kommit i annan per
sons hand, ansåg denne Ledamot densamma ej böra 
svara för större andel af den gemensamma inteck
ningens belopp, än som på densamma rätteligen 
belöpte. — I öfrigt fann Högsta Domstolen ytterli
gare föreskrifter erforderliga för den händelse, att 
flera fastigheter, som för samma gäld blifvit gemen-

sa m t
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samt intecknacle, utan att bestamdt vore, fur huru 
stor del hvardera häftade, befunnos, när de skulle 
till betalning användas, tillhöra särskilta ägare: och 
Högsta Domstolen tillstyrkte alltså, att, i detta af- 
seende, följande tillägg i stadganderne måtte anta
gas, nemligen: 1:0 att, i nämnde fall, hvardera fa
stigheten borde svara för den del af gälden, som 
derå sig belöper; och skulle det väl vara inteeknings- 
hafvaren öppet, att ur endera fastigheten söka be
talning för hela sin fordran, på sätt med förenämn
de §§. öfverensstäinrner; men ägare eller sednare 
inteckningshafvare borde då vara berättigad alt yr
ka, det den öfriga intecknade panten jemväl genast 
blefve utmätt ocli försåld, till gäldande af derå be
löpande del utaf intecknade skulden; — 2:0 att när 
fastigheter, gemensamt för gäld intecknade, skola på 
offentlig auction försäljas, och särskilta personer äro 
dertill iigare, hvardera fastigheten, hel eller styc
kad, särskilt bör utbjudas; hvarefter, i fall de "er
bjudna köpeskillingarna sammanlagda icke räcka till 
gäldande af hela skulden, och någon inteckningshaf
vare ford rar, att fastigheterna gemensamt skola blif- 
va i ett slag utbjudna och försålda, sådant bör ske, 
och det sednare anbudet vara gällande, så vida det
samma är högre, än de föregående; men, i annan 
händelse, dessa komma att beslå; börande livad, 
för hela panten samfäldt, vid sådant tillfälle bjudes 
högre, å livarje ägares del deraf, i man af den sär
skilta der för erbjudna köpeskillingen, fördelas och 
dertill läggas; — 3:o att den, för hvarje del af pan
ten således erhållna köpeskilling skall utgöra det be- 
lopp, i mån b varat, samma del bör ansvara för den 
intecknade gemensamma gälden, hvilken, efter det 
förhållande, summan af alla köpeskillingarna har till 
livar och en af dem särskilt, bör till gäldande der
af fördelas; — 4:o att då, uti endera fastigheten 
finnes inteckning, äldre än den gemensamma, sådan 
äldre inteckning bör al köpeskillingen derfor först 
utgå, så att endast återstoden tages i beräkning vid

i 2
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bestämmandet af fastighetens delagtighet uti gemen
samma gülden; och slutligen, 5:o alt, om ägare af 
fastighet, som gemensamt' med annan är intecknad 
.för gäld, fordrar att få dess andel deri bestämd, 
.sä vielt det verkar på förhållandet ägarne emellan, 
utan att fastigheterna å offentlig auction försäljas, 
bör, till grund derför, tagas det till allmän beviil- 
nings erläggande åsatta värde för det år, då gemen- 
.samma inteckningen söktes, eller, i fall sådan upp
skattning å den tid ej ägde rom, den bevilInings- 
uppskattning, som eller den tiden först är hållen; 
dock att, derest någondera fastighetsägaren är med 
värdet missnöjd och vederbörande ej kunna sig der
om förena, han må äga att fordra den fastighets 
utbjudande på offentlig auction, som han förmenar 
ej vara behörigen uppskattad. Högsta D:ns prot. 
sid. ii3—ii5.
— 21 §. Har gäIdenär cj be
talt; läte borgenär förnya 
inteckningen, innan tio år till 

, and a gäll, sedan den bevil
jades; njute dock förmåns
rätt efter forsla intecknin
gen. Gör han det ej; vare 
dess inteckning forfallen; men 
har gäldenär af stått sin egen
dom till Samteliga borgenä- 
rerne förr, ein tiden att in
teckningen förnya är tillän- 
dalupcn; då njute borgenär, 
som sin fordran bevakar, 
ulan förnyelse, intecknings- 
ratten tillgodo, ändå att da
gen till bevakning efter såg
ade tid infaller.

— 2^ §. liar gäldenär ej be
talt ; like borgenär förnya 
inteckningen, inom slutet af 
hvart tionde år, sedan den 
beviljades, njute dock för
månsrätt efter första inteck
ningen. Gör han det ej; va
re dess inteckning förfallen, 
ändå att gåIdeniirs egendom, 
inom den tid nu sagd är, 
blifvit till concurs af stådd.

Väsendtlig skiljagtighet ligger deri, att om in
teckning icke, inom tio år, förnyas, skall den anses 
förfallen, ändå att egendomen emedlertid öfverlem- 
nas till concurs.

Såsom motiv till denna förändring, är anförd t, 
att nu gällande stadgande i detta fall kunde leda 
till den påföljd, att änskönt en inteckning uti Do
marens gravationsbevis blifvit, såsom ej förnyad in-
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om tio år, utesluten, densamma likväl, genom for
dringens bevakning i gäldenärens concurs, skulle 
blifva gällande framför andra, i samma bevis upp
tagna inteckningar; hvaraf åter skulle uppkomma 
osäkerhet. Mot. sid. 107.

Skånska Hof-Rätten har härvid anmärkt, att 
den påföljd, soin befarades, vore undanröjd, om 
Lagen föreskref Domaren, att antingen infordra gra-* 
vationsbevis, som utvisar hvilka gällande intecknin
gar blifvit meddelade, att räkna tio år tillbaka från 
concursens början, eller ock, kalla sådan inteck- 
ningsbafvare, utan att bestämma det elt dylikt be
vis skall infordras, bvilket, lör sådant fall, följde 
af sig sjelf. Hof-Rätten har jemväl funnit denna 
förändriug icke stå i öfverensstämmelse med den 
försäkran, Concurs-Lagen ger borgenär, alt ur gäl- 
denärs egendom få betalning, med den rätt, borge
nären tillkom dä cessionsansökningen gjordes. Sk. 
H.Rrs anm. sid. 97 och 98.

Högsta Domstolens Resta Ledamöter hafva god
känt de, uti denna del af Lagförslaget antagna grun
der; men en Ledamot bar, i afseende på sednare 
momentet af 24 §. varit af den särskilla tanke, att, 
när gäldenären afstått sin egendom till concurs, och 
proclamadagen för borgenärernes bevakningar infal
lit förr, än tiden att inteckningen förnya tillända- 
gått, inleckningshafvaren borde, utan behof af in
teckningens förnyelse, bibehållas vid sin förmåns
rätt till betalning utur concursmassan, helst ej nå
gon kunde derigenom förnärmas, och samteliga bor
genärernes inbördes anspråk rätteligen måste bedö
mas efter förhållandet å den tid, då concursen sked
de; men någon vidare rätt än härigenom sagt var, 
eller fortfarande panträtt i fastigheten, sedan den 
blifvit af concursmassan föryttrad, fann denne Le
damot icke äga rum på grund af den utgångna in
teckningen. H. D:ns prot. sid. 115.

— 24 §• Då galdenar slit —- 26 §. Dä gcildenär sitt 
skuldebref hos Rillten fore- skuldebref hos Ratten före
ter, och således viser, att ter, och sålunda visar, alt
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han skulden till fullo betalt; 
varde inteckning dödad, och 
sådant slraxt å skuldebrefmt 
tecknadt, så ock i protocollet 
skr if ve t.

Kong!.. Kungörelsen af den 
1,8 December 1828 meddelar 
ät 24 §• följande tillagg.- "Kö
pare till fastighet, hvilken an
tingen å utmiitnings-auetion, 
eller under concurs af bor
genärer, genom utrop såld 
'dr, och hvaruti inteckningar 

finnas, till hvilkas gäldan
de köpesumman icke förslår, 
dge, så snart auetionsforratt- 
ningen vunnit laga kraft, el
ler, i händelse af klander, 
fastställd bhfvit, samt köpe
summan ar inbetald, alt. déf
ont af vederbörande Execu
tor eller syssloman erhålla be
vis. Köparen anmäle sig ined 
delta, jemte gravationsbevis, 
hos Domstolens Ordförande i 
den ort, der fastigheten dr 
belägen, och Ordföranden ålig- 
ge, alt, genom anslag å Rät
tens dörr, och kungörelse, 
hvilken, genom köparens för
sorg, bör trenne gånger infö
ras i allmänna tidningarna, 
kalla, och förelägga de intcck- 
ningshafvare, som antingen 
alldeles icke, eller endast till 
någon del, fått sina intecknin
gar utur köpeskillingen gubl
ue, alt, i Stad, inom en må
nad från den dag, kungörel
sen i tidningarna sista gån
gen finnes införd, och â ban
det, vid det Ting, som först 
infaller, sedan en månad från 
sista kungörelsedagen förflu
tit, hos Domstolen anmäla, 
huruvida emot deras inteck
ningars dödande kan vara nå
got alt påminna ; börande Do
maren, ehvad inteckningshaf-

han skulden till fullo betalt, 
varde inteckningen dödad, 
och del i protocollet skrif- 
vet, så ock å shuldebnfvet 
tecknadt.

27 §. Åslundar köpare, 
som Lagfarit med egendom, 
den der, efter utmätning el
ler under concurs, â offent
lig auction såld är, att de 
inteckningar dödas må, som 
ur köpeskillingen ej gäldas 
kunnat,- gifve han bevis om 
inteckningarne till Domaren 
å Landet, eller Slads-Räl- 
tens Ordförande in, sedan 

fördelningen af köpeskillin
gens belopp blifvit af for- 
dringsägarne godkänd, eller 
laga kraft vunnit. Domaren 
eller Ordföranden ulfårde 
den ft er, kallelse â de in
teckningshaf vare, som ej fått 
sina inteckningar ur köpe
skillingen guldnc, alt hos 
Rätten anmäla, om de emot 
intcckningarnes dödande nå
got hafva att påminna. Den 
kallelse varde, genom köpa
rens försorg, tre gånger in
förd i allmänna tidningarna, 
minst fjorton dagar mellan 
hvar je gång. Komma ej in
teckningshafvare, å Landet 
sist å den andra allmänna 
rältegångsdag, som infaller 
näst efter en månad från si
sta kungörelsedagen, och i 
stad inom två månader från 
samma dag, med påminnel
ser till Rätten in, eller ogil
lar Rätten de påminnelser, 
som göras,- värden inteck
ningarne dödade, ändå alt
inteckningshancllingarnc ej i
liufvudskrft företes kunna.

ÉfiÉfe ...



varne clà begagna rättigheten 
alt varda hörde, eller icke, 
och jemval utan hinder der- 
af, att originalhandlingarna 
icke uppvisas, angående in
teckningarnas dödande sig ut
låta.

De skiljagtigheter, som liär förefinnas, bestå 
cleri: j:o att anslaget å Rättens dörr skulle upphö
ra; —- 2:0 att en mellantid af minst fjorton dagar, 
skulle äga rum för kungörelsernas införande, h varje 
gång, i tidningarna; — och 3:o att tiden för de 
kallade, att sina påminnelser till Rätten ingifva, 
skulle blifva annan, än den nu gällande.

Emot dessa ändringar har någon påminnelse 
icke blifvit gjord.

10 Cap.
Om den, som annars 

jord, bus eller tomt, 
sälja, skifta eller för
panta kan.

— 1 §. Ingen hafve våld att 
sälja, förbyta eller förpanta 
annars mans jord, hus eller 
tomt, utan han hafver hans 
öppna bref och fnllmagt der- 
till. Sker annorledes; vare 
ogihltj ändå alt uppbud och 
stånd dera kommit; bote ock 
den del gjordt hafver, fyra- 
tio dalerj och skadan åter.

14 Cap. a §. TI. B. — .— —
Ej må syssloman sälja, bort
byta, låta för gäld inleckna 
eller utlcga hufvildmannens 
fasta gods, ulan alt fullmag- 
len uttryckligt lof dertill in
nehåller, och med tvenne 
vittnens underskrift styrkt ar.

Cap. 1 §. Sir aff-Balken, 
i förslag till Criminal-Lag. 
Hvar som — — förlust af 
egendom, annan tillskyndar;
straffes, om värdet af____-
den andras förlust, ej sti
ger öfver fern 11-dr, med 
böter, och orn det stiger öf
ver fem R.dr, med fängelse 
i fernte grad fd. v. s. från 
och med 6 månader, till och 
med tre årj.
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— 2 §. Såsom bedrägeri skall 
anses och efter 1 §. straffas: 
— 7:o Om man säljer del man 
vet höra annan till, — —

— 2 4 %■ —■ — Prof vas nå
gon efter 1 §. hafva gjort 
sig till straffarbete skyldig ; 
varde, tillika dömd medbor
gerligt förtroende â viss lid
for lusti-g.

Sluljagtiglieten ligger egentligen i den olika 
straffbestämmelsen.

Kongl. förklaringen den 1j 
Dec. 1818 förmår, att enär 
klander anför es, på den för
menta grund, att annars mans 
jord, hus eller tomt blfvit 
såld, skiftad eller förpantad, 
ulan rätter ägares öppna bref 
eller fullmagi der ti ll ,■ är Do
maren, om också uppbud och 
laga stånd, eller dera grun
dad fasta, mellankornmit, icke 
deraf betaget, all pröfva så
dan talan efter Lag och fö
rekommande omständigheter, 
dä, i öfrigt, behörig tid till

y Cap. 10 §. J. B. Ulan hin
der af Lagfart, må talan å 
fång till egendom, lagligen 
prof vas.

klander iagttagen är.
Skiljagtigheten består i den utsträckning Do

marens pröfningsrätt skulle villkorligen erhålla till
klander å fång af fast egendom, äfven i det fall att
fasta derå tillkommit.

Motiv härtill har varit, att Lagfarten ej öfver- 
förer äganderätt, utan blott tjenar till dess betryg
gande; och att den alltså icke heller borde hindra 
pröfning af den talan, som emot fånget göres. Mot.
sid. 10 5.
— Ej må man ock döma öf- 
ver nägor mans jordagods, 
eller sätta hans jord i qvar- 
stad, utan ägaren är lagliga 
stämd, eller sjelf till svars, 
eller hans vissa ombud.

Detta Lagbud är icke i Lagförslaget särskilt
upptaget; må hända af den orsak, att då detsamma,



såsom grundsats, är, i alla särskilta fall, af Lagför
slaget iagttaget, kunde dess särskilta framställning 
anses öfverflödig.

11 C a i*.

9 Cap, / §. Gores klander å 
fast egendom, som öfverlå- 
ten är, och vill inneliafva
ren bmda öfverlåtaren till 
hemttl ; mane då honom ge
nom stämning, att den egen
domen hemula. Köpare el
ler bytesman vare, i t hy fall, 
ej skyldig att under Rätte
gången betala hvad af köpe
skilling, eller mellangift, åter
stå kan, der ej öfverlåtaren 
borgen derföre ställer.

'— C> §. Kan såld egendom ej 
hemulas; Letale då säljaren 
det, han uppburit, och rätte 
upp skadan. Har egendomen 
stigit i värde, då den från 
köparen vinnes; gälde ock säl
jaren hvad den mera gäller, 
än köpeskillingen var.

Väsendtliga skiljagtigheter äro här: 1:0 alt he- 
mulsförbindelseq, som, eller nu gällande Lag, en
dast åtföljer köp och byte, skulle hädanefter vid- 
ludta alla öfverlåtelser af fast egendom, vid hvilka 
någon vedergällning, å mottagarens sida, är gifven 
ellei utläst ; 2:0 att köpare och bytesman skulle
ieke vara pligtige, att, under rättegången, betala 
något på köpeskillingen, derest icke öfverlåtaren der- 
for ställde borgen; —- och 3:o att då såld egendom 
ej kunde hemulas, skulle säljaren, jemte skadans 
upprättande, ersätta livad egendomen mera gäller, 
än köpeskillingen var.

Såsom motiv till den första af dessa forändrin
gar, är vordet anfördt, att i alla afhandlingar, som

Om klander i jordafång 
och om Iiciiiul.

1 §. Köper man jord, hus el
ler tomt, och klandras det 
köp, tage då köparen stam
ning å den, som sålde. Kan 
del kop värjas; siande det 

fast.- kan det ej; letale då 
säljaren del han uppburit haf- 
ver, och rätte upp allan ska
da, som köparen der af tagit;
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iïrd af den beskaffenhet, att & Ii vardera sidan, nå
got är utfäst eller gifvet, borde, der ej annat för
ord är gjordt, antagas såsom, ovillkorlig skyldighet 
hos de contraherande, att, emot främmande an
språk, värja och försvara hvad hvarje af dem ut- 
gifvit; så att innehafvaren må förblifva i rolig och 
orubbad besittning deraf; och denna skyldighet bor
de alltså vara lika oskiljagtig ifrån alla öfverlåtelser 
af fast egendom, vid hvilka någon vedergällning å 
mottagarens sida är gilven, eller utfäst. dill den 
sista af berörde förändringar är åter det moliv upp- 
gifvet, att rättvisan fordrade, att, i hemul af köp, 
säljaren ålägges ersätta den verkliga förlust, som 
köparen komme att vidkännas, om egendomen sti
git i värde, sedan köpet skedde. I hemul af byte, 
vore ersättningsfrågan af enahanda beskaffenhet; och 
ersättningen bofcde, i båda fallen, bestämmas efter 
egendomens värde, då den frångår innehafvaren; 
emedan det är just detta värde han förlorar. Mot. 
sid. 108 och !0t).

Skånska Hot-Rätten bar anmärkt, alt för ersätt
ningen vore svårt att gifva kestämd Lag. Ämnet 
vore, till sin natur, sådant, att det synes tillhöra 
den, uti 28 Cap. Rättegångs-Balken af Lagförslaget, 
erbjudna särskilta Nämndens afgörande; och liof- 
Rätten har alltså föreslagit en derefter lämpad för
ändring i redaction af 5 §. Sk. ILR:s anm. sid. 
g8 och 20.
— 4, §. Nu går jord hort, — 6 §. Gar egendom hort, 

som man emot annan jord9 som iicigotij emot annan clai
med skifte fångi t y gange han dom, genom byte fångit; gan-
. ’il J «.. ,7 J'. f s,^ 7 A t, rrt> nn k/in till cru t>cr/*n rl.nni
------- ---^ j c,
till sin jord äter, sä liinge 
den är i hans lidnder, som 
skiftet med honom gjorde, 
eller i dess arfvingars. År 
samma jord, genom nytt 
skifte, köp, pant eller gåf- 
va, eller genom laga utmat
ning för gald, i annars mans 
hand kommen, och uppbud, 
eller inteckning dera skedd; 
hafve sedan ej vald dera 

tala,

ge han till sin egendom äter, 
sä länge den ar i hans hand, 
som hylet med honom gjor
de, eller i dess arfvingars, 
eller i någons, som egendo
men genom testamente, efter 
honom fått. År egendomen 
kommen i annars hand, och 
har nya ägaren der med Lag
farit; då må den ej tagas 
äter; utan njule han, sont 

miste.,



( 97 )
tala, utan soke sin fånges- miste, skadestånd af sin fan
num, som han häst gitter. gesmtin, efter thy i S §. sägs.

Skiljagtighet är här endast den, att, i stället 
für ordet: gäfva i gamla Lagbudet, skulle ordet: 
testamente begagnas i det nja,

I anledning häraf har Skånska Hof-Rätten an
märkt, att då gåfvotagare oeh téstamentstagare, i 
detta fall, voro i samma cathegörie, så borde på
följden för båda vara enahanda; och Hof-Rätten har 
alltså föreslagit en der med öfverensstämmande re
daction. Sk. H.R:ns anm. sid. 98 och 20.

I samma anmärkning har äfven Högsta Dom- 
slolen instämt. H. D:ns prot. sid. 116.
— 6 §. Skiftar man eller säl
jer jordj hus eller tomt, och 
vill ej i hemul stånda : för- 
bchtille sig det ullryckeliga i 
bref sitt, (termed han sam
ma jord, hus eller tomt sig 
af händer.

Skiljagtigheten består 
förslaget ger, att, i fall af 
1er icke förbehåll om frihe

— 4 §• biar säljare eller hy- 
tesman, i salu- eller bytes- 
bref, uttryckligen förbehållit 
sig alt ej i hemul slå; va
ren då han och hans fån
ges män derföre fria. Har 
han. svikeligen sålt eller bytt ; 
Stande 1 hemul, ändå alt 
han gjort det förbehåll, nu 
sagdt är.
i det tillägg, som Lag- 
svikligt förhållande, gal-
t för hemulsförbindelsen.
— 7 §. Mister någon, genom 
klander, endast en del af 
köpt eller tillbytt egendom ; 
stände till honom livad han 
hellre vill, låta köpet eller 
bytet gå åter, eller taga er
sättning för den del han mi
st at.

Motiv härtill bar varit, att, då någon, ge
nom klander, mister en bestämd del af köpet eller 
tilibjtt egendom, fordrade rättvisan, att på honom 
ankom, att antingen få transaetionen häfven, eller 
ersättning för hvad han mistat. Mot. sid. 110.
— 7 §. Yppar sig ägolvist, 
grannar emellan, Otn rå och 
rör, eller annan bolslada

—1 i4- §■ Köper man jord, 
som till hemman satt dr, odh 
ypjias tvist med grannar om

i3



skillnad; då for svar e köpa
ren sina gränsor, som han 
bast kan och gitter; vare ock 
hemulsman phgtigj att låta 
koparen få de skäl och be
vis, som i hans värjo fin
nas. Förhåller han dcnij och 
varder derlill öfvertygacl s 
fylle skadan, efter mätis- 
manna ordom.

rå och rör, eller annan hol
st ada skillnad, eller om ägo
rymd i andra falls då Jör- 
svare köpare sina gränsor, 
som han bäst gitter ; vare 
dock säljaren pligtig, alt lå
ta honom få de skäl och be
vis, som i säljarens värjo 

finnas. Går någon mark el
ler äga bort, den der under 
hemmanet förut nyttjad va
rit s då må ej köpet häfvas, 
eller skadestånd fordras, ulan 
så är, alt säljaren sina skäl 
och bevis förhållit, eller vi
sas kan, det han ej i god 
tro varit.

V äsend tilg skiljagtighet ligger i det tillägg, 
som Lagförslaget, i §:s första moment, framställer 
af dessa ord: '”eller om ägorymd i andra fall.”

Såsom motiv till denna i4 §• är anfördt: att, 
då antingen helt hemman, eller en viss del deraf 
sä] i es, och klander dera sedan göres, ej på den 
grund, att säljarens äganderätt till det sålda bestri
des, ulan af den anledning, att till hemmanet eller 
hemmansdelen varit lagde mera jord och ägor, än 
dertill rätteligen höra; har, enär köparen ej påräk
nat att få, eller behålla, mera jord än emot hem
manskatten svarar, Lagstiftaren, till förekommande 
af ersättningstvister, som efter längre tids förlopp, 
emellan säljare och köpare, kunde yppas; och med 
afseende å billighet, samt contrahenternes förmoda
de ömsesidiga vilja och afsigt, antagit, såsom å säl
jarens sida gjordt, och af köparen medgifvet, det 
förbehåll, att den förre ej skulle stå i hemul för 
det sålda, samt derföre ålagt honom endast skyl
digheten att låta köparen få de skäl och bevis, som 
i hans värjo finnas. Denna Lagens presumtion bör 
dock ej gälla till förmån för säljare, som icke varit 
i god tro. Mot. sid. no ie).

ie\ Med hjelpmla af dessa motiver upphör visserligen en 
stor del al* den villrådighet om rätta förståndet af 7
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— g §. Jr egendomj genom 
gåfva eller testamente fån
gen; hafve ej gåfvo- eller 
testamentstagare talan emot 
gifvareil, eller hans arfvin- 
ge, utan sit är, alt han, för 
gjord tjenstj gåfvan eller te
stamentet fått, eller något 
dervid fastadi villkor full
gjort,- dock vare ej eller i 
dessa fall gifvare, eller hans 
arfvinge skyldig gälda gcfvo- 
cller testamenlstagarens för
lorade vinst, ulan gifve en
dast skälig ersättning för 
hans gjorda tjenst, eller den 
kostnad och skada, han af 
villkorets fullgörande haft.

Härvid är någon anmärkning icke gjord.
— 10 §. Nu är, genom testa

mente, förordnat, alt någon 
skall hafva en del af gif- 
varens egendom, utan alt han 
uttryckligen nämnt, hvilken 
den del vara må: går, ge
nom klander, den del hort, 
som tcstamentstagaren af arf- 
vingarne fått,- då varen de 
skyldige, att vederlag der- 
före gifva.

och 14 §§., hvartill deras ordalydelse lemnar rum; och 
af hvilka den förra gifver adqvirenten optionsrätt, att 
liäfva transaetionen, eller taga ersättning; men den sed- 
nare åler bestämdt vägrar håde återgång och ersättning. 
Man erfar, nemligen, att 7 §. afser det klander, som 
har till grund, att säljarens äganderätt till det sålda 
bestrides; men att 14 §. endast afser det klander, alt 
mera jord eller ägor vore hemmanet tillagdt, än dertill 
rätteligen hörde; livilket sednare klander är detsamma, 
som nu gällande Lag, i 11 Cap. 7 §. Jorda-Balken, 
omförinäler; men de tillagda orden: ”eller om ägorymd 
i andra fall,” synas dock innebära en obestämdhet, lika 
svår alt genomtränga för Domare, som för Parter. Att 
hvarje Laghud hör äga en tydlighet, uteslutande allt 
behof af särskilt förklaring; derom kan Ivifvel ieke äga 
rum; och en förändring i redaetionen af 7 och 14 §§. 
synes alltså af behofvet påkallad.
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Mötiv härtill har varit, att del ieke borde få 
ankomma på arfvingarne, alt lemna egendom, som 
kan vara klander underkastad. Mot. sid. i i o.

Högsta Domstolen har, i anledning af denna 
10 §., yttrat sig, att, i den händelse, då någon, 
som hade flera hus eller flera hemman, genom te
stamente bortgifvit ett deraf, utan att bestämma 
hvilketdera, äfvensom i andra dylika fall, fann 
Högsta Domstolen det, i ro §. föreslagna stadgan
det om vederlag för livad testamentstagaren, genom 
klander frånvunnes, med rätta böra tillämpas; men 
om åter testamentet lydde å viss proportionerlig 
andel af qvarlåtenskapen, kunde testamentstägare, 
som, i följd af klander, förlorade den honom till
delade lott, ieke äga anspråk på fullt vederlag der- 
för, utan måste vidkännas minskning, i samma för
hållande, som det hela. II. D:ns prot. sid. 116 
och 117.

— 12 §. Nu gör någon, i 
grund af testamente, klander 
â fast egendom, som gifva
rens arfvingar till annan qf- 
ver låtit: är testamentet ef 
bevakadt inom år och dag 
efter gif var ens död, och har 
nya ägaren på god tro för- 
värfval, och med egendo
men lagfarit, innan testa
mentstagaren Lagfart sökt ; 
hafve denne ef rätt till egen
domen, utan söke sitt skade- . 
stånd af arfvingarne.

— l3 §. Fångesman, arfvin- 
ge, eller bolagsman, som ef

, blifvit till hemul manad, el
ler om klander underrättad, 
efter thy i 1 och 2 §§. sägs, 
vare frän he rnulscr sätt ningen
fri-
— i5 §. Enar öfver klander 

domes, och egendomen går 
innehaf varen ijrån : varde på 
samma gång fastslå /dt, hvad 
skadestånd hemulsman gifva
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bör, der den, som egendo
men mister, deroni stämma 

■ lallt, och hans talan, utan
uppehåll i den klandrandes 
rätt, prof vas kan.

— f] §. Har man, på god 
tro, sutit i annans egendom; 
vare ej skyldig gifva ut af- 
komst deraf, för längre tid, 
än ifrån den dag, klandret 
instämdes.

tå §• Innehafvarcn är i 
god tro, då han, i grund af 
laga fång, besitter egendom, 
utan alt känna annans bättre 
rätt dertill; Han upphör att 
vara det, då den honom kun
nig varder.

— 19 §■ IIar man ej på god 
tro be sutit annans egendom; 
gifve ut den af gäld, som af 
egendomen rätteligen gå bor dt,
f öi all den tid, man ej i ■ ' ‘:l 
tro varit.

20 §. Klander à egendom 
må e.j af Rätten upptagas 
förr, än den, som klandrar, 
låtit del i Lagfartsprotocol- 
let antecknas ; lyder egendo
men under flera Rätter, då 
skall klandret vid hvar af 
dem så antecknas.

Vid dessa nya stadganden är någon anmärk
ning icke gjord.

Kong!,. Förklaringen den 
rf. Maj i 180S formât; att all, 
på god tro, vunnen och med 
verklig besittning förenad åt
komst till jord å Landet, samt 
hus och tomt. i Staden, af så
dan beskaffenhet, att deroni, 
emellan enskilta personer, kun
nat af handla s, vare sig ge
nom arf, köp, pant, gåfva 
eller förlikning, der ifrån egen
dom af fideicommiss natur, 
ej eller undantages, hvilken 
icke, i behörig ordning, blif-

10 Cap. 1 §. J. B, År någon 
i besittning af fast egendom, 
den han, på god tro, genom 
laga fång åtkommit, och har 
C) den, som menar sig äga 
bättre rätt till egendomen, 
genom stämning, hans åt
komst klandrat, och sitt klan
der, efter t hy i g Cap. 20 
§. sägs, i L,agfart spr otocollet 
anteckna låtit, inom tjugu år; 
då må ej, emot den häfd, 
klander à fånget göras.

— 2 §. Tiden för tjuguårig
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vit klandrad af den formen
te ägaren, eller innehafvaren, 
som egendomen af händ vore 
i hans lifstid, ej eller af hans 
arfvingar , eller rällsinndiaf- 
vare, inom tjugu år, från 
lians dödsdag, 'Ar, efter sam
ma tids förlopp, frän allt vi
dare åtal fri; på hvilken grund 
jemväl all den rätt till fast 
egendom, som icke inom om- 
förmälde tid bevakas, seder
mera icke eller kan vara gäl
lande. — — —

häfd varde räknad från den 
dag, Lagfart â fånget bevil
jades.

— 3 §. Hafva flere, livar ef
ter annan, såsom ägare in
nehaft egendom, och äro tju
gu år förflutna, sedan Lag
fart först skedde; då njule 
siste innehafvaren, der hall 
på god tro förvarfvat, den 
tjuguåriga häfd till godo, 
emot klander, som å äldre 
rätt sig grundar.

Väsendtlig skiljagtighet ligger deri, att, i stäl
let för den nu gällande præscriptionstiden innebär 
den rätta ägarens, eller innebafvarens lifstid, och, 
för bans arfvingar, ytterligare tjugu är, efter lians 
död, skulle tiden hädanefter beräknas till tjugu år 
efter det första åtkomsten vunnit Lagfart.

Motiv till denna förändring bar varit, angelä
genheten alt åt äganderätten gifva en bestämdare 
säkerhet. Med ändamålet af tjuguåriga häfden vore 
icke förenligt, att ägarens längre eller kortare lifs
tid skulle på densamma medföra en verkan, som 
kunde, i förra fallet, utsträcka osäkerhetstiden ända 
till 60 à 70 år, och äfven derutöfver. Mot. sid). 
114 och 11 5.

Vid granskning af bär ofvan upptagna 1 och 
2 §§. hafva inom Högsta Domstolen olika meningar 
uppstått. Pluraliteten har yttrat sig. att, i betrak
tande af de hinder och svårigheter, som kunde mö
ta, att, efter längre tids förlopp, styrka åtkomstens 
lagenlighet till alla delar; och då det syntes med
föra en vådlig osäkerhet i äganderätten, derest an
tingen saknad af en sådan bevisning, eller ock yp
pad bristfällighet i formen af den handling, b varå 
åtkomsten grundades, finge omintetgöra verkan af 
häfden, till hvad ålder den än uppginge; så vore, 
med godkännande af de i öfrigt utaf f. cl. Lag-Comi- 
téen i dessa §§. följda grunder, icke skäl, att, jemte 
stadgandet, det tiden för tjuguårig häfd skulle räk-
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nas från den dag, Lagfart â fånget beviljades, yt
terligare, såsom elt nödvändigt villkor för tillgodo- 
njntande af liäfden, det föreskrefves, att innehafva- 
ren af fastigheten skulle hafva densamma på god 
tro, genom laga fång, åtkommit17), och således ^in
neha fvaren sättas i behof af annan bevisning härom, 
än Lagfartsprotocollet innebär; utan tillstyrktes en 
sådan förändring i berörde stadgande, att, när nå
gon vore, såsom ägare, i besittning af fast egen
dom, och den, som förmente sig hafva bättre rätt 
dertill, icke, på sätt Förslaget innehåller, inom tju
gu år, efter det Lagfart å den förres åtkomst be
viljades, samma åtkomst klandrat, finge, emot sådan 
bald, klander derå ej göras, med mindre egendo
men vore svikligen åtkommen, och af den, som öf- 
vertygades hafva sveket begått, eller deri deltagit, 
innehades; i hvilket fall återgång borde få yrkas, 
dock utan förnärmande af annans, på god tro vun
na intecknings- eller nyttjanderätt. I öfrigt an
såg pluraliteten det förklarande böra vid fast- 
ställelsen af den blifvande nya Lagen, meddelas, 
att hvad nu varande Lag härom föreskrifver, skul-

17) I det klander, k vari genom en rälter ägare återbegär 
den fastighet, som honom olagligen frångått, må väl 
honom, i första rummet, tillhöra det stöd, som ligger i 
äganderättens lielgd och allmänna säkerhetens fordran; 
och man må då ieke omvända förhållandet. Det är 
rättmätigt, att tien adqvirent, som varit i god tro, äger 
ett beskydd i den tjuguåriga liäfden; men delta beskydd 
hör deremot ieke tillkomma den, som icke varit i god 
tro; d. v. s. den, som afvetat att en olaglighet föregått. 
Denne har ju samvetslagen emot sig; oeh huru skulle 
hau då kunna hafva den borgerliga Lagen för sig? I 
likhet med Sveriges gamla Lagar, — äfvensom med 
andra Länders, —- hvilar vår nu gällande författniuo-, 
angående häfdcns kraft, på detta moraliska begrepp; ocii 
att afvika derifrån, synes betänkligt.

Elivad man bibehåller nu gällande föreskrifter angå
ende Lagfart, eller antager de föreslagna, synes den 
bestämdhet, som Lagförslaget bär bjuder, åt tiden för 
den tjuguåriga häfdcns beräkning, dock vara cn verklig 
förbättring, hvars antagande alltså torde vara att hoppas!
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12 Cap.
Om rå och rör, så och 

andra bolstada shäl 
byar emellan.

.—. y §. Grannar skola rågång 
sin à alla sidor uppgå, åt
minstone hvart tredje ar, 
att dm till sina skiljemärken 
alllid riglig hålles.

Kong/,. Bref vet d. 22 dpr il 
ij.jS förmår, alt föreslående 
Laghml hör, från prediksto- 
larne, en gäng om året upp
låsas.

Dessa föreskrifter iiro frän Lagförslaget uteslutna.
Skån-

( *04 )

le, i afseende på förhållanden, soin uppkommil un
der den förflutna tiden, tjena till efterrättelse. Från 
plurali tetens mening har en Ledamot, i så måtto, 
varit ski 1 jagtig, att han, för sin del, ansåg närmaste 
förmodade arfvinge till den, som förmentes vara 
rätter ägare till fastigheten, böra vara berättigad 
att klandra, när denne sådant underlåter. I annat 
fall skulle, till exempel, då en omyndig person 
sålde sin egendom och Lagfart derå beviljades, den 
omyndiges arfvingars rätt att klandra det olagliga 
köpet, bero deraf, om säljaren lefde tjugu år der- 
efter, eller förut afled. I öfrigt trodde denne Le
damot, att, om föreskrifterne i afseende på Lagfart, 
såsom hans tanka vore, i det hufvudsakligaste bi
behållas, sådane de nu äro, det deraf blefve en 
följd, att stadgandet om tjuguårig häfd, borde helt 
och hållet omarbetas och gifvas den utsträckning, 
att äganderätt derigenom kunde tryggas, ehuru laga 
fång och Lagfart ej kunde ledas i Devis ; och i den
na sednare omständighet instämde en annan Leda
mot. En tredje Ledamot åter, har tillstyrkt bibe
hållande af de grunder, nuvarande Lag i detta äm
ne innefattar.
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Skånska Hof-Rätten, som antagit, att uteslu
tandet härrört derifrån, att något ansvar för under
låtit iakttagande af Lagbudet icke tillika varit före
skri! vet; har erinrat, huruledes erfarenheten yisat, 
att der stadgandet fått efterföljd, har det medfört 
nytta och säkerhet; och Hof-Rätten har alltså till
styrkt, alt detsamma måtte bibehållas såsom en an
visning för jordägare, och ett berättigande att för
må grannar till dess iakttagande; men Hof-Rätten 
har dock tfott, att rågångens uppgående icke borde 
ske oftare än hvart tionde år. Hof-Rätten har fö
reslagit, att en §. derom kunde antagas af följande 
lydelse: ”Grannar läte rågång sin, å alla sidor, hvart 
”tionde år uppgå, på sätt i 6 §. sägs.” Sk. H.R:s 
anm. sid. 88 och i5.

Kongl. Maj.-ts Stadga an
gående Skiftesverket, af den 
4 Maji 1827 1 s) förmår, i S
Cap. 1 §.------------ Och g ange
förrättningen frågångsJ for 
sig, änskönt en eller flera del
ägare skulle uteblifva.

2 Cap. 6 §.--------------Eå-
gångsförrältning gange för 
sig, ändå att en, eller flera, 
uteblifva, sedan kallelse och 
kungörelse så skett.

Häremellan är ingen skiljagtighet; men i an
ledning af berörde föreskrift, har, så väl Skånska 
Hof-Rätten, som Högsta Domstolen tillstyrkt, att 
de stadganden, som Lagförslaget framställer i 4 Cap. 
27 §• Lj'ggninga-Balken, — derom, att arfs-, börds- 
eller annan tvist om del i By icke finge verka up
pehåll i skifte; samt att ombyte af delägare i skif
teslaget ej finge föranleda till'rubbning 1 b vad för
re delägaren samtyckt eller äfgjort; — måtte infö
ras här, för att galla äfven vid fågångsförrättningar: 
och Hof-Rätten bar alltså föreslagit, att här må til
läggas en §. af följande lydelse: ”Ej må arfs-, börds-

H

18) Rc" llu gällande Skiftesstadgan redovisas i öfnVt i sam
manhang med i Cap, Byggninga-Balkm af 1734 års 
Lag«ok och hor, vid granskningen deraf, erhålla den 
närmare profiling, som allmänna rösten länge oeh höet 
påkallat. u
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”eller annan tvist, om del i By, uppehåll i rågångs- 
”förrättning göra; utan äge den, som jorden inne- 
”hafver, derföre, med laga verkan, lala och svara, 
”till dess han varder derur lagligen vunnen. Blif- 
”ver någon genom köp, eller annorledes, delägare i 
”By medan rågångsförrättning påstår, då må han 
”sin rätt sedan bevaka, dock ej rubba eller klandra 
”hvad förre delägaren samtyckt, eller afgjort.” Sk. 
fLR:s anm. sid. 88 och i5, samt H. D:ns prot. 
sid. 98.

— 3 §.------- -— iSedan gif-
ve Landlmätarenprolocqll öf
ver sin förrättning, så ock 
ett exemplar af Chartern till 
delägarne ut; late dock da
gen till ut gifvandel minst 
fjorton dagar förut à pre
dikstolen kungöra. Stämmer 
ef någon af delägarne inom 
tvenne månader från sagde 
dag, klander à Landlmäla- 
rens förrätt ning, till Rätten in, 
äge talan demi ej rum. Sedan 
den klanderlid ute är, idi g ge 
Landtm'âtaren, alt Chartan 
öfver rågången, med proto
col let till Rätten in g fva ; och 
teckne Rätten derå bevis, alt 
râgângsutstakningen laga kraft 
vunnit.

— 7 §.------------ Sedan gif-
ve Landlmätaren protocoll öf
ver sin förrättning, så ock 
ett exemplar af Charlän, der 
sådan upprättad blifvit, till 
grannarne ut, läte dock da
gen till utgifvändet minst 
fjorton dagar förut å pre
dikstolen kungöras. Stärnmer 
ej någon af grannarne, inom 
tre månader från sagde dag, 
klander å Landlmälar ens för
rättning, till Rätten in; äge 
talan der om ej rum. När 
den klandertid ute är, ålig- 
ge Landlmätaren att Char
tan öfver rågången, med pro
tocollet , till Rätten in g/f va ; 
och teckne Rätten derå be
vis, att râgângsutstakningen 
laga kraft vunnit.

Skiljagtigheten består i den utsträckning af yt
terligare en månad, som klandertiden skulle erhålla.

I anledning af dessa föreskrifter har Högsta 
Domstolen yttrat sig, att enär fatalietid för det här 
omförmälda klandrets anställande icke synes kunna 
uppkomma derigenom, att Landlmätaren låtit kun
göra dag för handlingarnes utlemnande, så vida han 
försummade att sådant uppfylla; och då Domstolen 
fördenskull ej borde, ensamt på bevis om en dylik 
kungörelse, utan alt förvissa sig om verkställighe
ten af hvad Landlmätaren vidare ålegat, fastställa
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en rågångsförrättning, hvaremot klander ännu rätte
ligen vore delägarne öppet; ansåg Högsta Domsto
len sig böra tillstyrka, det den föreskrift måtte här 
meddelas, att Landtmätaren borde, öfver handlin
garnas behöriga aflemnande till parterne, taga be
vis, och detsamma, jemte beviset öfver kungörelsen 
från predikstolen, hos Rätten förete, när förrättnin
gen derstades, i ändamål, som Förslaget innehåller, 
af Landtmätaren anmäles. Beträffande åter tiden för 
klandrets anställande, uppsköt Högsta Domstolen sitt 
yttrande till dess Rättegångs-Balken kommit under 
granskning. H. D:ns prot. sid. 98.

Då Högsta Domstolen sedermera förehaft till 
granskning 34 Cap. Rättegångs-Balken, af Lagförsla
get, har Högsta Domstolen väl yttrat sig, huru fa- 
talier i allmänhet beräknas borde; men något spe- 
cielt omdöme i frågan här, angående besvärstiden 
för klander å Landtmätare-förrättning, är ej vordet 
meddeladt.
— 7 §. Tvist om rågång skall, ■— 10 §. Tvist om rågång skall, 
på kåromål af en delägarej på kåromål af en granne, 
for alla, prof vas. för alla prof vas ; och tage

hvar sin lott i det, som, ef
ter sådan tvist vinncs, emot 
deltagande, i samma mohn, 
uti de kostnader, som till 
tvistens utförande åtgått.

Skiljagtigbeten ligger i det tillägg, som stad
gandet skulle erhålla.

Någon anmärkning är härvid icke gjord.
s/f. §. Vårder ett stycke 

jord, af flod, ström, å, el
ler sjö, bortryckt och fördt 
till annans land; hafve äga
ren våld hemta det åter.- be
vakar han ej sin rätt inom 
år och dag; hafve den för
lorat.

— 15 §. Går flod, ström, 
å, eller sjö, småningom ifrån 
en strand, in på den an
dra; njute han, som den 
förra stranden äger, tillvex- 
ten der af.



— ij §. Nu kan tr'àcl vexa 
of ver råskillnad med rot, el
ler gren ; då hafve jordägare 
rätt, alt roten ur sin grund 
taga,- och den, som trädet 
äger, skäre gren l>orl.- faller 
derförinnan frukt ned af så
dan gren, höre den frukt 
honom till, pä hvars grund 
den fallit.

Emot dessa nja stadganden har någon anmärk
ning icke blifvit gjord.

Skånska Hof-Rätten har, vid granskning af 2 
Cap. Jorda-Balken af Lagförslaget, ansett ett fall 
vara förbigånget, för hvilket stadgande borde här 
införas. Vid frågor om rågångs-uppgående, Byar 
emellan, inträffar ej sällan, att erkände, eller lagli
gen styrkte ändamärken finnas, men att stridighet 
uppstår och icke kan med tillförlitlig visshet utre
das, i afseende på rågångens rätta sträckning, frän 
ett till annat märke. Bestämd föreskrift för Lag- 
tillämpningen i detta fall syntes destohellre vara af 
behofvet påkallad, som man funnit frågor af denna 
beskaffenhet hafva utgjort föremål för skiljagtiga om
dömen, då en del Domare ansett tvisteparken, som 
af de å ömse sidor uppgifna pretentionslinier omslu
tits, böra, efter samhällighetsgrunder, delas byarne 
emellan; men andre åter bestämt rågångens sträck
ning i rak linia från märke till märke: och Hof- 
Rätten, som ansett den sednare grunden böra föl
jas, har alltså föreslagit, att en §. borde här tilläg
gas af följande lydelse: ”Uppstår tvist hemman emel- 
”lan om rågångens sträckning från ett till ett annat 
”märke, och kunna delägarne icke å någondera si- 
”dan, i bevis leda af dem uppgifna olika sträck- 
”ningar; då skall rågången utstakas i rät linea, ifrån 
”märke till märke.” Sk. H.R:s anm. sid. 8<yoch i5.
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13 Cap.
Huru den plikta skall, som 

rå ock rör rubbar, upp- 
rifver, eller å annan in- 
llvtter.

1 §. Ingen må bolstada rå upp
taga, eller nedersälta, utan 
IId r a ds h öfdin g med några 
af Nämnden, då alle jord
ägare tillkallade och deroin 
ense äro; Häradsliöfding gif- 
ve bevis dera, och före det 
iri i Härads Dombok. Torn- 
ta. rå och farvägs rå mage 
byamän s/elfve nedsätta, om 
alle, som i by råda, dertill 
samtycka. Säm/er dem ej; då 
skola de till 'Tings fara, och 
dom taga. Till tomta och far- 
•vägs rå må en slen gild vara.

— 2 §. Upptager, ändrar el
ler bortkastar någor, som till 
laga år kommen ar, rör och 
råstenar, eller andra skilje
märken, af okynne eller sjelfs- 
våld; bote tjugu daler. Gör 
det öfver mage, varde der- 
före näpst af föräldrar el
ler husbonda, i någon hro- 
nobeljentes närvaro.

— j §. Nu rifver, flytler el
ler vrider den, som till la
ga år kommen är, rå och 
rör, eller skiljemärken, eller 
sätter andra neder, af arg- 
het och illvilja, att denned

förvilla annars rågång; bote 
fyralio daler, och vare ärelös.
— f §. Samma Lag vare orn 
den, som annan, yngre eller 
äldre, budil, trugat, inlalt 
eller lockat sådan ger ning alt 
göra, eller dertill hulpit, el
ler med i råd varit.

Väsendtlig skiljagtighet 
af straffbestämmelserna.

Cap. l3 §. af Straff-Bal 
ken i Förslag till ny Cri
minal-Lag Rifver, flyttar
eller vrider man, i bedräg
ligt uppsåt, rå och rör, el
ler andra gränsemärhen, el
ler märken, som till beteck
nande af bestämd vattenhöjd 
satte äro, domes till straff
arbete i femte grad ifrån och 
med sex månader till och 
med tre årj. Samma Lag 
vare or/t den, som sådana 
märken falskeligen sätter.
- 2/j §. Den som gjort sig 
förfallen till straff efter — 
t3 §. skall ock dömas med
borgerligt förtroende för all
tid förlust i g.

består uti förändringen
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Om ägo tvist ocli laga syn.

F. d. Lag-Comiteen, som antagit, att nu exi
sterande Syneinrättningar, Häradssyn, Lagmanssyn 
och Riddaresyn, ursprungligen härrört derifrån, att 
fordna Lagstiftare betraktat synen mindre såsom ett 
Blott bevis, än som ett eget slag af Domstol; har 
deremot ansett synen endast för en art af bevis; 
och alltså funnit sig tillhöra att föreslå huru detta 
bevisningssätt, med tillbörlig säkerhet, må kunna 
brukas. Mot. sid. 3 20 och 321. .— linnet är der- 
före öfverflyttadt till Rättegångs-Balken, der det
samma afhandlas i 26 Capitlet.

26 Cap. 1 §. R. B. Pröfvas 
det nödigt, att Under-Ratt 
syn haller; då skall Rätten, 
med domfort antal Ledamö
ter, å stället komma.

— 3 §. Nu har Under-Rätt 
syn hållit, och fitllföljes sa
ken i Öfver-Rätt.- finner den 
Rätt ny syn tarfvas; då skall 
Rätten en af sina Ledamöter 
utnämna att synen hålla ; och 
kalle Rätten honom till bi
träde tvcnne Under-Domare 
i orten. Det prolocoll, som 
vid synen föres, gifve Öfver- 
Rätt s-Ledamoten till Rätten 
in; och dome Rätten sedan i 
saken.

— 4 §■ dir sak dragen under 
Högsta Domstolen, och fin
nes den ej tillräckligen ut
redd vara fändet alt syn fö
regått ; då må ytterligare syn 
hållas; och namne Högsta 
Domstolen derlill en af sina 
Ledamöter, läte ock, genom 
Öfver-Rälten, kalla tvenne 
Under-Domare att vid synen 
biträda. Öfver denna syn skall 
prolocoll till Högsta Domsto
len ingifvaSj på sätt o/n den

— / §. Tvista jordägare om 
ägor och bolstada skäl; då 
måge de sig förena om viss 
dag, och ägande syn hålla. 
Sämjer dem ej ; söke då Do
maren, och vise sina skäl à 
Tinget. Kan tvisten ej slu
tas ulan syn: dome då Rät
ten till Häradssyn.- den bör 
Häradshöfding med Nämn
den hälla, och der synedom 
dem emellan afsäga.

— 3 §- Nu vill någor med 
den synedom sig ej åtnöja; 
vädje då under nästa Lag- 
mans-Ting, som i Rättegångs- 
Balken sägs, och döme Lag- 
mans-Rätten till syn, om så 
nödigt pröfvas. Lagmanssyn 
skall hållas med nästa Ut- 
harads Nämnd, och emot den 
synedom må ingen vädja, 
utan söke Konungen om Rid
daresyn, inom tre månaders 
tid, som i Rättegångs-Balken 
sägs, och sätte borgen för 
all kostnad och skada.

— 5 §. Är tvist Härader 
emellan; söke de Hof-Rät
ten om Uthärads Domare och 
Nämnd. Är den emellan Län
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eller Landskap,• gif ve Be- syn Öfver-Rätt forordnat, i 
Jallningsliafvande det Kanun- 3 §. sagt är.
gen tillkänna, som forordnar — 6 §. Finner Öfver-Ratt el
den der of ver döma må. eller Högsta Domstolen syn

Kongl. Brefvet den l5 Ju- nödiga oeh är den ef af 
lii ry66 förmår, att de tvi- Under-Rätt hällen, dâ må 
ster byar emellan, som antin- Öfver-Rdtten eller Högsta 
gen förut uppkommit, eller Domstolen låta synen afUn- 
vid Leine gr än se syn uppslå, bo- der-Rätlen verkställas oeh 
ra förvisas till Härads-Rälts pröfve sedan saken, som i 
af görandes samt att emot Lä- 1g Cap. 6 §. sägs. 
negränsesyn får icke vädjas, 
utan äger den, som dermed 
ef nöjes, alt hos Kongl. Majd 
Riddaresyn söka.

Kongl. Brefvet den af Julii 
rjg5 bjuder, att när, genom 
Länegränse-synerätts dom nå
gon byaskillnad ieke blifvit 
stadgad, ritan allenast den tvi- 
sliga Lånegränsen af gjord, er
sätter Kongl. Maj.t och Kro
nan den till Synerätl och Landl- 
mätare åtgångna kostnad.

Väsendtliga skiljagtigheter hestå deri, att åe 
syneförrättningar, som liittills tillhört Lagmans-Rät- 
ten och Riddare-Synerätten att verkställa, skulle 
hädanefter tillhöra Bof-Rätten och Högsta Domsto
len att, genom någon Ledamot derifrån, verkstäl
la, med biträde af tvä Under-Domare.

Dessa förändringar ligga inom conseqvensen af 
det förslag, som den nya Civil-Lagen framställer i 
i Cap. Rättegångs-Balken, till ändring i nuvarande 
Domstols-inrättningar; och de synas alltså icke kun
na annorlunda, än i sammanhang dermed, förekom
ma till profning. Redovisningen för motiverna tor
de också höra derintill anstå.

15 Cap.
Om urminnes liiifd.

Vid jemförelse af detta Capitel, med io Cap. 
Jorda-Balken af Lagförslaget, ”om tjuguårig häfd,
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och om urminnes häfd,” förekommer icke någon 
väsendtlig skiljagtighet, i hvad angår urminneshäf- 
den. Hvad åter, om tjuguåriga häfden, i sistnämn
de Capitel föreslås, är upptaget i redogörelsen för 
11 Cap. Jorda-Balken nu gällande Lag.

Vv

it-

16 Cap.

Om städsel, lego och 
fardag.

I §. Nu vill jordägare, sill 
hemmen till Landbo upplåta; 
forme sig dä om städjan, 
antingen pä längre eller kor
tare tid.

— 2 §. Städjer någor hem
man på lifstid ; njule den 
städja till godOj så lange 
han lefver och utgör a/rad, 
eller annan årlig skatt och 
tunga, och vårdar hus, åker 

. och äng, efter Lag och Bygg- 
ninga-Balken. Hustru njute 
den ock efter honom, medan 
hon enka sitter. Går hon i 
annat gifte; vare då städj än 
förfallen, och hafve jord
ägaren våld städja sin gard 
till hvem han vill; dock

var-

6 Gap. 1 §. Vill ägare bort- 
lega hemman eller annan lä
genhet; da skall af tal om 
legan göras, på sätt i 3 Cap. 
1 §. sägs fd. v. s. skriftli
gen och med vittnenj.

— 2 §. Alla villkor, livarom 
jordägare och brukare sig 
förena, skola i legoaf talet in
föras; eller varen de ogillde.
— 3 §. — — — Slates lega 
på lifstid, vare sig brukares, 
dess hustrus, eller deras barns; 
vare det gildt.- ej må dock 
lifstidslega gälla till förmån 
för någon, som ej till är, 
då den slides 19).

— 4 %• Legostämma å viss
tid

i®) Man Lar sannerligen svårt att utfinna något moraliskt 
skäl för det besynnerliga stadgande, att den förman, att 
i arrendet efterträda en afliden far, som tillhör de Larn, 
L vil ka voro födda före contractets afslutande, skulle 
deremot vara betagen de barn, som voro sednare födda. 
Genom detta undantag skulle alltså alla de unga hjona- 
lag, som ännu icke hunnit fa barn da de ingingo i 
arrendet, vara förnekade rättigheten att åt egen afföda 
lernna nyttan af ncdlagde kostnader ocb mödor; och 
man frågar sig förgäfves: bvarföre? — Då sa väl nya, 
som gamla Lagen, medgifver oframföelt foster rätt att 
taga arf efter fadren; sä huru consequent skulle Lag
stiftaren förfara i förnekandet af ifragavarande arfsrätt?



varde Landbo i rättan tid 
uppsagd och njuta laga far
dag.

Kong!.. Förordningen dm 
l3 Junii 1800 förmår.- 1.0 alt 
längsta tid för Arrendens och 
Landbo-contractors bestånd, 
hvilka slutas om aflingejord, 
skall vara So år, och 2.-o alt, 
hvad angår arfvejord, arren- 

dator eller landbo må, i den 
händelse ägaren under le goti
den med döden af går, njuta 
contractet tillgodo i fem år, 
derest så många af legoären 
återstå/ räknadl ifrån den mid- 
fasta, som infaller näst efter 
ägarens död; hvarom 3.0 äga
rens a rf vingar böra under
rätta arrendator; hvilken un
derrättelse då gäller f ör laga 
uppsägning.

Kongl. Förordningen den 
2 Mars 1802 förmår, att, med 
undanlag af fidei-comiterad 
egendom, hvars innehafvare 
icke kan densamma, för läng
re tid, bor lar render a, än han 
lefver; äga arrende-contracler 
gällande kraft, på sätt För
ordningen den 13 Junii 1800 
före skr if ver; samt att c/vinna, 
som blifvit myndig förkla
rad, äger, lika med fullmyn
dige personer, om sin fasta 
jord på landet städj o- eller 
arrende- af handlingar ingå.

tid må ej sättas längret ätt 
på trettio år----------—

— S §. Jr lega på lifslid 
salt; njute brukares arfvin
gar fardag, som i 7 §. sägs, 
räknad från dödsfallet,

— 10 §., särskilt text. Jr 
arfvefastighet bortlegd, och 
dör ägaren; vare brukare 
skyldig flytta, vid förlop
pet af feni år, räknade från 
nästa fardag efter det arf- 
vinge honom uppsäger, ändå 
att flere år aj legostämman 
återstå.

Väsendtliga skiljagtigheter äro här: r:o alt nu 
gällande föreskrift om Legostädja, såsom afgift, 
skulle upphöra; 2:0 att, enligt det alternativa för
slag, som f. d. Lag-Cömileen framställt, i frågan 
om arfv.ejordssjstemet, åsyftande dess afskaffande, 
skulle ingen skillnad äga rum i legotiden, vare sig 
att jorden vore ärfd eller aflinge; 3:o att längsta 
legotiden skulle inskränkas till trettio år; och 4:o

15
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att lego-eontraclet, gällande för brukares, cless hu
strus eller barns lifstid, skulle dock icke få gälla 
till förmån för någon, som ej till var, då lega 
slöts.

Såsom motiv är anfördt: att städjans erläggande 
härledde sig från den forntid, då skrifkonsten icke 
var allmän; men att, sedan man, genom skriftliga 
contracter, kunnat gifva kraft åt aftalet, har städsel- 
utgiften upphört och vore icke nödig; — att en 
legotid af trettio år vore tillräcklig, för att åt ar- 
rendatoren återgifva nedlagda kostnader; — samt 
att för Krono- och Militiæ-jorden är, vid 1810 års 
Riksdag, legotiden bestämd till trettio år. Mot. 
sid. p8 och 99.

Ï frågan om legotidens inskränkning har Högsta 
Domstolen yttrat sig icke kunna styrka till bifall 
deråt. Ändamålet att förekomma jordegendoms upp
låtande, under arrende, på alldeles obestämd, eller 
för lång tid, vore vunnet genom den begränsning 
till femtio år, som 1800 års Författning stadgar, 
och den omständighet, att Statsmagterne för deras 
jord vidtagit en inskränktare tid, kunde ej åberopas 
såsom rättsgrund, enskilte emellan; då Statsmagter- 
nes beslut i denna del härledde sig från deras egen
skap af Jordägare, men icke af Lagstiftare. II. D;ns 
prot. sid. 102.
— 3 §. Jr stadja på vissa ar 

«ifven; hafve ingen magi 
landhon, dess hustru eller 
barn, af sa ga, set långe giflo
st amma varar. Dör den man, 
som städjan gaf, eller hen
ne fick; siande ändå gifto- 
stiimrna för enkan eller bar
nen, till dess den ute är; se
dan rade jordägaren sjelf 
jord sin, som sagt är.

— g §. Dör brukare ; haf ven 
hustru eller arfvingar våld. 
sitta qvar, så länge gifto- 
ståmnia varar. Vilja hustru, 
eller arfvingar ifrån hem
manet och dess bruk sig förr 
skilja ; ägen rätt legan uppsä
ga ; Jr den på viss tid satt ; 
sägen upp inom sex månader 
från dödsfallet. Då uppsäg
ning sker, efter livad nu sagt 
är, vare dock tid till afyli
ning, sorn i 7 §. stadgas.

Väsendtlig skiljagtighet består deri, att, efter 
Lagförslaget, skulle, då landbo dör innan legostäm- 
ma är slut, dess hustru eller arfvingar äga rätt att
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contracte t, uppstiga; en rättighet, som icke vore jord
ägaren tillhörig.

Såsom motiv till denna förändring är anfördt, 
att vid öfvervägande af olikheten i de förhållanden, 
livari jordägaren och brukarens enka och barn äro 
ställda, fordrar rättvisan olikhet i rättigheter. Om 
enkan och barnen sakna skicklighet och nödigt för
lag till jordbruks idkande; om barnen äro omyndi
ge eller bosatte å andra orter; om de innebafva 
einbeten eller tjenster, eller äro med andra yrken 
sysselsatte, skulle de oftast ej kunna fortsätta jord
bruket, utan att ådraga sig oundvikliga förluster; 
då deremot ägaren eller hans arfvingar, der de ock 
ej kunna eller vilja sjelfve bruka den bortlegda jor
den, aldrig sakna tillfälle, att upplåta den till an
nan brukare. Mot. sid. 99 och 100.

Götha Hof-Rätt har ansett denna förändring 
icke vara förenlig med de rättsgrunder, hvarpå 
conlracts-läran i allmänhet livilar, då Lagstiftaren 
skulle, för att freda ene contrahenten från möjliga 
förluster, betaga den andre bestämda och påräknade 
fördelar, efter hvilka han kan hafva inrättat sin öf- 
riga hushållning.' Den brukare, som befarar svårig
heter för dess hustru och barn, att, efter hans död, 
fortsätta legan, har alltid i sin magt, att i contracte! 
betinga dem uppsägnings-rätligheten, eller ock att 
sjelf derifrån afstå; men för jordägaren vore, genom 
förändringen, säkerheten i aftalet väsendtligen för
minskad: och Hof-Rätten har .der före tillstyrkt, att 
p §. kunde få en så lydande redaction: ”Dör bru
kare; sitten hustru och arfvingar qvar, så länge 
”Jegostämma varar, och hafven ej våld sig från hem- 
”manet uppsäga, derest icke i legoafhandlingen en 
”sådan rätt dem förbehållen är. Har förbehåll skett; 
”sägen då upp, inom sex månader från dödsfallet, 
”och afflytten den tid, som i 7 §. sägs.” G. H.R:s 
anm. sid. 40,

Högsta Domstolen har yttrat sig: att af ena
handa skäl, som talade för förslaget, alt, der bru
kares enka och arfvingar ville uppsäga det af ho-
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nom, på viss tid, ingångna legoaftalet, sådant bor
de ske inom sex månader ifrån dödsfallet, ansåg 
Högsta Domstolen samma tid jemväl böra iagltagas 
af enka och barn, för tillgodonjutande af rättighe
ten, att uppsäga städja, den mannen eller fadren 
betingat för sin och deras lifslid; dock anmärktes, 
att om myndigt barn, med fadren, uti legoaftalet 
deltagit, det ej borde vara berättigadt, att legan sig 
afsäga. H. D:ns prot. sid. 102. — En Ledamot 
bar varit af den tanka, att den i 9 §. omförmälta 
rättighet icke horde utsträckas till andra, än bru
kares enka och barn, på 
håller. H. D:ns prot. sid,

— 5 §. Nu vill landbo sig 
ifrån hemman och dess bruk 
säga, eller jordägare landbo 
sin ; göre det med tvcnne 
gode män före Thomedag ett 
år, förr än giftostämma ute 
är, och sitte sedan landbo 
qvar det påföljande året, och 
på det andra, till fjortonde 
dagen i Mars månad;----------

sätt nuvarande Lag inne-
107.

— 4 §• Då legostämma, som å
viss tid satt varit, ute är, må 
jordägare sjelf råda jord sin; 
och flytte brukare, ändå alt 
uppsägning ej å någondera 
sidan skett, der ej uppsäg
ningstid i legoaftalet förbe
hållen blifvit.

— 6 §• Fjortonde dagen i 
Mars månad vare far dag, 
då jord å landet af trädas 
skall, der ej annorledes af- 
taladl är.

— 7 §. Är ej tid för legej 
bestämd, och vill jordägare 
eller brukare den uppsäga ; 
göre det med vittnen, före 
den tjuguförsta dagen i De
cember månad, ena året, och 
flytte brukaren å fardagen 
andra året derefle.r. Den 
flyttningstid kallas laga Jar
dag.

— 8 §, I de fall, då slad- 
gadl finnes, att flyttning å 
landet skall ske nästa far- 
dag, räknas flytlningstiden 
ifrån och med den tjuguför
sta December ena året till 
den fjortonde Mars å det 
j oljande.
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Emellan stadganderné i 16 Cap. 5 §. af 1734 

års Lag och 6 Cap. 4 §. af Lagförslaget, förekom
mer den väsendtliga skiljagtighet, att, efter Lag
förslaget skulle, der viss tid för legan är bestämd, 
någon uppsägning icke vara af nöden; utan bruka
ren vara pligtig, att, derförutan hemmanet afflytta, 
så framt uppsägning i aftalet icke blifvit förbe
hållen.

Skånska Hof-Rätten har, vid den föreslagna 7 
§., anmärkt, att orden ”ena året” synas kunna leda 
till förvillelse i rätta begreppet af meningen, och 
har alltså tillstyrkt deras uteslutande. I öfrigt har 
Hof-Rätten, i anledning af fardagens bestämmande 
till den fjortonde Mars, erinrat, att då 1734 års 
Lag antog den dagen, var ännu gamla stylen den 
antagna; men att efter nya stylen infaller samma 
dag pä den a5 Mars, hvilken dag också vanligen, i 
flera orter, ännu antages för fardag. Hof-Rätten bar 
dock ansett för jordbruket nyttigare, att fardagen 
bestämdes till sista dagen i Mars månad: och Hof- 
Rätten har alltså föreslagit derefter förändrad re
daction af 7 och 8 §§. Sk. H.R:s anm. sid. 91 
och 17.

T rester skåpets privilegier 
af år 1723 samt Kongl. Bref- 
vet den 7 December 170 3 stad
ga j attj for Ecclesiastik-Sla- 
ten, är af- och tilltriides-tiden
å prestegårdar och mensat- 
hemman, den förste Maji ef
ter af trådar ens dödsfall, der- 
est han ej efterlernnar enka 
och oförsörjda barn, i hvii- 
ket fall de liga rätt till ett 
nådår.

Kongl. Förklaringen den lo 
December 17S6 förmår, alt 
det utslag, livarigenom Bergs- 
Tings-Rättförklarar en Bergs
mans fasta egendom böra gå 
i mät för förlagsskuld, gäller 
för laga uppsägning.
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Kongl. Förordningen den 3 
April 1810 förmår, alt, åfidei- 
comilerad egendom liga den af- 
lidne Fidei-comissariais sterb- 
hitsdelägare, alt njuta fardag; 
sii framt icke Fidei-comiss- 
forfatlningen uttryckligen an
norlunda föreskri/ver.

Något härtill motsvarande igenfinnes icke i Lag
förslaget.

— 6 §. Ej må landbo jord 
uppsåga medan giflostamma 
räcker, ulan han skaffar an
nan åbo, den jordägaren skä- 
ligcn kan vara nöjd med.

— 10 §. Vill brukare till an
nan ut le ga hvad han sjelf 
legt, eller sin brukande rått 
till annan af slå; 'dge der 
våld Ull, der ej sådant i 
legoaftalet förbjudit dr; sva- 
re dock sjelf till le ga, så 
ock till all skada, som af 
sednare åboens vållande kom
mer, utan så är, att jord
ägaren tagit denne god, i 
hans ställe, som af slod. Bru
kar någon annans jord, ej 
för bestämd lega, utan med 
villkor, att gifva ägaren hälf
ten eller viss annan andel i 
årliga grödan ; då må han 
ej ullega jorden, eller an- 

. nan åbo i sitt ställe sälla, 
der ej sådan rättighet i lego
af talet medgifven är: gör han 
det; hafve ägaren våld trä
da till sin jord; och bru
karen g aide all skada.

Väsendtlig skiljagtighet ligger deri, 
joi’dägaren i no gällande Lag tillerkända rättighet, 
att godkänna, eller icke godkänna, en af brukaren 
föreslagen efterträdare i bruket; med den påföljd, i 
sednare fallet, att transporten icke får äga rum ; att 
denna jordägarens rättighet skulle, efter Lagförsla
get, upphöra och brukaren deremot vara berättigad 
att, ägaren ohördan, transportera sin brukningsrätt 
på hvem han behagar; utom i de. fall, som io §:s 
sednare moment omförmäler.
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F. d. Lag-Comitéen, som ansett friheten, att 

till annan utlega hvad man sjelf legt, böra medgif- 
vas, har, såsom motiv för det undantag derifrån, 
som sednare momentet framställer, anfördt: att, i 
de fall då brukare emottagit annans jord, ej för be
stämd lega, utan med villkor, att gifva ägaren viss 
andel i grödan, borde rättigheten att ett sådant af- 
tal på annan person öfverflytta, icke vara brukaren 
tillåten, derföre att brukningsaftalet kan anses såsom 
en art af bolag, dervid må förutsättas, att ägaren 
fästat hufvudsakligt afseende på den andra bolags- 
mannens skicklighet och öfriga personliga egenska
per. Mot. sid. loo.

Skånska Hof-Rätten bar deremot anmärkt, att 
det icke vore med rätt och billighet öfverensstäm- 
rnandö, att en jordägare skulle kunna, emot sin 
vilja och samtycke, påtrugas en brukare, åt hvilken 
han icke öfverlemnat sin jord. Utom det ingrepp 
i äganderätten, den rubbning i helgden af frivilliga 
aftal, som sålunda skulle, under Lagens skydd, till- 
vägabringas, vore de skadliga följderna deraf obe
räkneliga. Den omtanka, vid brukares antagande, 
som är jordägaren angelägnast, består uti, att und
vika personer af elak, eller tvetydig frejd, men den 
skulle blifva frugtlös, då en jordägare, som antagit 
en redlig, fridsam, nykter, och arbetsam medbor
gare, skulle nödgas se hemmanet innehafvas af 
brottslingar, utan att ägaren hade något sätt att så
dant hindra. Om anspråket att af Lagen skyddas 
till egendom, skall uppfyllas, så bör ingen jordägare 
kunna påtrugas annan brukare, än den ban sjelf 
godkänner. Deremot må ej invändas, att ägaren 
kan i aftalet förbjuda transporten; ty utom att det
ta försigtighetsmått endast är användbart vid de 
legoaftal, som hädanefter afslutas, men icke vid de 
redan afslutade; förekommer, att denna forsigtighet 
förutsätter det alla jordägare böra vara nog lagkun
nige, för att inse nödvändigheten af dess begagnan
de; hvilket icke skäligen af alla fordras, eller vän
tas kan. De flesta legoaftal innebära skyldighet till
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arbete; men förmågan, att arbetet bestrida, är icke 
lika bos alla, och jordägaren, som antagit en me
delålders, frisk, nykter och skicklig arbetare, skulle 
då, i stället tvingas att nöjas med det mångfaldigt 
sämre arbete, som utgjordes af en sjuklig, åldersti
gen, eller af starka drycker förslappad person. Hans 
lidande deraf vore uppenbart; men ersättningslicjvi
den vore alltid kinkig. Hof-Rätten har alltså till
styrkt, att denna förändring icke må bifallas; vid 
ll vilken utgång andra momentet kunde, såsom öf- 
verflödigt, uteslutas. Sk. H.R:s anm. sid. g2.

Götha Hof-Rätt har ansett ifrågavarande Lag
förändring icke öfverensstämma med det rättsbe
grepp om contraeters helgd, som fästat sig hos na
tionen, i följd af nu gällande Lags föreskrifter dér- 
om. Med trygghet förlitar sig allmänheten på den 
tanka, att contracter ieke kunna, ens i minsta om
ständighet, ensidigt brytas; och jordägaren, som 
lemnat sitt hemman åt den person, han känner, och 
derföre ägnar sitt förtroende, skall icke inse behof- 
vet, att genom särskilt förbehåll förekomma ett li
dande, som han icke befarar. Hof-Rätten har allt
så, med afstyrkande åt förändringen, föreslagit, att 
§:n kunde erhålla följande redaction: ”Ej må bru
kare till annan utlega hvad han sjelf legt, eller 
”sin brnkanderätt till annan afstå, der ej sådan rät
tighet i legoaftalet förbehållen är, eller eljest af 
”jordägaren medgifves. Gör brukare häremot, hafvö 
”ägare våld träda till sin jord, och brukaren gälde 
”all skada.” G. H.R:s anm. sid. 40 och 41 20)- 
____ ___ , blög-
2n) Till dessa skäl torde ännu fä komma i öfvervägande, 

opålitligheten af den rättighet Förslaget erbjuder, i 
stadgandet, alt brukaren skulle blifva jordägaren an
svarig för aftalets uppfyllande af den person, som fått 
bruket emottaga ; ilå detta stadgande ieke åtföljes af 
någon förbindelse, att derför ställa säkerhet. Vanligen 
äro brukare ieke i tillfälle, att lemna säkerhet för nå
gon borgesförbindelse ; och det stadgande, som bär 
sjnes innebära ett bevarande af jordägarens rätt, eller 
en ersättning derför, skulle, ulan allt tvifvel, i de 11c- 
sla fall vara utan betydelse, oeh blifva ulan all påföljd.



Högsta Domstolens flesta Ledamöter hafva lem- 
nat den föreslagna io §:n utan anmärkning ; men 
två Ledamöter liafva deremot varit af den mening, 
att, med förutsättning det jordägare, vid legoafta- 
lets ingående, gjorde hufvudsakligt afseende, icke 
blott på legans storlek, utan jemväl å arrendato- 
rens person och egenskaper, samt å säkerheten, att 
icke blifva satt i obehagliga förhållanden, eller li
dande, genom vanvård af egendomen; borde jord
brukare i allmänhet icke berättigas, att till annan 
utlega hvad han sjelf legt, med mindre sådant blif- 
vit af jordägaren medgifvet; och dessa Ledamöter 
hafva alltså tillstyrkt, att nu gällande Lagbud i 
detta ämne må bibehållas såsom hvarntinnan någon 
förändring icke visat sig vara af behofvet påkallad; 
och att följagtligen, det stadgande, som andra mo
mentet framställer, jemväl bör till andra brukare 
utstiäckas. X sammanhang härmed hafva samma 
Ledamöter fästat uppmärksamheten derå, att då ar- 
rendator afträder sin egendom till concurs, stora 
olägenheter yppa sig, Ömsom för ägaren och ömsom 
för borgenärerne, utaf att vara bundne vid arren
det, så länge legostämman räcker. Det vore i all
mänhet svalt föl en concursmassa, att genom sina 
syssloman vara jordbrukare, och för ägaren åter 
vore det svårt, att ofta icke veta, hvilken som 
egentligen brukade hans jord, och på hvem han 
kunde förlita sig, alt den blefve behörigen skött. 
Ägarens ofta inträffade anspråk, att, då den af gät- 
denären utläste afgäld varit högre, än som, vid ar
rendets upplåtande till annan person kunnat erhål
las, lör skillnaden, under all den återstående ar
rendetiden, njuta betalning utur concursmassans till
gångar, syntes älven vara obilligt, och förnärmande 
öh ige boi genärers rätt. På dessa grunder ansågo 
desse Ledamöter att, vid en ny lagstiftning, borde 
beslämdt stadgas, att, da arrendator gjorde con
curs, arrendet upphörde nästa fardag derefter, så 
att ägaren icke för längre tid ägde att utur con-

16
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cursmassans tillgångar njuta betalning; honom dock 
obetaget, att emot gäklenären särskilt föra den ersätt
ningstalan, hvartill han kunde anse sig befogad. 
H. D:ns prot. sid. i o3 och i oj.

— 7 §• Rymmer landbo bort 
inom stammatid, och finner 
jordägaren honom på vägen, 
då han af viker/ hafve vald 
hemla honom åter, och allt 
det han med sig forer. Trlaf- 
ver landbo salt sig neder å 
annan ort/ lite jordägare Be- 
fallningshafvanden derorn till, 
och bäte landbon, for olaga 
affiyttning, tio daler, jord
ägarens ensak, eller dens, som 
jordägarens ratt hafver; och 
alla de, som med voro alt 
hjelpa landbon affiy Ila, bote 
hvardera fem daler.

•— 8 §. Ställer sig landbon 
till värn, och får han ska
da, eller de honom värja 
ville/ vare allt ogildt. Vat 
der han, eller någon af dem 
dråpen; bote som i Missger- 
nings-Balkcn skills. Får jord
ägaren, som efterkommer, el
ler de med honom dro, nå
gon skada, sår, blånad, el
ler blodvite/ lig ge allt i tve— 
hole. Kommer dråp deri ; 
vare straffet, som om ecls- 
ore sladgadt är.

— <j §. Tager man upp hem
man, som öde ligger/ der 
äger husbonde gifva landho 
bref å den frihet, som han 
derföre njuta skall / och va
re landbo skyldig bygga, di
ka, stänga, och hemmanet sä 
upprätta, att räntan deraf 
utgå kan, då frihetsåren ute 
äro.

Dessa Lagbud äro från Lagförslaget uteslutna.
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— 12 §. Har ägare uppgifvit 
legt hemman vara större, än 
det är, eller sådana förmå
ner och bekvämligheter der- 
till höra, som der ej finnas, 
eller icke yppat last, som 
dera ligger, och vid egen
dom af samma natur i or
ten ej vanlig är; äge bru
kare våld från legoaf talet af- 
stå; och ägaren gälde all 
hans kostnad och skada.- vill 
brukaren fortfara med hem
manets bruk; njiitc lindring 
i legan, efter thy som skä
ligt pröfvas. Har brukaren 
cj talat â ägarens uppgift, 
inom år och dag ifrån det 
han hanmanet tillträdde; haf- 
ve sedan ej rätt dertill.

Härvid är någon anmärkning icke gjord.
— 13 §. Går, genom klander, 
någon äga från legt hem
man bort, eller varda hem
manets ägor, genom vallu- 
flod, jordras, eller annan 
sådan vådlig händelse, för
de rfrade, eller minskade, äge 
brukare rätt sig afsäga, och 
skälig afkortning å legan nju
ta.- bevake dock den rätt in
om är och dag, sedan ägan 
bortgick eller skadan timade.

Högsla Domstolen har varit af den tanka, att 
då, i det fall, som denna §. förutsätter, brukare, 
■som nödgas afsäga sig legoaftalet, derförinnan, i 
förlitande på en mångårig lego stäm ma, nedlagt stör
re kostnader till egendomens förbättrande, än som, 
genom afkortning på den obetalda legan, kunna godt- 
göras, bör han vara berättigad till annan skälig er
sättning; och Högsta Domstolen bar alltså ansett ett 
stadgande derom, böra bär införas. En Ledamot 
bar, för sin del, tillagt, det han förutsatte, att de 
omkostnader, för hvilka ersättning skulle gifvas,



voro sådane, att de, på ett eller annat sätt, kom- 
roo ägaren till godo. H. D:ns prot. sid. 104.

— 22 §. Brukare frede hem
manets ägor och skog från in- 
kränktning, eller annan åver
kan. Sker någondera dera,- 
gifve hanj sedan han sjelf 
det vela fick, jordägaren det 
genast tillkänna. Pröjvas 
försummelse liäri ligga bru
kare till last ; fylle han jord
ägarens skada.

Härvid är någon anmärkning icke gjord.
Kongl. Förordningen den — 23 §. Brukare njute äga- 

l3 April 1808, angående jagt res rätt till jagt â liernma- 
och djur fång , stadgar i 3 §. 
att arrendator, eller landbo, 
icke äger idka annan jagt, än 
efter rof- och skadedjur, der- 
est icke agaren derlill gifvit 
tillstånd.

Väsendtlig skiljagtigliet är här, att rättigheten 
till jagt skulle tillhöra brukaren ; så framt icke sär
skilt förbehåll deremot vore i legoaftalet intaget.

Motiv till denna förändring bar varit, att jagt- 
rättigheten ansågs rätteligen hora till den allmän
na nyttjanderätt, som till brukare upplâtes. Mot. 
sid. i o t.

Skånska Hof-Rätlen har ansett rättigheten till 
fiske också böra brukaren tillkomma; och har der- 
före föreslagit, att 23 §. kunde erhålla en sålunda 
förändrad redaction: ”Brukare njute ägares rätt till 
”jagt å hemmanets ägor, och fiske i dess fiskvatten, 
”der ej rättigheten derlill blifvit för brukaren i lego- 
”aftalet inskränkt.” Sk. II.R:s anm. sid. 92 och 17.
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nets jord, der ej den rättig
het blifvit för brukaren i 
legoaftalet inskränkt'11).

‘) Till G Capitlet Jorda-Balken af Lagförslaget äro åt
skilliga ämnen framflyttade, som stå i liufvudsakligt 
sammanhang med innehållet af 24 och 27 Capitlen 
Byggninga-Balken af 1754 års Lagbok: och för dem 
kominer alt redovisas i sammanhang med sistberörda 
Lagrum. Äf sådan orsak äro följande §§. af Lagförsla
gets ö Cap. här icke upptagna, nemligen: 14, 15, 10, 
17, 18, 10, 20, 21, 20, 28 och 58.
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Rougi. Brefvel d. t-J Oct. 
l-]8i förmår, alt för torpa
re , so»2 innehafva jordbruk, 
bör, med uppsägning och af- 
flyttning, förhållas, på sätt 
Lagen, i 16 Cap. S §. Jorda- 
Balkcn, om landbo, föreskrif
ter.

I anledning af livad angående hemmansbru- 
kares rättigheter och skyldigheter, stadgadt och fö
reslaget är, har Götha Hof-Rätt framställt den an
märkning, att då erfarenheten visar, det vid Dom
stol a nie ganska ofta frågor förekomma, om torpa- 
res rättigheter och skyldigheter; vore också nödigt, 
att Lagen lemnade åtminstone några allmänna fö
reskrifter till efterrättelse vid så beskaffade frågors 
afdömande; och då dervid, såsom med hvarje jord
ägares rätt, mest öfverensstämmande kunde antagas, 
att torplägenhet icke hör få upplåtas för längre tid, 
än jorden af upplåtaren innehafves; har Hof-Rätten 
hemsLällt, om icke, efter 3o §. i det föreslagna 6 
Capitlet, en ny §. kunde införas af denna lydelse: 
”Vill man upplåta jord till torpare, med villkor, att 
”han skall derföre utgöra arbete eller annan skyl- 
”dighet; hafve rätt der till för den tid, man hem- 
”manet eller jorden sjelf äger, och tjene i öfrigt å 
”ömse sidor till efterrättelse de villkor, upplåtelse- 
”brefvet innehåller. Brister torpare i livad han sig 
”åtagit, eller visar han hemmanets innehafvare ohör
samhet, eller sidovördnad; äge jordägaren, eller 
”den hans rätt innehafver, honom uppsäga till af- 
”flyttning nästa fardag, oansedt tiden för upplåtel- 
”sen ännu ej tilländagåit. Sker uppsägning i andra 
”fall; njute torpare laga fardag till godo, som i y 

sägs.” G. H.R:s anm. sid. 42.
— M 5. I Staden är rätter 
fardag om våren den sista 
dag i Mars månad, och om 
hösten sista September; men 
legotiden blifver den, som 
båda sämjas om.

— tö Cap. 1 §, Handcls-Bal-

— 3o §. Hyrer man ut gård 
eller hus i Stad; göre der- 
om skriftligt aftal med hy
resmannen. Hyrcsaftal om 
rum för dag, vecka eller må
nad, må mundlligen g öras.

— 31 §. Alla villkor, hvar-*



ken. Leger man till annan 
hus, gärd, tomt, eller hvad 
det är, för hyra i pennin
gar eller varor, med vissa 
villkor, eller utan,- det bör 
fast stända ; ehvad fäste- 
penning der ii gifven är, el
ler ej.

om ägaren och hyresmannen 
sig förena, skola i liyrcs- 
aftalet inforas, eller varen 
de ogilde.

— 32 g. Ej må hyrestid säl
tas â flere, än fem år.

— 33 §. I Stad vare fardag, 
om våren den sista dag i 
Mars månad, och om hösten 
den sista September, der ej 
annorledes ajtaladt är.

Yäsendtliga skiljagtigheter äro här: 1:0 alt hyres
tiden icke skulle fä bestämmas längre, än till fem 
år; och 2:0 att de villkor, som icke voro i con
tracts intagna, skulle vara ogilde.

Såsom motiv för den förra af dessa förändrin
gar är vordet anfördt, att en ny ägare till hus ej 
horde, genom förut slutne hyresaftal, för längre 
tid hindras ifrån verkställande af större förbättrin
gar, eller ock ifrån de gamla husens nedrifning, 
der så nödigt vore. Mot. sid. 102.

Högsta Domstolen har ansett den föreslagna 
högsta hyrestiden vara, utöfver behofvet, inskränkt. 
Aftalet borde också få träffas på hyresmannens lifs- 
tid; men då viss tid bestämdes, borde högsta tiden 
vara tjugu år. H. D:ns prot. sid. io5.
— 11 §. Leger man gärd, el
ler hus i Staden, och vill 
sedan dem ej behålla ; sva- 
re ändå till hyran för hu
set, så länge legostämman 
räcker.- dock Stände honom 
fritt, alt sätta en annan så 
god hyresman i sitt ställe. 
Gitter han for Domaren vi
sa laga förfall; betale då 
hyran till nästa fardag, och 
vare sedan fri.

■— 36 §. Hyrer någon hus 
eller gård i Stad, och vill 
det sedan ej behålla ; svare 
ändå till hyran, så länge 
legostämman räcker; dock 
Standefionom fritt, att sälla 
annan hyresman i stället, der 
det ej i hyresaftalet förbju
dit är.

Skiljagtighet ar här, att den rätt, som, efter 
nu gällande Lag, tillhör laga förfall, skulle, efter 
Lagförslaget, upphöra.

Skånska Hof-Rätten har, under åberopande af 
de skäl, som åtfölja dess anmärkning emot 10 §.
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af 6 Cap. Lagförslaget, och som aro härofvan redo
visade, ansett hyresmannen icke böra tilläggas rät
tigheten att, utan ägarens tillstånd, på annan hyres- 
aftalet transportera: och Hof-Rätten har alltså fö
reslagit, att denna 36 §, må erhålla en så lydande 
redaction: ”Hyrer någon hus ocb gård i Stad, och 
"vill det sedan ej behålla; svare ändå till hyran, 
”så länge legostämman räcker; och hafve ej våld 
”sätta annan hyresman i sitt ställe, der det ej i 
”hyresaftalet tiilåtet är.” Sk. H.R:s anm. sid. g3 
och 18.
— 13 §. Vill ägaren sin gård, 
eller hus, sjelf hafva, eller 
till andra hyra, när stärn- 
rnodag ute är,- eller vill gä
sten då ej blfva längre i 
gården (/var,- säge hvaran- 
nan till med tvenne goda 
män, två månader förr stäm- 
modag. Försummar det nå
gondera; Stande legostämma 
tilljiäsla fardag.

— 34 §• dr ej viss hyrestid 
aflalad, och vill ägare sitt 
hus sjelj hafva, eller hyres
man ej längre der (/var blif- 
va ; säge endera annan till, 
två månader före fardag.

Väsendtlig skiljagtighet är här icke; men i an
ledning af dessa föreskrifter har

Högsta Domstolen anmärkt, det ett tillägg här 
Jjorde stadgas, derom, att berörde uppsägningstid 
blott ägde rum i de fall, då ej annorlunda blifvit 
aftaladt; äfvensom att, när aftalet blifvit på lifstid 
ingånget, hyresmannens död och ägarens underrät
tande derom vore för uppsägning att anse. En af 
Högsta Domstolens Ledamöter har tillagt, att när 
hyresmannen afstod sina tillgångar till concurs, bor
de äfven det gälla såsom uppsägning. H. D:ns prot. 
sid. 106.

— 42 §• Tränger ägaren alt 
göra å hus eller rum för
bättringar, som ej, utan hans 
skada, kunna skjutas upp, 
till dess legostämma ute är,- 
hafve der våld till,' lemne 
dock ät hyresmannen så mån
ga rum och lågenheter, som 
för honom och hans husfolk

■



nodi ga äro. Kunna förbat- 
iringarna ej inom en månad 
verkställas, eller medföra dc 
märklig olägenhet för hyres
mannen/ varde hyran skäli
gen minskad. Kan hyres
mannen ej vara belåten med 
de rum och lägenheter ho
nom lernnass skafe ägaren 
honom andra rum under ti
den, och gälde kostnad hans 
till flyttning.

— 43 §. Hyresmannen vare 
ej p ligt i g betala några ut- 
skylder, som af huset gå, el
ler utgöra någon dera lig
gande, tunga, der han sig 
dertill ej förbundit.

— 48 §. Med lega af Stads- 
jord, som ej till tomt i Stad 
hörer, förhållesj som om le
ga nf jord å Landet sagt är.

— 3J §. Dör hyresman / ägen 
hans hustru eller arfvingnr att 
hyresaftalet, inom tre. måna
der, efter dödsfallet, uppsäga, 
och sedan à laga far da g flyt
ta, ändå att längre hyrestid 
af talad, varit.

Dessa föreskrifter äro lemnade utan anmärkning.
— 15 §. Säljer man bort hem
man â Landet, eller hus och 
tomt i Staden/ då bryter köp 
legoslämma, och hafve kö
paren magt, lanclbo och hy
resman i rattan tid uppsäga, 
dock sitte tyvar till laga far- 
dag. Varder ägaren husvill, 
och tränger jord sin å Lan
det, eller hus i Staden sjelf 
nyttja/ vare om uppsägning 
Lag samma. I dessa fall 
gifves landbo så myckel af 
städj an åter, som svarar emot 
den lid honom i legosläm- 
man brister, ock fylles ho
nom bevislig skada. Lifstids- 

slädja

8 Cap. 2Q §. Livar som fått 
nyttjanderätt till fast egen
dom, läte den inleqknas vid 
den Rätt, dermaler egendo
men lyder.

— 35 §. Sökes, å samma dag, 
inteckning för fordran och 
för nyttjanderätt/ Stande 
ny ttj ander ätten fast, ändå att 

Jordringen inlecknad varder.
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städja å Landet nul ej bry
tas, utan g ange der om, som 
Jörr sagd t är.

Konsl. Förordningen den 
l3 Junii Jöoo stadgar, att in- 
tecknade arrende-contracier ic
ke kunna, genom köp, brytas; (
och föreskrtfves derjeinte, t; o 
att arrende-contract bör in- 
tecknas sist vid det Ting, som 
infaller efter sex månader se
dan contracted slöts; och 2.0 
alt dä, vid samma Ting, in
teckning sökes för bade äga
rens skuld, och arrendc-con- 
traet, viker det sednare för 
det furra.

Väsendtliga skiljagtigheter äro här: r:o alt nå
gon viss tid för arrende-contracts inteeknande skulle 
icke vara stadgad; och 2:0 att, i motsatts till nu 
gällande föreskrift, skulle, då, samma dag, inteck
ning sökes för både skuldfordran och arrende-con
tract, den förra vika för det sednare.

Härvid är någon anmärkning icke gjord.
— 3o §, Ar äganderätt öf- 
verlâten ldi en och nyttjande
rätt upplåten till annan, stän
de upplåtelsen fast, der den 
bl j vit intecknad förr, än lag
fart ä öjverlätelsen skedde.

I fortsättning af de anmärkningar, som Skån
ska TI of-Rätten framställt vid 6 §. i 7 Cap. samt 12 
§• i detta Cap., har bemälde Hof-Rätt föreslagit, 
att denna 3o §. må erhålla en så lydande redaction: 
”Är äganderätt öfverlåten Lill en, och nyttjanderätt 
”upplåten till annan; stånde upplåtelsen fäst, der 
”den bl i fvit intecknad förr, än Lagfart å öfverlåtel- 
sen skedde, och den tid till Lagfarts sökande, som 

"i 7 Cap. 6 §. sägs, försummad är.” Sk. H:s anm. 
sid. 98 och 19.

3l §. JVu sökes, à samma, 
dag, Lagfart â ifverlâte/se, 
och inteckning af upplåtelse ;

*7



fcjgSSh
«KR>àlS*p5

«r upplåtelsen äldre; stände 
den fast ,-är den yngre ; vi- 
ke han, som nyttjande rätten 
fått, för ägaren.

— 32 §. Jr, i samma hand
ling, äganderätt öfverlåten 
till en, och nyttjanderätt för
behållen ät annan; det för
behåll gälle emot honom, till 
hvilken äganderätten så öf- 
verläts, ändå alt han med 
sitt fång lagfarit förr, än 
ny llj ande rätten intecknad blif- 
vit.

— 3.j §. Har borgenär sökt 
inteckning för fordran förr, 
än inteckning af nyttjande
rätt sökes, och varder egen
domen för samma fordran 
såld; då må innehafvaren 
från nyttjander ätten uppsä- 
gas.

•— 36 §. Varder innehafvare 
af nyttjanderätt, i något af 
de fall, som i 3o, 3l, 33 och 
34 §§• sägas, derifrån skild, 
innan den tid till ända gått, 
hvarå ny ttj ändernden upplå
ten varit; njute laga fardag, 
der han egendomen tillträde. 
Besitter han egendomen ge
nom förläning, eller eljest 
utan af gäld; gifve till den 
rätlägande skälig lega under 
fardagstiden, och njute ej 
till godo den förmån, som i 
4 Cap. 10 §. förläningstaga- 
re tillagd är, att hemmanets 
skog ulan utsyning begagna.

— 38 §. Innehafvare af nytt
janderätt läte inteckning der- 
af förnyas, inom tid, som i 
24 §• sägs. Försummar han 
det, och sökes, innan hans 
nyttjanderätt åter intecknad 
varder, Lagfart eller inteck
ning af annan, som förvärf- 
val ägande- eller nyttjande
rätt, eller fordran hos äga-



( )

ren hafver; då må innehaf- 
varen frän ny ttjander ätten 
uppsägas, som förr slad- 
gadt är.

— 3.9 §• Utan hinder af in
teckning varde tvist om nytt- 
jander ätts bestånd lagligen 
pröfvad.

.— 4 o §. Jr afkomst af fast 
egendom åt någon upplåten 
eller anslagen ; vare, om in- 
tecknande der af, Lag, som 
om nyttjanderätt sagdt är.

Vid dessa nya stadganden hafva anmärkningar 
icke blifvit gjorda.
— 16 §. Städjer någor hem

man å Landet, eller leger 
hus och gård i Staden, till 
tvenne; behålle den, som f örst 
stadde eller legde, och aga
ren böte sjättedelen af för
sta årets af rad eller lego, 
och skaffe den andra så god 
lagenhet igen eller gä Ide ho
nom skadan.

l3 Cap. 2 §. Handels-Balken.
Leger man Ivern clt ; behålle 
den, som först hyrde, ehvad 
den sednare mera ullofvat 
hafver, eller ej,- och böte 
den, som utlegde, tio daler 
och skadan åter. Samma Lag 
vare om den, som hyrer det 
han visste till annan uthyrt 
vara.

Vasendtliga skiljagtigheter ärmhär: i:o att, en
ligt Lagförslaget, skulle, da nyttjanderätten blifvit 
upplåten åt tvenne, det aftal blifva gällande, för 
hvilket inteckning först sökes; och således icke 
ovillkorligen det först aftalade, åt hvilket nu gäl
lande Lag ger företrädet; och 2:0 att botesansva- 
ret är utelemnadt.

2i) Här torde äfven den anmärkning äga tillämplighet, som 
är framställd i Not. 5, sid. 20, här ofvan.

— 33 §. Upplåter någon nytt
janderätt till samma egen
dom åt tvenne,- njute den, 
som inteckning först sökte, 
sin rätt till godoi sökes in
teckning af begge å samma 
dag ; varde den, till hvilken 
upplåtelse först skedde, vid 
nyttjanderätten bibehållen22}.

— 3~] §. Innehafvare, som i 
god tro varit och för annan 
vika måste, njute skadestånd 
af den, som nyttjanderätten 
till honom upplät.



17 Cap

Om afrad oeli afrndsilag 
a Landet, och hnsliyro 

i Staden

«13
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/ §. Rätter af radsdag Hr Tho- 6 Cap. a5 §. Brukare Utah 
nie da g forr Jul- jla fkull le gan â de lider, hau den 
boude t-hvad /ord han ahor, „t Jäst, ffr e/ //// Zw«Z-

«/gj/™, «/»/g ««; gifve han den ut,
J/arton dagar fore slutet af 
h varje legoårgör han det 
<']; bclale sedan laga ränta. 
Betalar han ej inom sejr må
nader efter den tid, som af- 
Uilatl, eller nu sagd är; haf- 
ve jordägaren vald honom 
uppsäga,- och flytte brukaren 
nästa j ardag.

Vasendllig sidijagtighet ligger i:o i den ut
sträckning, som skulle g i (Vas At betalningstiden; och
2:0 i den tillagda ansvars

Till den första af dessa förändringar liar mo
tivet varit, alt vid Ihoinedag har jordbrukaren än
nu icke lumnit realisera den inbergade grödan, och 
sädesprisernn ieke eller hunnit att allmänt bestäm
mas; samt alt för utgörandet af Kronans afrad är
redan ett sådant anstånd, genom allmän författning', 
medgifvet. I afseende på den sednare förändringen 
har motivet varit, att då brukaren ieke, i legoafta- 
let, underkastat sig strängare betalningstid, så bor
de jordägaren, emot räntas åtnjutande, lemna halft 
års anstånd, innan uppsägning ägde rum. Mot. 
sid. 102.

Sk an sk a Ho f-Rätten har anmärkt, alt i de fle
sta 1 egoa (tal utgöres legan egentligen i betingad ar- 
helsskyldighet; och Hof-Bätten har derföre tillstyrkt, 
ait <len föreslagna a5 §. må erhålla ett tillägg, 
hvarigenom den kunde bldva tillämplig jemväl i 
afseende på uppfyllande af åtagen arbelsskyldighet. 
län förändrad redaction af §:n är också af Hof-Rät- 
ten uppgifven. Sk. H.B;s anm. sid. 93 och 17.



— 2 §. Nu Ivistas om afrad 
guldi-n Ur; vise del Landho 
rued qviltobref eller vittne.
Gitter hau ej; gfve af rad ut.

Denna föreskrift är från Lagförslaget utesluten.

( *33 )

— 3 §. Dör bonde, och haf- 
ver af rad eller utlagor inne 
med sig; då utmiites de förr 
än arf skiftas. Jr han gäld- 
b un den, och skall gods Juins 
till utmätning gä ; äge dii 
alltid samma års afrad bättre 
ratt, än annor gäld. Står af
rad inne för tre år, och vi
ser han, som den hafva bör, 
all han den ej förr få kun
nat ; njule då samma ratt 
och förmån. Jr afrad för 
flere år obetald ; haj ve ej 
annan förmån än efter dom 
eller inteckning. Vare ock 
etlltirl skatle/orden underpant 
för tre. ars ränta, framför 
alla dem, som sin fordran 
hafva tnleckna låtit, eller med 
dom vunnit.

tj Gap. 6 §. Handels-Balken. 
För afrad, tionde eller an
nan af gäld af fäst egendom, 
hafte ock den företräde till 
samma jord, som den ränta 
äger, der den ej längre stått 
inne, än i tp Cap. Jordar 
Balken stadgadt är. Är gäl- 
denär sjelf ej jordägare; nju
le den, som afgäldet äger, 
samma förmån i lösören. Häf
tar landbo fur husröta , ehvaä 
del år för flere eller färre 
år; vare Lag samma. I bygg
nad å annars grund i Staden, 
edler på Landet, hafve jord
ägare företräde till åbygg
naden. Stå både Kronans och 
Jordägarens räntor inne; haf- 
VC Kronan f öreträde.

— 2g §. Har brukare, som 
afflylter, ej betalt legan, el
ler den ulskyld, eller ränta, 
af hemmanet, som till Kro
nan eller annan rantetagare 
utgå bör, och hrarföre bru
karen sttara skall, eller häf
tar han för husröta eller 
vanhäfd, eller för vanvård 
eller förskingring af kreatur, 
redskap eller annat, som jord
ägaren honom till hemmanets 
bruk lemnal ; hafve jordäga
ren våld qvarhålla hans gods, 
som å hemmanet fumes, in
till dess han rätt för sig 
gjort. Jr brukaren gäld bun
den ; njute ock jordägaren 
förmån i samma gods, efter 
thy i 22 Cap. flandels-Bal
ken sägs.

22 Gap. 6 §. Handels-Balken. 
För ut skyld, eller af gäld, 
som af fast egendom gå. bör, 
och för sist förflutna eller 
löpande året innestår, hafve 
Kronan, eller annan afgälds- 
lagare förmånsrätt i egendo
men.

— 7 §. Jr Kronan jordäga
re ; njute förmånsrätt i de 
lösören, som å egendomen 
finnes; så ock i dera vexan- 
de eller bergad gröda, för 
sistförflutna och löpande, årets 
ulskyld och ränta, samt för 
alla årens husröta och van
häfd. Samma rätt i lösören 
och gröda, hafve. enskild 
jordägare för sist förflutna 
och löpande årets jordlega,



( ‘34 )

for alla årens liusrola och 
vanhäfd, för ut skyld eller 
ranta, hvarföre jorden häf
tar, som i 6 §. sägs, enär 
brukaren derför svara bordt, 
sä ock for vanvård eller för
skingring af redskap, krea
tur eller annat, som jord
ägaren honom, till hemma
nets bruk, lemnat. Den för
månsrätt, som enskild jord
ägare nu tillagd är, vike dock 
för den, som efter 5 §. Kro
nan tillkommer.

Vä send tlig skiljagtighet ligger t:o uti den ut
sträckning, som förmånsrätten skulle erhålla, till 
äfven vanhäfd och förskingring af sådan egendom, 
som ägaren lemnat till brukets verkställighet; och 
2:0 uti den inskränkning, från tre, till två år, som 
är föreslagen i tiden för förmånsrättens tillgodonju- 
tande.

For den förra af dessa förändringar har moti
vet varit, att jordägarens fordran, äfven i de här 
tillagda fall, härleder sig ifrån legoaftalet; och att 
alltså en lika säkerhet borde honom tillkomma. 
Mot. sid. 101.

Skånska Hof-Rätten har, vid den föreslagna 29 
§. gjort lika anmärkning, som vid den 25:le, och 
tillstyrkt ett lika tillägg. Sk. H.R:s anm. sid. q3 
och 17.

Götlia Hof-Rätt hax-, vid 29 §., gjort en an
märkning, som kommer att l-edovisas i sammanhang 
med de ämnen, som innefattas i 27 Cap. Byggninga- 
Balken af 1704 års Lagbok. G. H.Rrs anm. sid. 41.

— 2/j §. Brukare svare till 
den af hemmanet utgående 
årliga och ständiga skatt, och 
all annan derå liggande lun
ga, som jordägaren ej ut
tryckligen à sig tagit. Läg- 

, ges, under legotiden, ny skatt
eller tunga å hemmanet, cl-



( 135 )

1er ökes den, som forr derâ 
låg/ svare jordägaren sjelf 
derlill, om brukaren ej vill 
skallen, eller tillökningen, å 
sig taga, eller de, om dess 

fördelning ej sämjas, liafve 
dock våld brukaren uppsäga, 
när denne ej vill för sådan 
skatt, eller lunga, svara. Har 
man upplåtit hemman till half— 
tenbruk, eller fur annan an
del i årliga grödan,- sva
re då ägaren till hemmanets 
skatt, i förhållande till den 
andel han njuter. För be
villning, som jordägare ålagd 
är, svare han sjelf.

Det här, i sista momentet, föreslagna stadgan
de, att för bevillning, som jordägaren ålagd är, han 
skulle sjelf ansvara, har Högsta Domstolen ansett bö
ra utgå; helst grunderna för bevillningens utgöran
de, bero ensamt på Rikets Ständers beslut, och så
ledes icke tillhöra förevarande Lagstiftning. I öf- 
rigt borde uttryckas, att, med jordägares och bru
kares, i a4 §. omförmälda skyldigheter, skulle för
hållas enligt legoaftalet, sä snart detsamma derom 
innefattar föreskrift. H. D:ns prot. sid. io5.

Cap. 5 §. Jorda-Balken. 
Hushyra i Staden betale gä
sten åtta dagar förr, än lego- 
slämma ute ar, eller varde 
den lagliga utsökt â hvar/e 
hyrestid efter hvarannan;

16 Cap. t4 §. Betalar ej gäst 
hyran å den tid, som aflalt 
är, — —• — stånde agaren 
fritt, honom straxt utsäga,

— §• År ej aftal gjordt
om tid, då hyra gäldas skall; 
betale hyresmannen den, åtta 
dagar före hvarje halft års 
slut. Har han hyrt på år; 
vare då ej pligtig betala förr, 
än åtta dagar fÖre årets slut. 
Betalar ej hyresman å den 
tid, som af talad eller nu sagd 
är, g aide sedan laglig ränta. 
Dröjer han med betalningen 
utöfver en månad; då må 
ägaren låta honom genast vrä-

Väsendtlig skillnad ligger endast i förpligtelsen 
att betala ränta för den tid lian innehar hyressum- 
man; samt den anståndstid af en månäd, som skul-



( >36 )

le honom lemnas, innan han kan, för bristande be
talning, vräkas.

Härvid har någon anmärkning ej blifvit gjord.

V~j Gap. f. §. Gar skattehem- 
man till salu, och vinner kö
paren derå laga fasta/ haf- 
ve. dm, som räntan äger, in
gen talan â sjelfva jorden, 
ulan söke annan bondans egen
dom.

Denna föreskrift är från Lagförslaget utesluten.

— 46 §• betalar brukare 
eller hyresman förskottsvis 
leget, eller hyra för flera 
är.- varder den legda eller 
hyrda fastigheten såld eller 
annorledes till annan man öf- 
verlätcn, och har ej brukare 
eller hyresmannen låtit för
skottet, såsom fordran inteck- 
nas; vare. han skyldig alt till 
nya ägaren gälda legan, el
ler hyran, ifrån den tid, då 
dennes rätt att den uppbära 
eljest vidtaga skulle; och hal
le brukaren, eller hyresman
nen, sig till förra ägaren.

Motivet härtill har varit, att förskott af denna 
beskaffenhet kan ej betraktas annorlunda, än såsom 
försträckning, som, då inteckning derlor icke är ta
gen, icke eller kan åtföljas af någon förmånsrätt. 
Köparen, som kan hafva om förhållandet varit okun
nig, bör ieke eller deraf stadna i något äfventyr. 
Mot. sid. io3.

Någon anmärkning härvid har ieke ägt rum.



18 Cap.

Oin tien, som jord, hus, 
skog, vatten eller vat
tenverk af annan med 
våld tager.

1 §. Hvar som tager med våld, 
af den i handom hafver, 
jord, hus, skog, vatten eller 
vattenverk, eller med någor- 
handa åtgärdför honom onyt
tigt gör, och vill sig det ag
na; giilde åter skadan, och 
bote han, och alla de, som 
med honom i samma gerning 
varit, fyratio daler hvar dera.

Detta Lagbud är från Lagförslaget uteslutet.
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18 Cap.

( '37 )

öm tien, som jortl, bus, 
skog, vatten eller vat
tenverk af annan med 
våld tager.

1 §. Hvar som tager med vald, 
af den i handom hafver, 
jord, hus, skog, vatten eller 
vattenverk, eller med imgor- 
lianda åtgärd för honom onyt
tigt gör, och vill sig det äg- 

« na; galde. åter skadan, och 
höte han, och alla de, som 
med honom i sam nid ger ning 
varit, fyratio daler hvardera.

Detta Lagbud är från Lagförslaget uteslutet.
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