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FÖROR D.

För fullgörande af det, ät nuvarande LagCommité .af Kongl. Maj:t nådigst
anförtrodda uppdrag, att, i öfverensstämmelse ined Rikets Ständers, vid
senaste Riksmöte, aflåtna underdåniga skrifvelse, författa en Tablå af det
väsen dt Ii gen skiljagtiga, emellan förra LagCommiteens Förslag till allmän
Civil- och Criminallag, och den nu gällande, har Commitee», till en bör
jan, fördelat inom sig de sex första Balkarna af Civillagen. Vid denna
del fiina till föllo ung Jorda- och Handels-Raikarna.
Tablån öfvei dessa
.Balkar var i början af nästlidet år fullbordad, men mitt bidrag blef derefter, af en särskild anledning, tillökt. Den Ledamot, som atagit sig att
bearbeta Giftermåls- och Ärfda-Balkärna, och redan från trycket utgifvit
detta arbete, hade némligen, på de skäl, som förordet dertili innefattar,
vid ofvër läggning inom Commiteen, angående methoden för Tablåns utar
betande, varit af den särskilda mening, att ordningen för ämnenas indel
ning borde i Tablån blifva densamma, som uti iy34 års Lag, bvaremot
pluraliteten ansett Tablån, så vida den skulle uppfylla det af Rikets Stän
der tillkännagifna ändamål, att vara en lätt tillgänglig ledning och rättelse
för kommande Ständer, vid deras granskning af Lagförslagen, nödvändigt
böra, för ämnenas redovisning, följa samma ordning, efter hvilken de, uti
Förslagen, blifvit indelte och behandlade.

jy
Dâ nu enheten och sammanhanget af det hela lika nödvändigt for
dra, att de särskilda delarne skola, efter en och samma plan, vara utar
betade, återstod ej annan utväg, än att författa en ny Tablå öfver Gilter111 åls- och Ärfda-Balkarna, i öfverensstämmelse med pluralitetens åsigt.
Sedan Kong!. Majrt behagat i iNlåder förordna, att hvarje Ledamot
skall efterhand låta trycka sina förslag och besörja om deras delgifvande
ät llikets Domare, i ändamål, att de anmärkningar, hvartill granskningen
tdläfventyrs kunde föranleda, skulle till Commiteen insändas och vid eollectiv pröfning af de särskilda Förslagen, komma under öfvervägande; så
utgifves nu Tablån öfver Giftermåls- och Ärfda-Balkarna, i gemensamt,
och äfven Jorda-Balken, i särskildt häfte; och skall en lika redovisning
för Handels-Balken ofördröjligen offentliggöras.
Inkommande anmärkningar förväntar Commiteen till slutet af detta år,
derefter den collectiva granskningen af det hela kommer att företagas.
En kort redovisning för arbetets form och innehåll torde mig tillå
tas att meddela.
Rikets Ständer hafva föreskrifvit: att en sammandragen och lätt
åskådlig framställning af Lagförslagens plan och allmänna grundsatser bor
de författas, med hänvisning till de i Förslagen uppgifna motiver; jemte
uppgift af de väsendtligaste skiljaktigheter, mellan nu gällande Lagbud och
de föreslagna stadganden.
Hvad nu först angår Civillagförslagets plan; så är Förslaget i sä
måtto lika med 1704 års Codex, att det bibehåller 1 jagens sju Balkar
under enahanda benämning; men, i afseende å ämnenas indelning inom
hvarje Balk, förekomma mångfaldiga skiljaktigheter. Man har trott, att
en framställd öfversigt af dessa skulle närmast uppfylla den i detta fall
gifna föreskrift.

V

För att göra jemnförelsen sä mycket mera åskådlig, är den uppställd
i tabellarisk form. 1 ena spalten är ämnet för hvarje Lagförslagets Capitel, genom öfverskriftens införande, antydt, och i den andra har man,
så vidt möjligt varit, sammanfört alla i Lagen pä särskilda ställen spridda,
men till samma ämne hörande stadganden. De förändringar i öfrigt, som
inom hvarje Capitel förekomma, äro sedermera i den speciella jemnförelsen
redoviste. Der åter Förslaget upptager ett nytt ämne uti särskildt Capi
tel, eller något af Lagens Capitel blifvit i Förslaget uteslutet, eller till an
nan Balk flyttadt, är sådant å motsatta sidan anmärkt.
Dernäst förekommer Rikets Ständers föreskrift, om uppgift af Civil
lagförslagets allmänna grundsatser. Härvid lärer någon fråga icke kun
na uppstå om sådana grundsatser, dem Förslaget har gemensamma med nu
gällande Lag, enär desse, som måste antagas vara förut kände, ej synas
fordra någon redovisning. Hvad åter angår de grundsatser, hvarå Försla
gets nya eller från Lagen skiljagtige stadganden hvila, så har man trott,
att då, efter jemnförelse emellan den föreslagna och nu gällande lagstift
ning, icke endast skiljaktigheterne blifvit antydde, eller bestämdt uppgifne,
utan äfven grunderne för hvarje väsendtlig lagförändring redoviste, genom
införande af de motiver, der dessa grunder fullständigast äro att inhemta;
detta allt vore nog, för att bereda en sammanhängande öfversigt af det
hela. För att likväl ännu närmare utmärka de olika åsigterna, i sådana
ämnen, som man ansett vara af allmännare vigt och interesse, har man
sammandragit dem uti en särskild redovisning för hvarje Balk.
Både uti sistnämnda jemnförelse och i den mera speciella äro anmärk
ningar af de Hof-Rätter, som sadana afgifvit, och af Högsta Domstolen
införde. Denna framställning af ämnet, äfven frän en motsatt sida, ehuru
ej bestämdt föreskrifven, har man likväl ansett göra Tablån mera fullstän
dig och sålunda ledande till en oväldigare pröfning.

VI

Förre LagCommiteens motiver äro nästan ordagrant införde.
Då
egenskapen af en rikare sakkännedom och en utmärktare stilistisk förmå
ga just innebär, att i hvarje ämne, med ordning, klarhet och samman
hang framställa livarken mer eller mindre, än hvad, till utredande af de
begrepp, ämnet innefattar, nödvändigt fordras; uppfyller man, tvifvélsutan,
vid redovisning för ett arbete af denna förtjenst, säkrast sinpligt, däman
återgifver författarens egna ord.
Slutligen hafva Rikets Ständer föreskrifvit, att Commiteen borde tyd
ligt utmärka sådana uti 1734 års "Lag befinteliga stadga tiden, dem förre
LagCommiteen ansett vara af ekonomisk, beskaffenhet och derlöre utur
Förslaget uteslutit, samt i dessa ämnen föreslå stadganden, tjenliga att,
om så nödigt pröfvades, i Lagförslaget införas.
Commiteen har, äfven för sin del, ansett ifrågavarande ämnen hufvudsakligen tillhöra Rikets allmänna hushållning; och då, vid sådant förhål
lande, med.visshet kunde antagas, att ett Lagförslag, derutinnan skulle,
vid en slutlig profiling, anses otjenligt, att i Civillagen införas, såsom
dit ej. hörande, efter de bestämmelser om ekonomisk lagstiftning, som nu
gällande.. Grundlag . innefattar ; har hos Kongl. Maj:t Commiteen i under
dånighet hemställt, om ieke Dess åtgärd måtte inskränkas till ett bestämdt uppgifvande af de lagbud, hvilka, såsom ansedde vara af - ekono
misk egenskap, blifvit från Lagförslaget uteslutne, med hänvisning till de
allmänna författningar, som i samma ämnen äro gällande, samt förslag till
ny lagstiftning derutinnan, i händelse den anses nödig, falifva föremål för
särskild handläggning, utan sammanhang med de, Commiteen anförtrodda
åtgärder.
Denna hemställan har Kongl. Maj:t i nåder bifallit, oeh, i följd deraf, innefattar Tablån särskild redovisning för de i iy34 års Lag förekom-

mande, men i Lagförslaget uteslutna ekonomiska ämnen, med uppgift af
den lag, som derutinnan nu är gällande.
Vid Tablåns författande har man sökt använda all uppmärksamhet
och möda. Sådant oaktadt, skall, på detta rika och vidsträckta fält, nå
gon efterskörd tilläfventyrs erbjuda sig åt den sakkunniga gransk ningen.
Da härtill kommer ämnets stora vigt och interesse för allmänt
och enskildt väl; bör visserligen den försäkran anses öfverflödig, att för
fattaren med upprigtig tacksamhet emottager hvarje anmärkning, som
leder till något bättre.
Stockholm den
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Januari i838.

Förtydligande.
Motiv
vill säga: Lagförslagets tryckta motiver.
Sk. H.-R:ns anm. — —
fJof-Rättens öfver Skåne och Blekinge tryckta anmärk
ningar vid Lagförslaget.
G. H.-R:s anin.
— —
Götha Hof-Rätts
d:o
d:e
H. D:ns Pro t.
— —
Högste Domstolens tryckta Protocoller öfver gransk
ning af Lagförslaget.

GIFTERMÅL S-BALRE N.

Plan.
Lagförslaget.

1134 Ars Lag.

1 CAP.

1 CAP.

Om fästning till ägtenskap.

Oni laga giftermål, och hvar som
giftoman vara skall.
Alla

§§.

utom den 6.
3 CAP.

Om fästning eller trolofning.
4 GAP.

Om skilnad i trolofningar.
Alla §5. utom den 6, 2 mom.
6 CAP.

2 §. om son, eller dotter som är enka,
medan de vistas i föräldrars hus, gifta sig mot
deras vilja.
4 §• om giftoman hindrar giftermål.
10 CAP.

7 J. om den qvinnas rätt, som af do
maren är for ägta hustru förklarad.
12. CAP.

3 $. 1 hvad den angår förbud för fäste
hjon att, före vigseln, flytta tillsamman.

2
2 CAP.

2 CAP.

Om hinder mot ägtenskap.

Om denij som ågtenskap med hvarannan ej bygga måge.
Alla §§ utom den

12.

L5 CAP.
4 §. om någon träder i annat gifte och
vet, att förre maken lefver.
12 CAP.
3 §. så vidt den stadgar inom hvad tid
enkling eller enka må i annat gifte träda.
13 CAP.
i §. huru den, som ägtenskap med hor

brutit, må i annat gifte gå.
3 CAP.

7 CAP.

Om lysning.

Huru lysning skall ske till laga
giftermål; och om vigsel, vägraseller
uppehälles.

4 CAP.

Om vigsel.
5 CAP.

Om återgång af giftermål.

Ägtenskap återgår i följande fail:
2 CAP.
12
om prest viger dem, som ägtenskap
ej Ijygga måge; så ock om vigsel förrättas af
den, som ej är prest.
4 CAP.
6 J. î mom., om okänd man bedrager
cjvinna till ägtenskap.
7 CAP.
f. 2 mom., om vigsel sker, utan att lag
ligen lyst är.
2

13 GAP.
7 §. om endera maken, efter fästning, haft
lagersmal med annan, eller qvinnan, före fäst
ningen, af annan blilvit lägrad.
8 §. om man eller cjvinna, med förtigan
de af oförmögenhet, eller obotlig smittosam
sjukdom, bedrager annan till giftermål.

6 CAP.
Om skilnad i ägtenskap.

13 CAP.
Angående ägtenskapsskilnad i följande lall:
i J. om ene maken begått hor.
4 §• om mannen öfvergifvit oeh förlöpt
hustrun.
6 5. om mannen i loilige ärender bortrest
och ej återkommit: om hustrun, under tiden,
gått i nytt gifte och förre mannen, vid sin
återkomst, viser laga förfall, och vill till sin
hustru träda.
14 GAP.

Om kij och osämja mellan man
och hustru; och om skilnad till säng
och säte.

7 CAP.

10 CAP.

Om makars ho, och om giftorätt.

Om giftorätt i bo.
Alla §5 utom den 7.

8 CAP.
Huru ägtenskaps-förord upprättas
och lagföljes.

8 GAP.
Huru förord ske måge mellan demj
som vilja hjonalag bjgga.
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9 CAP.

Om målsmansrättj och om rättig
het att öfver boet råda,

9 CAP.
i $. angående mannens målsmansrätt för
hustrun.

11 CAP.
i §. huru mannen må hustruns fasta egen
dom bortskifta, förpanta, eller sälja.
6 §. huru hustrun, i mannens frånvaro,
rnå köp sluta.
8 §. om hustruns rätt, då mannen, utan
îof, sålt hennes jord.
15 CAP.

I hvad det angår boets förvaltning, då
man och hustru lagligen skiljas till säng och säte.

4
9 CAP.

Detta ämne är från Förslaget uteslutet.

Om morgongåfva.
Alla 5$ utom den itsta.

10 CAP.

11 CAP.

Om ansvarighet för gäld i makars ho.

Om betalning af gäld i följande fall:
2 f. gjord före ägtenskapet.
3 §. under ägtenskapet åsamkad.
4 §• tillkommen af ene makens särkilda
förgörelse.

11 CAP.

Om boskilnad.

Detta ämne är ej afhandladti 1734 års Lag.

12 CAP.

11 CAP.

Om bodelning.

5 5. angående ersättning, då endera maken
guldit sin enskilda gäld med begges lott i boet.
7 §. huru ene makens jord, som den an
dra såldt till sin enskilda nytta, gäldas skall.
12 CAP.

i §. om afvittring, innan man går i an
nat gifte.
3 §. då tvist om afvittring uppkommer.
17 CAP.

,

Om mannens och hustruns fördel
af bo oskifto.

13 CAP.

5 CAP.

Huru med boet förhålles^ då gif
termål återgår ; så ock om de fallj då
giftorätt förverkas.

3 $. huru med boet förhållas skall, då
hustru, under mannens bortresa, gått i annat
gifte, och senare ägtenskapet, vid förre man
nens återkomst, upplöses.
13 CAP.

Hvad den brottsliga maken förverkar, vid
ägtenskapsskilnad i följande fall.
i J. för horsbrott.
4, 5 55- då mannen öfvergifvit hustrun.
7 §. då ene maken, efter fästning, haft
lägersmål med annan, eller qvinnan, före fäst
ningen, blifvit af annan lägrad.
8 §. då ene maken, med förtigande af
oförmögenhet, eller obotlig smittosam sjukdom,
svikiliga förledt den andra till giftermål.

6 CAP. Arfda-Balken.
3 J. angående förverkande af giftorätt i
de fall, då ene maken draper den andra ined
vilja, eller af groft vållande.
14 CAP.

Huru barn värdas skola, då fäst
ning bry tes med, lägrad fästet/vinna,,
(dier makar till säng och säte skilde
äro , eller giftermål återgår, eller skilnad sker i ägtenskap.

13 CAP.

3 $. oin barnens vård vid
skillnad.

äktenskaps

15 CAP.

Så vidt det angår barnens uppehälle, då
man och hustru lagliga skiljas till säng och säte.

16 CAP.

Detta ämne är flyttadt till Ärfda-Balken.

Om medgift och hemfoljd.

Om upphörande vid viss ålder af giftomairaavård for ogift qvinna.
Efter nu gällande Lag är mö eller ogift qvinna, såsom omyndig vid hvad
ålder som helst, ställd under giftomannavård; och då Rough Maj:t, i särskilda
fall, meddelar ogift qvinna rätt att sin egendom sjelf förvalta, fästes vid detta
myndighetstillstånd vanligen det villkor, att giftomannavården skall fortfara.
i Gap.

2

§ G. B.

Deremot är ogift qvinna, efter Lagförslaget, myndig vid fyllda tjugufem år;
och då skyldigheten att taga giftomans Infall till ägteuskap är inskränkt inom
omyndighetsäldern, följer ock, att, sedan qvinnan uppnått myndiga år, giftomanna vården för henne upphör.
i Gap.

2

§ G. B.

i3 Cap.

2

§ Ärfda B.

Såsom motiv för denna Lagförändring är anfördi: att föreställningen orn en beständig oför
måga hos qvinnan att, i möjlig strid mellan böjelser och förnuft, besegra de förra, och om ett,
äfven i hennes rnognare år fortfarande, behof af andras biträde syntes innefatta ett misskännan
de af hennes värde och af erfarenhetens verkningar till hennes upplysning. Mot. pag, 4*
Södra Hof-Rätterne, som ansett ogift qvinna, af hvad ålder hon vara må, böra stå under
förmynderskap, der ej Konungen finner skäl att henne myndig förklara, bafva, i följd deraf,
ogillat förslaget, att giftomannavården skulle för henne vid en viss ålder upphöra. Götha Hof-R.
Anm. pag. 8, 33, 34- Hof-Rättens öfver Skåne och Blekinge, pag. 85, 86.
Högste Domstolen har, med afseende dera, att qvinna, som ej varit gift, vanligen ägde
mindre verldskännedom, och då erfarenheten visat, att hon vid giftermåls aftal, ehuru för
hennes timliga välfärd mest magtpåliggande, ofta saknat den stadga och urskilning, som hon
eljest kunnat ådagalägga, funnit, att om än ogift qvinna vid viss ålder blefve myndig, eller
annars i vissa fall kunde myndig förklaras, hon ändock alltid borde, för ingående af giftermål,
inhämta giftomans yttrande. Högste Domst. Pröt. pag. i6.

T

Om giftomannavårdens utsträckning till omyndig i allmänhet.
Kongl. Brefvet den 15 Februari 1745 och Kongl. Förordningen den 8 De
cember 1756 tillåta, under vissa vilkor, allmogens söner att ingå ägtenskap,
innan de uppnått den i Lag bestämde myndighetsålder; men föreskrifva ej, att
de, ehuru omyndige, skola utverka sig giftomans tillstånd.
Lagen stadgar icke eller, att man, efter uppnådd myndig ålder, eller enka,
hvilka blifvit under förmyndare ställde, äro tillika underkastade giftomannavård.
Lagförslaget åter innefattar, utan undantag, den grundsats, att den omyn
dig är, skall till ägtenskap taga giftomans bifall.
I Gap. 2 §.
Något undantag från stadgandet, att giftomans samtycke fordras till aftal om ägtenskap
med omyndig, hade man ej ansett sig kunna göra för dem af båda könen, hvilka, efter att
hafva uppnått myndig ålder, ändock blifvit under förmyndares vård ställde, helst denna anstalt
förutsatte hos dem en redan ådagalagd oskicklighet att sörja för eget bästa. Mot. pag. 4.

Om fästning tiîî ägtenskap.
Såsom förberedande steg till ägtenskap stadgar nu gällande Lag trenne sär
skilda Actus, utan att bestämma någon viss tid emellan hvardera, nemligen:
l:o att man skall mö af hennes giftoman begära; 2:o att fästning eller trolofning skall ske antingen munteligen, i gjftomannens och fyra vittnens närvaro,
tvenne â mannens och tvenne å qvinnans sida, eller skrifteligen, äfven med
giftomannens samtycke; 3:o att det tillämnade ägtenskapet skall genom lysning
olrentliggoras.
G. B. i Cap. i §, 3 Cap. i och 2 §§, 7 Cap. 2 §.

Lagförslaget åter, under tyst antagande, att contrahenternes frivilliga öfverenskommelse att med hvarannan ingå ägtenskap, föregått, och med uttryckligt
stadgande, att den omyndige dertill skall utverka sig giftomans bifall, föreskrif
ter, såsom den första handling, hvarigenom ägtenskaps aftal får förbindande
kralt inför Lagen och fästning sålunda sker, att mannens och qvinnans fria ja
och samtycke, och, der någondera omyndig är, giftomans bifall, antingen munthgen i tvenne vittnens närvaro, eller skriftligen med tvenne vittnens underskrift,
skall tillkännagifvas Kyrkoherden i den församling, der qvinnan sitt hemvist

8
iiafver; så ock, att Kyrkoherden skall teckna fästningen i Kyrkans bok och ge
nast derefter lysning utfärda.
i Cap.

I, rj

5§, 3 Cap. i $.

Uti motiverna är anfördi, att ägtenskapsförbindelser ofta blifvit ingångne, innan man tillbörligen beräknat utvägarne till bergning och möjligheten att uppfylla det gifna löftet.
Längvarighelen af dessa förbindelser och sjelfva det tvång, hvaruti de eonrahlerande under
dem befunnits, hade småningom alstrat kallsinnighet; och då trolofningsbandet likafullt af den
enas nyck eller egennytta blifvit faslhållet, hade den andra nödgats antingen försaka de till
fällen, som erbjudit sig till ingående af en lyckligare förening, eller ock genom betydliga upp
offringar bereda sig rättighet dertill.
Man hade, med afseende härå, trott sig böra, i stället för det förra trolofningssättet, före
slå en handling, för hvars giltighet ovilkorligen fordrades, att den skulle gå for sig inför of
fentlig Embetsinan, i vittnens närvaro, och på hvilken allmänt kungörande af den sålunda tillkännagifna förbindelsen genast följde. Det vore genom denna handling, som mannen ocb qvinnan först fastade sig till ägtenskap: alla föregångne löften eller aftal blefvo utan kraft inför
Lagen; och af sådant skäl hade man i Lagförslaget låtit Giftermåls-Balken börjas med Capitlet
om fästning, såsom sjelfva grundläggningen till ägtenskap. Då man härigenom till en enda för
vandlat de tvenne förut åtskilde actus, nemligen: trolofning och begäran om lysning, samt i
det Capitel, som handlar om den senare, ålagt Kyrkoherden, att genast från predikstolen i
Församlingen förkunna behörigen skedd fästning, hade man, så vidt möjligt varit, sökt undanlödja de olägenheter, som hitintill uppkommit deraf, alt trölofningar blifvit lättsinnigt slutne
och, enär kännedomen derom stannat inom en inskränktare krets af anhörige och vänner, länge
hållits hem lige, samt ännu längre tid saknat verkställighet. Man hade gjort sig till en grund
sats, att genom antagande af förkortade, säkra och emot ändamålet svarande formaliteter,
lätta och befordra ägtenskap. Delta långa mellanstånd emellan gift och ogift hade man ansett
bereda ett gynnnande tillfälle för förledaren, en snara för oskulden och, genom tidens utdrägt,
äfventyret af en kallnad eller försvunnen kärlek hos de contraherande. Mot. pag. i ocb 3.
Häremot har G. H.-R;t anfört: att om, såsom en följd af det föreslagna Lagbudet, an
gående sammanförande af trolofning och lysning till en enda act, man kunde antaga, att
ägtenskaps aftal ej förr komme i fråga, än contrahen terne voro i tillfälle att begära lysning ocb
vigsel, borde visserligen de i Förslaget åsyftade fördelar anses uppenbara, och sålunda mycket
vunnit för reda ocb ordning i detta afseende. Men det vore förgäfves att, från lagstiftningens
sida, söka verka någon förändring uti frieriärendernes vanliga och egna gång. Obekymrade om
Lagens vilja ocb utan afseende på tillfälle att, förr eller senare, kunna sammanvigas, skulle den
unga mannen ocb qvinnan, hädanefter som hitintill, inlåta sig med hvarannan i förtidiga ägtenskapsaftal. De skulle äfven, efter att hafva erhållit, till sin inbördes förbindelse, närmaste
fränders bifall, med omsorg vakta sig, att deråt gifva den offentlighet Lagförslaget föreskrifver,
åtminstone ej förr, än lysning och vigsel på en gång kunde begäras. Lika med fästehjonen
skulle äfven deras anhörige finna, om ej olämpligt, dock motbjudande, att offentliggöra ett
ägtenskapsaftal, som, under den förestående långa trolofningstiden, så lätt kunde brytas, och i
sådant
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sadant fail, endast tillskyndade eontrahenlerne en skymf, lika allmänt känd, som den förut
kungjorda fästningen. Men äfven om man kunde antaga, att hvarje ägtenskapsaftal genast till—
kännagafs inföi Kyikoherden, for att sedan genom lysningen kungöras; hade man likväl ingen
ting vunnit för det ändamål, som söktes, eller att förekomma den våda för sedlighet och dygd,
hvartill man ansett den långa förlofningstiden föranleda, genom de tillfällen den lemnade till
ett förtroligare umgänge fästehjonen emellan, enär det i alla fall icke kunde förekommas, att,
sedan lysning skett, vigseln hlefve på tiden anstående. Tver tom skulle den tillkomna lysningen
ännu mera trygga och öka contrahenternas inbördes förtrolighet, och förförelsen, under en så
dan ställning, tilläfventyrs bereda sig lika många, om ej flere, segrar, än under närvarande
trolofningssätl. Vidare har H.-R:n anmärkt, att qvinnans och det allmännas rätt vore i
Lagförslaget allt för litet vårdade, då, åtminstone bland massan af Nationen, ynglingen van
ligtvis, vid tidig ålder, skyndade att utse den person, med hvilken han önskade dela sin fram
tids öden. Efter nu gällande Lag trodde sig mannen, sedan lian tillsagt qvinnan ägtenskap,
ovillkorligen förbunden att detsamma med vigsel fullborda, synnerligast om han, begagnande
qvinnans lättrogeuhet, frånröfvat henne heder och oskuld. Mannen hade af trolofningens band
ej mindre varit hejdad i begäret att förleda, än äfven, då förförelse likväl skett, känt sig
uppmanad, att med ägtenskap gqdtgöra sitt fel. Men om deremot mannen, efter Lagens bud,
funne sina löften och förbindelser till qvinnan ej äga den ringaste betydelse, så länge han ännu ej
anmält sig till lysning; borde man, på goda skäl, befara, att han i delta fall, skulle i allmän
het vara mindre noggrann, och att sålunda, för dygd och goda seder samt för lugn inom familj-kretsarne, man uträttade föga med ett Lagbud, som, då det betoge nu brukliga trolofningssätt all helgd, tillika utplånade de begrepp om ära, tro och redlighet, hvarunder man
nen hitintill inlåtit sig i äglenskaps aftah Det vore väl icke orättvist att, såsom ett skydds
medel i detta hänseende, hos qvinnan påräkna anständighet och sedlighet; men högst vådligt
att ställa henne, likasom på egen hand, till deras vårdare, i en belägenhet, der hon, utom
striden med egna passioner, någon gång möjligen hade att kämpa mot en hycklande förförare.
H.-R:n har derföre ansett Lagen hufvudsakligast böra afse qvinnans svaghet, och med
sorgfällighet vårda hennes rätt, derigenom att man strängt behandlade mannens lättsinne och
ostadighet. Honom tillhörde det, att beräkna följderna af sina handlingar, samt tillse, att han
derutinnari icke hänfördes af en otidig passion, eller ett förhastadt beslut. På dessa, med
flera skäl, bar H.-R:n tillstyrkt, att trolofning och lysning icke må sammanföras till en enda
act, utan förblifva, hvad de hitintill varit, den förra en act för sig, och den senare,
till tiden obegränsad, ett offentligt kungörande om snart förestående vigsel. H.-R:ns Anm.
pag. 1—5.
Enligt II. D.ns asigt, borde Lagen icke lemna utan skydd de ägtenskaps-aftal, som
hitintill, under namn af lastning eller trolofning, föregått begäran om lysning eller det
tillämnade ägtenskapets kungörande fran predikstolen, och hvilka aftal äfven hädanefter,
jemväl om Lag-förslaget i denna del antogs, sannolikt skulle fortfara att äga rum, helst de
tillämnade makar ne, för att förvissa sig om deras för hvarandra passande egenskaper, ofta
kunde behöfva använda en lugnare pröfnipg, än den, hvaraf de varit mägtige, innan ' de ge
nom trolofningen vunnit försäkran om hvarandras ägande, samt Lagstiftaren, särdeles i detta
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afseende, Isolde lämpa sig efter folkets redan antagna begrepp och lofliga sedvanor, för att
draga nytta af dem. De hitintilf gällande stadgandet!, angående trolofning, ansåge H. D:n
mera afpassade efter Svenska Nationens seder, och vigten af de aftal, som innefatta löften om
ägtenskap, äfvensom mera skyddande för qvinnokönets heder och rättigheter samt för barns
l-ättsenliga fördelar, än de föreslagna nya föreskrifterna, byggda på motiver, otillräckliga att
grundlägga ep så betydlig och, efter all anledning, içke af Nationens allmänna känsla eller tän
kesätt föranledd Lag-förändring. H. D:n har sålunda tillstyrkt, att den nu gällande princip
för stadgandena, angående trolofning, må bibehållas. H. D:ns Prot., pag. i3 och 14.

Om Iiäfdad fästeqvinnas rätt, dä fästning upplöses.
]Sfu gällapde Lag stadgar, att om man häfdar qvinna, med hvilken lian

fäst
är, eller under ägtenskapslöfte, som af Domaren varder för fast forkiaradt, men
han sedan undandrager sig att ägtenskapet med vigsel fullborda; då skall qvinnan
anses såsom mannens ägta hustru och njuta full giftorätt i hans ho.
Rymmer fästeman från fiisteqvinna, som af honom häfdad är; då njuter
hon samma rätt, som Lagen, i3 Cap. G. B., tillägger hustru, i det fall, att
mannen henne öfvergifvit.
G. B. 3 Cap. g, 10, 11 §§*> 10 Gap, 7 §, Kong], Förordningen den 3 April 1810.

Med uteslutande af dessa Lagens serskilda bestämmelser, innefattar Lag
förslaget i detta ämne följande grundsats: att om qvinnan är, efter fästningen,
af mannen lägrad, och han, för eller utan laga skäl, bryter fästningen, der qvin
nan, i förra fallet, vaidt i god tro; då skall han gifva henne skadestånd, efter hvad
Domaren skäligt pröfvar, och qvinnan varda förklarad för ägta hustru, med det
borgerliga anseende, och de förmoner i öfrigt, henne, i denna egenskap, tillkom
ma; men någon gifto-rätt i mannens bo äger icke rum.
i Cap. 9 $.

TJti motivenia är anfördt, att bestämmande af en säker grund vid beräkning af skade
stånd, icke vore mera möjligt i delta, än i andra fall, der lidandet, som skulle ersättas, kun
de, i mån af serskilda omständigheter, vara betydligen olika. Att åt det öfvergifna fäslebjonet fastställa en yiss del i den andras egendom, skulle, någon gång, Bereda större förde
lar, äjn söm emot lidandet svarade, stundom åter mindre, eller alls inga. Man hade således
måst 'låta bero vid den allmänna föreskrift, att skadestånd skulle gifvas, efter som skäligt
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pröfvades; i följd hvaraf, och sä vida bestämda grunder för bedömandet saknades, det ankomme pä serskild Nämnd, att mäta skadeståndet, efter hvad i Förslagets Rättegångs-Balk
stadgades. Förhållandet vore väl af ömtåligare beskaffenhet, dâ en fästning brotes, efter
livars ingående qvinnan blifvit af mannen lägrad, än då fästningen, utan tillkommet lägersmal, upplöstes; men om mannen missbrukat qvinnans svaghet och det förtroende hon satt
till honom, i följd af en efter pabudna former ingången fästning ; skulle upprättelsen förgäfves sökas i ett tvunget ägtenskap, som endast ökade qvinnans olycka och gjorde hennes be
lägenhet för framtiden mera svär, än den, hvaruti hon genom ledighet frän förbindelsen för
sattes. Man hade således ansett den enda upprättelse, som kunde sammanslå med qvinnans
välfärd, vara, att hon, vid skilnaden från en motvillig man, förklarades för ägta hustru,
med det borgerliga anseende och de förmåner, som henne i sådan egenskap tillkomme.
Mot. pag. 6.
G. H.-R:t har föreslagit: att den häfdade qvinnan borde, i alla de fall. som
Lagen upptager, förklaras, i skilnads-beslutet, vara ägta hustru och, såsom skadestånd til
läggas hälften af den egendom, mannen då hade och hvaruti hon efter Lag ägt njuta gifto
rätt; att om hon deraf, och hvad hon sjelf ägde, icke kunde njuta tarllig ber<*nin°- Hätten
borde utsätta, hvad mannen, till fyllnad i hennes underhåll, årligen skulle gifva så länge
hon ogift lefde och ärligen sig förhölle. H.-R:ns Anm., pag. 11 och
H. D:n har anmärkt, att då fäste-qvinna vore, efter trolofningen, af mannen häfdad, borde, med afseende i synnerhet på barnets rätt, hvilken det ej finge bero af modren
att egenmägtigt eftergifva, förbindelsens upplösning, änskönt begge contrahenterne voro
ense att skiljas, ske vid Domstol, dit således Kyrkoherden, när ofvanberörde förhållan
de hos honom anmältes, borde dem hänvisa, på det Domstolen, jemte det den angående skil
naden sig utlät, tillika, efter det serskild, till bevakande af barnets talan, utaf Domstolen för
ordnad person fått tillfälle detsammas rätt iakttaga, måtte meddela formligt beslut om bar
nets egenskap af ägta, en omständighet, som ej mindre på barnets, än skyldemäns och arfvingars rätt, ägde så väsendtlig inflytelse, att någon högtidligare åtgärd till dess utredande
erfordrades, än endast Kyrkoherdens antekning; och borde Domstolen jemväl i sammanhati"
dermed, derest qvinnan det yrkade och laga skäl att fästningen bryta, grundade i hennes
felaktiga förhållande, ej funnes, förklara henne för fastemannens agta hustru och att hon
derigenom erhölle all den rätt, som ett verkligt giftermål med fästemannen skulle för henne,
vid ägtenskapets upplösning, medföra, så vida hon ej hellre ville taga skadestånd.
Beträffande åter q vinna, som hos Rätten styrkte sig hafva blifvit häfdad under ägtenskaps-löfte, eller med hvilken Lågersmannen, efter häfdandet, sig trolofvat, borde hon,
efter II. D:ns åsigt, njuta enahanda rätt, som häfdad fäste-qvinna, dock med villkor, att
talan derom gjordes anhängig vid Domstolen, inom år och dag, sedan barnet blifvit lfamfodt. H, D. Prot. pag. 19, 20.
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Om Förord.
Efter nu gällande Lag äro man oeh qvinna berättigade, att genom förord
öfverenskomma om den gifto-rätt hvardera njuta skall, i all egendom, som de
vid förordet äga, eller under ägtenskapet äga få, endast med undantag af ärfd
fastighet på landet.
8 Cap. i §. G. B,, sådan den lyder i Kongl. Förordningen den i3 Juli 1818.

Lika med Lagen tillåter Förslaget, att endera maken må, genom förord,
dels till enskild ägo förbehålla sig sådan egendom, som maken före giftermålet
äger, eller efteråt, genom bestämda fång af arf, gåfva eller testamente, erhåller,
af den egenskap, att gifto-rätt efter Lag deri kunde äga rum, dels att, uti sin före
ägtenskapet förvärfvade fasta egendom å landet, lemna andra maken gifto-rätt;
men Förslaget skiljer sig från Lagen derutinnau, att det:
1:0 upphäfver Lagens förbud, att, genom förord, förordna om gifto-rätt uti
ärfd fastighet å landet.
2:0 Anser contrahenterne icke berättigade, att, genom förord, förändra deras
gifto-rätt uti det, som af dem gemensamt förvärfvas, ej heller uti den afkomst,
som. faller af deras till ett bo sammanförda egendom.
7 Cap. 5, 6, 9 0

Härvid anmärkes dock, att, i händelse nu gällande inskränkning i friheten
att råda öfver ärfd fastighet å landet skulle bibehållas, är, på sätt den serskildt
tryckta Lag-texten utvisar, föreslaget, att, från förordnande genom förord, sådan
egendom äfven må undantagas.
Serskilda texten 7 Cap. 6 §.
G. H.-R:t har åberopat erfarenhetens vitsord, att förord, efter det begrepp all
mänheten hitintdl derom uppfattat, icke haft till föremål, att göra den egendom sarnfäld,
som efter Lag vore enskild, utan hade man i förords-afhandlingar vanligen inskränkt sig dertill, att antingen upphäfva eller minska den blifvande makens gifto-rätt i sådan egendom,
som, af samfäld egenskap, eljest skulle blifvit blottställd för ett, på gifto-rätt grundadt, an
språk från makens, dess arfvingars, eller borgenärers sida.
IL-R:n har sålunda ansett förordsläran närmast svarande mot sin ursprungliga syft
ning, om ägtenskaps-förord inskränkte sig inom den gräns, som Lag-förslagets 7 Cap. 5 $.
bestämmer, eller att innefatta förbehåll till enskild ägo af lös egendom, som mannen eller
qvinnan vid giftermålet ägde, eller under ägtenskapet genom arf, gåfva eller testamente erhöbe,
så oek af fast egendom, som kunde honom eller henne, genom gåfva eller testamente, un-
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der äg ten.skåpet tillfalla. Efter att hafva framställt de för qvinnans rätt och välfärd olyck
liga följder, om hon, pa sätt Lag-förslaget innehåller, vid viss ålder blefve myndig, och dertill lemnades frihet, att genom ägtenskaps-förord, förordna om sin enskilda egendom, har
Hof-Rätten tillstyrkt, att vid den heskrifning â hvad samfäld egendom är, som i Lag-försla
gets 7 Gap. 2 §. förekommer, orden efter Lag eller förord, må utgå, så ock det i 6 §.- föreslagne stadgande, angående mans eller qvinnas ratt, att genom förord förordna, det egendom,
som efter Lag enskild är, skall samfäld vara, alldeles uteslutas, samt föreskriften uti 9 §. 1 mom.
sålunda förändras, att ägtenskaps-förord ej må innefatta annat villkor eller beting, än om
gifto-rätt, pel satt i S §. tillätes.
H.-R:ns Anm. pag. 17 och 18.

H. D:ns pluralitet, som tillstyrkt, att nu varande inskränkning i friheten att råda
öfver ärfd fastighet â landet må bibehållas, har, såsom en följd deraf, äfven ansett man
eller qvinna icke berättigade, att genom förord om sådan egendom, förordna.
H. D:ns Prot. pag. 41, 74, 75, 76.

öm Morgongåfva.
Den forman, som hustru, efter 1734 års Lag, under namn af morgon
gåfva, åtnjuter, är i Lag-förslaget alldeles utesluten.
Uti motiverne är anmärkt, att sedan morgon-gåfva för senare tiders lagstiftning re
dan förlorat dess ursprungliga betydelse, torde den nu mera svårligen med så giltiga skäl
kunna försvaras, att den längre borde bibehållas. Utom det att morgon-gåfvan icke gällde
till fördel för mannen, hvilken, dä han öFvertefde hustrun, ej njöte någon rätt i boet, i fall
tillgången bestod af hennes arfve-jord, eller af egendom, hvari gifto-rätt ej ägde rum, voro
stadgandena deroin i öfrigt beledsagade med så mångfålldiga villkor, att de sällan i tillämp
ningen kurmat uppfylla det med dem påräknade ändamål, att gifva hustrun ersättnin» för
den mindre gifto-rätt, som henne, i jemförelse med mannen, blifvit tillagd. Morgon-gåfvan
hade ock. merendels utgått i lösören och bland allmogen sällan blifvit bestämd genom ser-skild utfästelse, eller vid dess uttagande räknad annorlunda, än till dess minsta belopp efter
Lag. När a ter enka njutit morgon-gåfva i fast egendom, hade derigenom emellan henne
och mannens arfvingar uppkommit en blandad förvaltning, som vållat oreda och misshällighet och, i det den pa obestämd tid inskränkt utöfningen af ägande rätten, hindrat' båtna
den af egendomens fria användande och all deraf beroende industri. Mot. pag. 39,
H, D:n har tillstyrkt, att nu gällande Lag i detta ämpe må bibehållas.
H. D:ns Prot. pag. 40.
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Om Gifto-rätt.
1734 ârs Lag innefattar i detta ämne följande bestämmelser:
Efter Lands-rätt bar Frälseman och Bonde gifto-rätt till två delar och
hustrun till tredjedelen i all lös egendom, som de å landet och i staden äga,
eller äga få, och i allt fast gods å landet, som de under ägtenskapet förvärfva.
I jord, hus eller vattenverk, som någondera af makarne före ägtenskapet innehaft,
eller derefter ärft, äger gifto-rätt ej rum. Makarne behålla dertill hvar sin ägande
rätt; men all årlig ränta och afrad deraf varder under lösören räknad.
Ofrälseman, som å landet bor, har gifto-rätt, lika med Frälseman och Bonde.
De, som till Preste-Ståndet höra, boende å landet eller i staden, hafva
gifto-rätt till hälften i lösören, så ock hus och tomt i staden, och i den jord å
landet, som de under ägtenskapet förvärfva, men de giftas ej till hvarandras arfve-jord å landet, eller till den jord, som de derstädes före ägtenskapet innehaft.
Efter Stads-rätt äger Borgare och Ofrälseman, som i staden bor, gifto
rätt tiil hälften i ärfd eller förvärfd fastighet i staden, så ock i alla lösören å
landet och i staden. I fast egendom å landet, med boskap och åkerredskap, som
de vid ägtenskapets början äga, eller sedan förvärfva, förhålles med gifto-rätten
efter Lands-rätt. I fast egendom i stad, som frälseman eller bonde ärfver eller förvärfvar, är gifto-rätten enahanda, som för borgare efter Stads-rätt blifvit bestämd.
Förändras, under ägtenskapet, makarnes hemvist från land till stad, eller
från siad till land, eller kommer ofrälseman i frälse-stånd; då förändras ock gifto
rätten, efter den olika delnings-grund, som i hvarje fall stadgad är *).
10

Cap. G. B.

Från dessa grunder för gifto-rätten skiljer sig Lag-förslaget i följande stadganden:
Lagens olikhet i gifto-rätt, efter Lands- och Stads-rätt, och emellan serskilda stånd i samhället, är upphäfven, så att makarne, utan afseende å orten,
der de äro bosatte, eller hafva egendom, eller den samhälls-klass, dit de höra,
njuta gifto-rätt till hälften hvardera ;
1:0 i all boets lösa egendom;
2:0 i all fast egendom, som under ägtenskapet för vä rfvas;.
3:o i all inkomst och ränta, som för makes enskilda egendom löper, så ock
i gröda, som å enskild egendom bergad är, intill dess maken dör, eller dom till
skillnad i ägtenskapet vunnit laga kraft.
Denna egendom benämner Lag-förslaget: Samfäld.
*)iFrän dessa allmänna stadganden galler blott ett undantag: den uråldriga rätt, som allmogen inom Albo,
Kinne valds, jNorrvidinge, Konga och Uppvidinge Härader i Småland, eller det gamla Värends-landet,
fått bekräftad genom KongL Förordningen den 26 Junii 1772; i följd hraraf hustru giftes till hälften i
bondes bo.

15

Frân giftorätt är undantagen:
1 :o ii vardera makens vid giftermålets ingående ägda eller sedan ärfda fa
sta egendom;
2:0 den lösa eller fasta egendom, som varder ena maken, genom gåfva eller
testamente, under ägtenskapet gifven, med villkor, att den honom plier henne enskildt tillhöra skall.
Denna egendom kallas: Enskild.
liai , under ägtenskapet, den ena makens enskilda fasta egendom mot annan
ast egendom blifvit bortbytt; då äger ock den maken enskild rätt till den tillbytta. Ar mel la hgift, 1 annan egendom eller penningar, gifven; då hörer ej me
ra af den tillbytta egendomen samma make enskildt till, än som emot den bort
bytta svarar.
7 Gap.
Såsom motiver för dessa Lag-förändringar är anfprdt: att det läge i naturen af äkten
skapet, att makarnes förening borde vara så innerlig, alt den, så vidt ske kunde icke lemnade rum för den enskilda egennyttans beräkningar. Fullkomligt sammansmältande af ma
karnes egendom till ett, under mannens förvaltning stående, dem begge lika tillhörande helt
skulle således synas vara en naturlig följd af det band, som förenar deras personer, af begges gemensamma förhållande till tredje man, af gemensamma omsorger om deras barn och
af gemensamma bemödanden att bereda sig bergning och forkofran. Från äganderättens ur
sprungliga grunder hade ock de fleste lagstiftningar hämtat det stadgande, att makarne samfäldt ägde hvad de sarnfäldt förvärfvade. Men i afseende på den egendom, som de vid gif
termålets ingående i boet medförde, eller den, endera af dem under ägtenskapet enskildt fin
ge, voro serskitde folkslags lagar sig emellan skiljaktige, i det, att en del beslämdt påbjödo,
en del blott medgåfvo, och en del mer eller mindre inskränkte samfälligheten.
De åsigter, som föranledt dessa stridiga stadganden, hade utan tvifvel blifvit hemtade, dels från begreppet om sjelfva ägtenskapets natur, dels från de olika yttre villkor,
hvaraf denna förening lios serskilda folkslag af ålder varit beledsagad.
Efter Stads-lagen ägde makarne lika rätt uti boets egendom, och hustrun , om hon
öfverleide mannen och barn ej funnos, undfick dessutom en serskild tillöknin«, under namn
af morgon-gåfva.
Efter Lands-lagen åtnjöt hustrun endast tredjedelen i boets samfällighet af lösören och
förvärfvad jord under ägtenskapet, men erhöll deremot morgon-gåfva, ehvad barn funnos,
eller icke.
Då begge desse lagar sammanfördes till den codex, som utgör vår nu varande lag
bibehölls detta delnmgssätt; äfvensom makarnes inbördes rättigheter i boet blefvo olika be
stämde, efter olika stånds-förhållanden.
Vid anställd granskning, hade man trott sig finna dessa föreskrifter ledande både till
orättvisa och till ett invickladt och förvillande- lagskipningssätt.
Uti det genom ägtenskapet uppkomna bolag förenade begge makarne sina krafter, i
anda mål att med gemensam omsorg arbeta föi: gemensamt val. De delade med hvarannan
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ljuft och ledt; och dâ förbindelserne voro lila och bördorne buros gemensamt, skulle en för
delning af inbördes rättigheter, som hvilade pâ en annan grund, icke stå att förena med
ägtenskapets väsende och de villkor, som deruti innefattas. Det vore mannens pligt, att an
skaffa hvad som fordrades för hustruns och barnens underhäll, och hustruns, att det med
sparsamhet och klokhet använda. Hos den jordbrukande klassen af ett folk hade vanan
och behofvet gifvit hennes skyldigheter en ännu större vidd. Det vore icke nog dermed,
att hon ensam måste sörja för barnens skötsel och uppfostran i deras spädare år och ensam
besörja den inre hushållningen: hon måste äfven deltaga i den yttre och med sitt arbete bi
draga att förvärfva det nödvändiga. När uti samfunds-klasser, der denna senare pligt presumerades sällan eller aldrig inträffa., hustrun ägde lika gifto-rätt med mannen, borde man lätteligen finna., huru litet det öfverensstämde mecl den reciprocity, som för ägtenskapet läge till
grund, och med rättvisans kraf, att neka henne denna rätt uti ett stånd, der ännu större
förbindelser henne âlâge. Det horde äfven anmärkas, att hustrun vid ägtenskapets ingående
uppdroge ät mannen att förvalta all den egendom, hon hade, samt att afkomsten af hennes
ärfda och förvärfda jord odelad inginge i boet. Äfven i detta hänseende syntes Lagen hafva.
afvikit från billighet, då den icke tillerkänt henne annan ratt vid boets upplösning, än den,
att återfå en tredjedel af de penningar och lösören, hon i boet infört, och lika del af man
nens lösa egendom, samt af den förkofran boet under makarnes gemensamma vård vunnit,
men deremot tillagt mannen eller hans arfvingar dubbel lott; och då morgon-gåfvan sällan
förmått gifva hustrun en tillräcklig ersättning för detta lidande, hade Lagen, medelst en så
ojemn delning, ställt mannen i ett slags nödvändighet, att genom serskild gåfva, eller genom
testamente, eller ock genom tidigt bemedlande ofverenskommelser med sina egna arfvingar,
söka att det godtgöra. Desse förordnaden, dem han ofta icke förstått att inrätta efter Lagens
fordringar, hade merendels föranledt missämja i slägten och obehagliga rättegångar.
Man hade påstått, att behofvet af medel för åkerbrukets upprätthållande och jordens
häfd, samt nödvändigheten att, så vidt möjligt vore, bibehålla äganderätten äf en viss fastig
het inom en och samma slägt, skulle innebära giltiga skäl att tilldela hustrun en mindre
lott i samfälligheten, än mannen.
Att man likväl, vid stiftandet af vår nu gällande Lag, icke gjort något egentligt afseende på arfvingars behof af medel för brukandet af deras ärfda jord, syntes deraf, att det
efter iands-rätt blifvit tillåtet, att undan barn och bröst-arfyingar, genom testamente, till
skylda eller oskylda bortgifva den jord, makarne före eller under ägtenskapet förvärfvat,
jemte alla ärfda och förvärfda lösören, utan annan inskränkning, än att, efter Domarens
profiling, borde afsättas, hvad till omyndiga barns föda och uppfostran efter deras stånd
och värde, kunde erfordras, intilldess de voro i tillfälle, att sig sjelfva försörja. Det in
stämde dock med naturlig billighet, att af den samfälda egendom, man ansåge fritt öfverlåtlig, först tilldela makarne lika lott, innan man gåfve hvardera rättighet, att upplåta den
till främmande; och en till jemnlikliet förändrad gifto-rätt kunde således, utur denna
.synpunkt, ej anses förnärma deras arfvingar. I öfrigt borde man förmoda, att sedan
makarnes ömsesidiga rättigheter blifvit återställde i sitt naturliga skick och deras behof af
Lagen föresedde och uppfyllde, de mera sällan skola vidtaga serskilda förordnanden, hvarigesnom arfvingarne råka i mistning af hvad Lagen velat dem förbehålla.
Såsom

1?
Såsom skäl för bibehållande af gifto-rätt efter lands-rätt, hade man äfven åberopat,
att det olika hushålls-sättet â landet skulle lemna enkan tillfälle, att i en mindre krets in
skränka sina behof och finna lättare utväg att se dem uppfyllda. Men om man ock ville
antaga, att en mindre dyrhet pä oumbärliga födo-ämnen och säker tillgång till arbetsförtjenst vid joi dbruket, kunde föranleda till ett sådant förhållande, så inträffade äfven detta i
afseende pä mannen, och något skäl kunde således deraf icke hämtas till förminskande af
hustnins lätt att, oberoende af tillfälligheter och i jemnlikhet med mannen, för sin hergning
tillgodonjuta hvad hon sjelf bidragit alt förvärfva.
Pa dessa grunder, och då en hustrus pligter och omsorger, icke mindre i den ena
samfunds-classen, än i den andra, stode i ett visst förhållande af jemnlikhet till mannens,
hade man ansett all anledning saknas, att utstaka en skiljaktig gifto-rätt för olika stånd; och
nagot antagligt skäl ansågs nu mera icke kunna uppgifvas, hvarföre, till exempel, en frälse
mans eller en â landet bosatt bondes enka skulle af lös egendom, jemväl i staden, endast åt
njuta en tredjedel emot mannens arfvingar, men deremot hälften af den fasta. Desse serskilde i io Kap. Giftermåls-Balken gifne bestämmelser, och de i sammanhang derm ed stående
arfs-lagar, hade föranledt en mängd rättegångar, i synnerhet då efterlefvande make ändrat
stånd eller hemvist, och afvittringar samt arf-skiften ulan ändamål blifvit försvårade och invicklade, med afseende på rjvarlåtenskapens olika natur och de serskilda ställen der den vid
dödsfallet varit befintlig.
Ehuru Lagen förordnat, att gifto-rätt icke skall äga rum i ärfd jord à landet eller
i den, som endera maken före giftermålet der förvärfvat, hade den likväl medgifvit »iftorätt i all både ärfd och förvärfd fastighet i stad, utan åtskillnad om förvärfvandet skett före
eller efter giftermålet. Lagstiftaren hade, utan tvifvel, utgått från den synpunkt, att hus
och tomt i städerna icke i allmänhet utgjorde borgarens redbaraste förmögenhet, men att
deremot å landet, der näringssättet egentligen bestode i jordbruk, fastigheten eller jorden
vore brukarens förnämsta egendom, som således åt honom eller hans slägt borde förvaras.
I fråga om gifto-rätt emellan makar hade dock Committeen, vid ämnets närmare granskning
icke kunnat godkänna denna skilnad. När bolaget emellan makarna uppkomme, vore det
icke egentligen sjelfve de örnsesidige insatserne som borde sammanblandas, utan det vore förkofringen eller hvad under ägtenskapet förvärfvades, som skall utgöra det samfälda boet
Man skulle kunna lämpa detta förhållande äfven till penningar eller annan lös egendom som
hvardera sidan vid ägtenskapets början medförde, om det gâfves en möjlighet att med säker
het urskilja beloppet deraf; men hvad anginge fast egendom, vare sig åkandet eller i stad,
så kunde för detta urskiljande ingen svårighet möta. Då man följaktligen måste låta ankom
ma på de bestämda formaliteter, under hvilka förord ägde rum, huruvida livad af hvardera
maken enskildt i lös egendom infördes, må kunna från samfäiljgheten afsöndras, vore man
deremot oförhindrad att bibehålla det. ursprungliga förhållandet makarna emellan, i afseende
På fastighet. Genom det, att man undantog viss egendom från samfälligheten, afskar man'
Mia anspråk af ene makens skyldemän på sådan egendom, tillhörig den andra. Utan att
misskänna makarnas egen böjelse att med hvaranuan dela sin förmögenhet eller att gemensamt bibehålla den åt sina barn, borde man likväl hetänka, att de svårligen med likgiltighet
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skulle kunna föreställa sig möjligheten, att deras egendom kunde omedelbarligen frångå dem
sjelfva, för att öfverflyttas till personer i en annan slägt.
Då de nu anförde skäl gällde lika för fast egendom i stad och på landet, hade
man, med afseende derå, stadgat ett lika förhållande, samt ansett tillräckligt utrymme
vara lemnadt åt makarnas inbördes välvilja, när dem blifvit tillåtit, att, efter eget behag,
medelst förord eller testamente, gifva hvarannan del i all deras egendom, och att för åtnju
tandet deraf sjelfve utstaka villkoren.
Mot., pag. 20 , 21, 22 , 23.

Vid den föreslagne Lag-bestämmelsen, angående endera makens enskilda fasta egen
dom, som under ägtenskapet, mot annan fast egendom, blifvit bortbytt, liar Sk. H.-R:n
tillstyrkt, att hänvisning borde lemnäs till Lag-förslagets 12 Capitel 6 §. i denna Balk, inne
fattande stadgande i det fall, då ena maken till sin enskilda nytta användt den andras en
skilda egendom; men i öfrigt har H.-R.:n gillat Lag-förslagets grundsatser och endast före
slagit någre ändringar i afseende på ämnens ordnande och indelning.
H.-R:ns anm. pag. 4, 62, 63.

I fråga, dels om den i Lag-förslaget antagne grundsats af lika gifto-rätt för man och hustru,
utan åtskilnad emellan Lands- och Stads-rätt, dels huruvida makarnes andel i boet borde ökas för
den ena och minskas för den andra, genom mannens under ägtenskapet förändrade stånd eller hem
vist, eller genom egendomens förvandling, har piuralitelen inom II. D:n tillstyrkt, att bestämmelserne i nu gällande Lag må bibehållas; dock med del ser.skilda tillägg af en Ledamot, att egendom
i samma bo borde delas efter lika grunder, så att gifto-rätten i borgares oeh i stad bosatt
ofrälsemans bo blefve till hälften i all gemensam egendom, och således äfven i fastighet å landet af
denna natur, och att i frälsemans och bondes bo åter, icke allenast lösören och landfastighet , utan
äfven fastighet i stad, som samfäld voie, delades till tvä tredjedelar för mannen och en
tredjedel för hustrun.
Angående gifto-rätt till fast egendom i stad, som ene maken före giftermålet ägt el
ler sedan ärft, har H. D:n gillat Lag-förslagets förändring af nu gällande stadganden.
Slutligen, i afseende på Förslagets stadgande, att gröda, som å enskild egendom bergades, vore samfäld, intilldess make dör eller dom till skilnad i ägtenskap vunnit laga kraft,
är af H. D:n anmärkt, att de hinder vid tillämpningen och de vidlöftiga tvister, som för
anleddes af svårigheten, att åstadkomma en noggran bevisning om tiden, när hvarje del af
grödan blifvit bergad, kunde undvikas, om all af enskild egendom, intill bruknings-årets
slut fallande, gröda betraktades såsom samfäld, hvilket ock instämde, mera än hvad föresla
get vore, dels med stadgandet uti nu gällande Lag 10 Cap. 2 §. sista Momentet GiftermålsBalken, hvarigenom gifto-rätt tillädes uti all årlig ränta och afgäld af ifrågavarande slags
egendom, dels med grunderne uti Kongl. Förordningarne den 3 April töio, angående sterbhus-delägares rättighet att njuta fardag å Fideicommiss-egendom, samt den 22 Oct. 1766,
angående sådan rättighet för boställs-innehafvares sterbhus-delägare.
H. D:n har sålunda tillstyrkt, att, ehvad makes enskilda fasta egendom vore i staden
eller på landet belägen, uthyrd eller för makarnes egen räkning brukad, all nytta eller af~
komst af egendomen skulle vara gemensam intill nästa fardag, räknad från de tidpunkter
Förslaget omförmäIte.
H. D:ns Prot. pag. 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 och 41.
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öm makars ansvarighet för gäld, tillkommen före ägtenskapet.
Lagens bestämmelser äro: att man eller hustru skall gälda hvar sin före
ägtenskapet åsamkade gäld, med den egendom, han eller hon förut ägde, och,
der den ej räcker till, gäklenärens gifto-rätt i boet gå till guldens betalning, dock
med den inskränkning, i alseende a räntan ocii afkomsten af den andra makens
odal-jord, att gifto-ratten utgår, en gång för alla, af det belopp, hvartill samma
i anta eilet afkomst i boet influtit eller inflyta bord t, då gäidenärens egendom
afträddes.
ö
0
11 Gap. 2 5. G.-B:n.

Lag-förslaget åter undanlager ej från ansvarighet för ene makens före ägten
skapet gjorde gäld, annan egendom i boet, än den andra makens enskilda.
10 Cap. i och 2 J.J.
Uti motiverne är anfördt, alt så rättvist Lagens stadgande i detia ämne till sin "rund
syntes vara, så svårt, om icke alldeles omöjligt, vore det att uppfylla, der verkställighet deraf
komme i fråga. Om makarne skulle med hvar sin serskilda egendom, betala hvar sina serskikla skulder, vore det nödvändigt, att både egendomen och skulderne blefvo utredde. Dertill fordrades, om någon säkerket skulle ernås, att makarne, vid ägtenskapets ingående, icke
allenast offentligen kallade sine borgenärer å båda sidor, i fall begge varit myndige, och el
jest, å den myndigas sida, att uppgifva alla deras fordringar, utan afven upprättade noggranna
förteckningar öfver b vad de, livar för sig, i boet införde. Ägtenskapet ocb den egendoms-samfällighet, som deraf borde följa, skulle således börja med ett slags skilnad i makarnas bo,
och det behöfde ej närmare ådagaläggas, bum mycket deras inbördes förtroende derigenom skulle störas. Men, afven med iakttagande af ofvannämiide säkerhetsmått, vore all fara
för lidande å någondera sidan andå icke undanröjd. Dels skulle endera makan kunna, «enom
dfverenskommel.se med sina borgenärer, gifva ett senare datum åt skulde-brefven ocb såmedelst bereda sig utväg att tillgripa boets samfällighet för betalningen; och dels skulle den,
som vore rådande öfver boet och följaktligen i tillfälle att efter godtycke förvandla den'an
dras lösören i penningar, kunna begagna denna rättighet, för att tillfredsställa sina. borgenä
rer, oaktadt de sjelfve ej ägt att så långt sträcka sine anspråk.
Då vid all positiv föreskrift, afseende måste hafvas på dess möjliga verkställbarhet,
ocb då- makarne, i den rättighet, som dem blifvit lemnad att före ägtenskapet göra förord,
hade ett både lämpligare och mera användbart medel att vårda sin säkerhet, hade man fun
nit betänkligt att bibehålla nu gällande stadgande i detta ämne.
Motiv. pag. 28.
G. fî.-R:t bar mot ifraga va rande Lag-förändring anmärkt, att qvinnan ofta införde i
boet egendom, som, i sin natur, efter Lag vore samfälld; och då utvägen, alt genom förord,
förbehålla 'sig egendom till enskild ägo, hitintill varit mera sällsynt, samt ej eller syntes böra
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för framtiden blifva en nödvändighet, enär en i detta fall af ena Contrahenlen åsidosatt gran
lagenhet kunde hos den andra väcka en viss ovilja och förtrytsamhet, hvars verkningar under
ägtenskapet blefvo synbara; har IL-R:n destohellre tillstyrkt, att nu gällande Lag i detta ämne
må bibehållas, som med rättvisa icke kunde förenas, om qvimian, genast efter ägtenskapets in
gående, skulle, för bristande förord, se hela sin införda egendom, af samfällighets-egenskap, med
tagas till betalning af de mannens skulder, hvilka uppenbart och bevisligen före ägtenskapet
tillkommit.
H.-R:ns Anm., pag. 20.

Äfven H. D:n bar, på de skäl, som en af förre Lag-Commiteens ledamöter, Advocat-Fiscalen Staafs till Protoeoilet den 16 October i B14 yttrade serskilda mening i detta ämne
innefattar, tillstyrkt, att, i öfverensstämmelse med nu gällande Lag, den ene makens före ägten
skapet gjorde gäld ej borde belasta andra makens gifto-rätt uti den egendom, samma make i
boet infört, eller makarne gemensamt förvärfvat.
H. D:ns Prot., pag. 45.

Om ansvarighet för gäld, gjord under Ägtenskapet.
Lagen stadgar, att om båda makarne, eller endera, gjort gäkl i ägtenska
pet, eller till fästning och bröllops-kostiiad, och deras samfälda egendom ej räc
ker till full betalning; då skall bristen fyllas af deras enskilda egendom, efter den
andel hvardera i bolaget äger: att, der blott endera har enskild egendom, och det
är mannen, hans egendom skali, så långt den räcker, till fyllnad i betalning gå;
men är det hustrun, må hon ej svara för mer, än hennes andel i gülden.
Från denna allmänna regel gäller ett undanlag: då gäld tillkommit af mari
nens eller hustrons serskilda vållande eller förgörelse, deraf den andra ingen nytta
eller del haft. 1 detta fall går ej den saklöses fasta gods, eller rättighet i boet,
till gäldens betalning; i följd af den i Lagen uttryckta grundsats, att hvar äger
sin sak ensam bota> och ej annans lott förverka.
11

Gap. 3 och 4 S-S- Gr.-B:n.

Lag-förslaget innefattar i detta ämne följande, från Lagen- ski Ijakt ige grund
satser:
Om samfäld egendom.
Att den svarar för all gäld i makars ho, utom i det enda fall, att ene ma
ken blifvit fälld till böter eller skadestånd i brottmål: derföre må ej den saklösas
gifto-rätt i betalning gå.
io Gap. i och 8 §4
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Uti Motiverne an fö fes, att man ansett otvifvelaktigt, det mannen, såsom under äktenskapet
radande öfver boets samfällighet, kunde, utan inskränkning, belasta den med gäld. När han
vore oförhindrad att alldeles förstöra hela samfälligheten, sä länge hans målsmanskap icke blifvit honom fråntagit, måste han ock kunna med samfälligheten betala den skuld, han gjort under
denna sin egenskap af boets representant. Om han till målsmanskapet bevisligen vore oskick
lig, och af sadant skäl ställdes under förmynderskap, då först upphörde hans rätt att råda
öfver samfälligheten; men dessförinnnan vore det för allmänna förtroendet af mycken våda,
om en borgenärs betalningsrätt skulle bedömas, efter den större eller mindre fördel, ett bo kunde
hafva haft af den försträckning, som han till målsmannen gifvit. Deremot vore klart, att om
mannen enskildt begår brott, borde han ock derfore enskildt stå i ansvar; och alt hustrun ej
kunde genom brott göra samfäld egendom förverkad, vore en följd af hennes obehörighet i alla
andra fall, att sådan egendom disponera. Lagförslaget hade således bibehållit grundsatsen i nu
gällande Lag, att hvar bör sin sak ensam böta och ej annans lott förverka.
Motiv., pag. 28 och 29.

Sk. H.-R:n, som i öfrigt gillat den föreslagne Lagförändringen i detta ämne, har dock
tillstyrkt det tillägg: att den saklöse makens giftorätt icke eller må för den andres in"ån«na
borgens-förbindelse tillgripas.
H»-R:ns., Anm. pag. 5, 64, 65.

G. H.-R:t och Ii. D:n hafva gillat den serskilda mening, en af förre Lag-Gom mitteens
Ledamöter, Advocat-Fiscalen Staaf, till Committe'ens Protoeoll den g November i8a5 yttrat,
åsyftande att, i öfverensstämmelse med hvad Lagen nu stadgar, sådan skuld, som ene maken,
under ägtenskapet, genom serskiid förgörelse, och utan all för boet åsyftad nytta, sig ådragit,
och hvartill ej blott böter och skadestånd i brottmål borde räknas, utan jemväl andra skulder,
när i sjelfva fordrings-handlingens beskaffenhet, läge full bevisning, att andra makan deraf icke
kunnat hafva nytta, icke måtte belasta den senares giftorätt i boet.
H.-R:ns Anm. pag. 20, H. D:ns Prot. pag. 45.

Om Enskild Egendom.
Med sådan egendom ansvarar ej hustrun för gäld, utan i följande fall*
1:0 Om hustrun, med mannen, till gälds betalning sig förbundit. Hon
svarar då till hälften i gäiden, der ej i förbindelsen utmärkt finnes, att betalnings-ansvaret emellan henne och mannen annorledes delas skall.
Uti motiverne anmärkes, att man väl föreslagit, det all gäld, som af mannen under
ägtenskapet görcs, skulle betalas af samfäld egendom, utan att någon utredning borde komma i
%iga, huruvida boet deraf haft nytta eller icke. Men i samma mån mannens makt i allmänhet
att råda öfver boet vore inskränkt, måste äfven rättigheten att använda boets egendom till
skulds betalning vara det. Hvad som enskildt tillhörde hustrun, borde ej kunna, för de skulder
mannen gjort, lagas i mät. Het syntes innebära en icke fullkomlig öfverensstämmelse i Lagen,
att sedan i §. i n Gap. Giftermals-Balken ovilkorligen förbudit mannen att, ulan hustruns forniehga samtycke, sälja eller förpanla hennes jord, J:dje $. i samma Gap. likväl stadgar, att
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I

äfven denna jord skall häfta för en del af den gäld, mannen gjort. Han ägde icke att godvilligt
bor t låta sådan egendom, ehvad det skedde till boets nytta eller icke; men lian kunde, genom
åsamkande af skulder, bringa den under en tvungen försäljning. Man hade trott sig böra med
livad Förslaget i 9 Cap. 3 5- innehåller, på det sätt sammanbinda det stadgande, som i föreva
rande Cap. skulle införas, att man utstakat, det hustruns enskilda egendom hvarken hel och
hållen, eller till någon del, kunde för gäld tillgripas, der hon ej sjelf till ansvarighet sig bundit.
Motiv. pag. 28 och 29.

2:0 Om för mannens gäld, ehvad hustrun dertill sig förbundit elltr icke,
någon, henne tillhörig, lös egendom blifvit pantsatt, eller hennes fasta egendom
inteknad, och intekningens verkan ej genom klander förfallit. I dessa fal!
går egendomen till betalning.
3:o Om hustrun gör gäld i handel eller annan rörelse, den hon med man
nens bifall idkar, eller eljest med hans samtycke, eller, i hans frånvaro, med
mannens närmaste fränders råd och Rättens tillstånd. I alla dessa fall ansvarar
så hustrun, som mannen, med enskild egendom för fulla gälden.
i o Cap. 3,4,5 och 7 §.§.

Öm verkan af Borgenärs uteblifvande 1 BoskiJnads-mål.
Efter nu gällande Lag medförer, i allmänhet, borgenärs uteblifvande i Kon
kurs ovilkorlig furlust af hela fordrings-rätlen, deraf ock följer, att borgenär, som
uraktlåter inställelse i boskilnads-mål, förlorar all talan mot den make, som bo
skil nad vinner.
Konkurs-Lagen af den 12 Mars i83o, 74 och 79

Lag-förslaget -instämmer i denna Lagens grundsats, i så måtto, att Förslaget
anser borgenär, som uteblifvit i boskilnads-mål, ej vara berättigad att sedan tala
à boskilnod som beviljad nr; men skiljer sig ifrån Lagen derutinnan, att del
lemnar den uteblifne borgenären öppet, att söka betalning ur den undanskiftade
egendomen, der ban gitter visa, att den egendom, efter de i ;Lag-förslagets 10
Cap. antagne grunder, för hans fordran svara bör.
11 Cap. i o y
Uti motiverne är anmärkt, att dä i Förslaget till Ilandels-Balk man antagit den grund
sats, att borgenär, som försummar inställelse i Konkurs, endast går miste om rättigheten att ur
Konkurs-massan njuta betalning för sin fordran, men för öfrigt har sin krafrätt emot gäldenären öppen, i händelse denne framdeles e r heil le andra tillgångar, än den massa, som emellan
trllstädeskomna borgenärerna utskiftades, hade man också bordt, i likstämmighet med samma
grundsats, Stadga påföljden för uteblifvande i boskillnads-inål. Emot denna princip skulle det
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uppenbart strida, att tillerkänna make, som vunne bo-skillnad, oinskränkt befrielse från borgenärernes kraf. Den belrielse, som möiligen kunde äga rum, måste mätas efter makens ur
sprungliga ansvarighet: der Lagen ej medgåfve ansvars-frihet, borde den ej eller genom en boskilnads-ansökan kunna beredas. Ändamålet med boskilnad vore, efter Lag-förslaget, att den
ene makens egendom, eller afkomsten deraf, ej skall tillgripas för andra makans skulder. Det
ta ändamål stode ej att ernå, utan att egendomen undanskiftades. Någonting mera än detta
undanskiftande, borde alltsa ieke genom boskilnadens beviljande vara faststäldt: någonting mera
hade den boskilnads—sökande bvaiken kunnat begära eller vinna: icke eller någonting mera, än
sin talan deremot, de uteblifne borgenärerne förlora. Vid sakens betraktande från denna syn
punkt, hade man funnit sig endast böra förklara, att borgenär, som försummat bevaka sin rätt
û inställelse-dagen, ej sedan må tala å boskilnaden, det vill säga: dera, att egendom, på sätt
■som skett, verkligen blifvit undanskiftad. Han kunde ej klandra, att den sökande maken,
genom boskilnads-domen, fått bestämd egendom eller visst penninge-belopp åt si" afsatt: livad
denna make sålunda, under namn af enskild egendom eller gifto-rätt, sig tillvunnit vore oåterkalleligen dess tillhörighet: om det ock skulle kunna visas, att det utgjorde annat eller mera
än som rätteligen varit enskildt eller bordt gå i gifto-vätt, ägde någon bevisning derom ej rum,
emedan all talan å boskilnaden vore förlorad. Deremot och enär, såsom förut blifvit anmärkt,
boskilnaden ej grundläde befrielse från kraf, kunde det ej förmenas borgenär, att i la"a ord
ning bevisa, det lians fordran vore af den natur att den borde utgå ur den egendom eller
gifto-rätt, som blifvit undanskiftad, efter de, rörande makarnes inbördes ansvarighet, uti
io Cap. meddelade bestämmelser. Om, t. ex., hustrun erhållit boskilnad och fått sig tillagd
en egendom, livari borgenär visade sig hafva intekning: om han företedde förbindelse livarigenom hustrun gjort sig skyldig att för lians fordran med enskild egendom svara; eller om,
sedan gifto-rätt för böter eller skadestånd blifvit undanskiftad, lian styrkte sig äga fordran,
som belastat liela samfäliigheten; så kunde det ej betagas honom, att tillgodonjuta sin intekriings-rätt, att göra hustruns uttryckliga förbindelse mot henne gällande, eller att utkräfva sin
fordran ur gifto-rätten, såsom en del af den samfällighet, hvarå ansvarigheten derföre legat.
Motiv. pag. 33 och 34.

Mot senare momentet af ifrågavarande $. liar G. H.-R:t anmärkt, att endast genom bor
genärs bevakning af sin fordran och den i Konkurs-mål honom ålagde edgång vunnes tillförlit
lig visshet om skuldens belopp, samt om och i hvad mon boskilnads-sökanden i sjelfva verket
undginge att deltaga i boets gäld. Det vore klart, att boskiluads-förmånen, i annat fall, ej med
förde någon egentlig nytta, enär den frånskiflade egendomen, såsom ej fredad från krafs-anspråk,
genast derefter kunde afliäudas boskilnads-sökanden, och denne sålunda se sig nödsakad att till
borgenärerne aflräda livad nyss förut, genom den vunna boskilnaden, blifvit undanskiftadt.
På desse, med flere anförde skäl, bar H.-R:„ föreslagit följande förändring i paragrafens
senare moment: ”Uleblifver borgenär, eller sin fordran ej lagligen bevakar, gånge dermed,
som i 19 Cap. 12 §. Handels-Balken sladgadt finnes.”
H.-R:ns Anm., pag. 21 ocli 22.
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Om Makars fördel af oskiftadt bo.
Nu gällande Lag tillägger efterlefVande make fördel i det han eller hon
helst vill af boets oskiftade lösören, dock ej till högre belopp, än tjugondedelen
Jeraf. Der boet är fattigt eller ringa, må den efterlefVande i fördel taga sm
fästninga-ring, dagliga säng och nödiga gångkläder, ändå att det något bfver tju
gondedelen kunde stiga.
17 Cap. G.-B:n.

Lag-förslaget åter bestämmer efberlefvande makes fördel af oskiftadt bo, utan
afseende å boets tillstånd, endast till makens vigselring, en uppbaddad säng ocli
gångkläder.
12 Cap. 2 §,
Uti inoti veine är anmärkt, att då efterlefVande make, utan afseende pa de ansprak,
hvartill den aflidnes arfvingar af egennytta eller mindre granlageuhet skulle kunna ledas, fatt
rättighet att behålla, utan beräkning, hvad för dess minne lurade vara dyrbart eller för dess
dagliga behof oumbärligt, hade begreppet om fördel, sådant det x Sveriges äldre Lagar forekomne, blifvit återstäldt, och med detsamma den verkliga orättvisa undanröjd, som vid fördel
ningen af en betydlig, men endast i penningar eller annan lös egendom bestående förmögenhet,
uppkom me deraf, att, enligt nu gällande Lag, efterlefvande make ägde för sig enskxldt aftaga
hela tjugondedelen af alla det oskiftade boets lösa tillgångar, hvarigenom, vid ett sa beskatta«
tillfälle °af betydligare förmögenhet, en förman vunnes, som vida Öfverstege hvad med före
skriften om fördel någonsin varit åsyftadt.
Motiv. , pag. 36.

H. D:n har, med afseende å de olägenheter och förluster, som efterlefvande make ofta
finge vidkännas genom upplösning och delning af ett bo, för hvars förkofran den anvandl sina
krafter och omsorger, tillstyrkt, att nu gällande Lag i detta ämne må bibehållas.
H. D:ns Prot., pag. 48.
%

Om underhåll för Make, när Ägtenskap upplöses.
Lao-försÄeet innefattar i detta ämne följande nya bestämmelser:
^
Går giftermål åter för olagligen tillkommen vigsel, eller sker återgång jor
laga binder, eller för det endera maken varit vanför, och var den ene 1 god tro
men den andra ej: bar endera tvungit, eller genom falsk uppgift al namn eller
stånd, eller med förtigande af vanfrejd eller sjukdom, bedragit den andra till gif
termål, och det förty återgår: sker skillnad i ägtenskap, för det ene maken stamp-
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te mot den md» üf eller for det endera begått hor, eller otukt, som mot mturen stridande ar, eller för det m-mnon i ,
-c
-r -,
,,
„
oa
kens våldsamma behandling, eller arau tev
, ''“'5'^ ' *“» ** «* ™fall tiger den oskyldige- ui’eufcl
^iTC
«“f4“"
au, å länge den ogift är, ärligen lefver oe '
1
r“ t**« l,tkomslnjuta fyllnad i årligt underhåll, efter Rättens”'pröfnin-S H
Sukf,r *
enskilda egendom eller inkomster.
*
ö’ a < en andra makens
12 Gap. 8 J.

Kan efterlefvande make ej njuta ta
ber^nino-r,
-skilda egendom, och har ej eller tjenst eller ‘näringsfång :i« TefVi^af-T °CU f"
afiidnas arfvmgar, der någon dess enskilda egendom dem tillfaller
i brist al godvillig öfverenskommelse, efter Rättens pröfnint? 'dr, i’
^ 'P att’
än halfva behållna räntan eller afkomsten af den egendom, torn teilt'
bil, bidraga till den efterlefvande makens ärliga underhåll, sä We ll
J,e- eller enke-stand förbhfver, ärligen lefver och annan utvä» tilMbrsö I.eiiaL'?""
nar. För riet underhäll, hvarom talan, der den förvaras ,dl v-y tei l”5
tergem **
« “i“1» •**«■ ««.» iltoJX
Him

-,r

-

■

,T‘
-'T,™'

13 Cap. io J.
I anseende till omöjligheten att gifva ovillkorliga föreskrifter, lämpliga till alla de skitiaklia,
omtand,gheler, som vid reglerandet af den således stadgade nnderhällsrättigbeten borde komut
i xaakntng, hade någon mera bestämd grund icke kunnat utstakas, än att man utsatt ett viss'
lelopp såtom det högsta, hvartill underhållet finge sträckas. Den noggrannare pröTnin-en af
bvad for hvarje särskildt fall kunde erfordras, tillhörde Domaren oeh måste öfverlemnas å
' Cil 1,1 S 1 nmo ocl» ovaldighet, som hos honom vid utöfningen af hans kall alltid borde fö
Då genom bodelningen visade sig, huruvida det behof uppkom«*
efL.Df T'
make, som ma berättiga denna till förenämnda underhåll, hade man ansett f
f
?
ra i sammanhang med berörda förrättning ovillkorligen väckas. Så vida steilT’ n™“
asämjades, kunde anspråket till dess grunder lämpligast utredas af a-m . ,
la°arne eI
slås, huru underhållet skulle kunna utgå, med största säkerhet för dcnoJföäT °t
^
olägenhet för arfvinaarna.
'
lefvande och minsta
Se Motiv. pag. 39 0cli 40.

I fråga om tiden, då efterlefvande makes rön t;ii
...
,
,
alt tl‘‘ underhall borde angifvas, har vät
vid hnHolr,;,_
, ,
5
’
föreslagit det undantag från regeln, att, i händelse bodelnmgeT

r o r,.,

D. H.-K:t ansett denna anmalan bora ske

igenom minskad varder, dess talan om underhåll må van n,- j. .. A
., . , ,
ej aDrnäk| är
vaia °PPen i andå att den vid bodelningen
H.-R:i1S anm. j)a^
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H. D:n har anmärkt, att då vid endera makens död, den i ägtenskapet grundade förbin
delse till inbördes bistånd och uppoffringar måste inför Lagen anses hafva upphört, syntes den
efterlefvande makens behof af understöd ej utgöra tillräckligt skäl att tillerkänna sådant på be
kostnad af den andra makens arfvingar. På denna grund, och då ifrågavarande rätt till under
håll för efterlefvande make äfven kunde någon gäng föranleda, att de utvägar till bergning,
som egen verksamhet och omtanka eljest skulle uppsöka, försummades och afböjdes, har H. D:n
ej ansett sig kunna tillstyrka det i detta ämne föreslagne stadgande.
H. D:ns Prot. pag. 48, 49.

27

är V t c i 11 3Umu förelse*
5tag=föt0lagrt *).

iUtt galla it a f 2, a g.

1 CAP.

Om fästning tilt ägtenskap.
3

§•

Fader är sina barns giftoman, och
moder må råd gifva. Är fäder död; då
är moder, med skyldaste fäderne frän
ders råd. Fosterfader och fostermoder
hafva giftomannarätt för den, de till
fostran upptagit. Lefva ej egne eller
fosterföräldrar; vare giftoman den, som
fader eller, då han död är, moder med
skyldaste fäderne fränders råd, skriftli
gen eller muntligen, i vittnens närvaro,
dertill nämnt. Finnes ej någon nämnd;
då är sambroder: dernäst halfbroder
af fäderne: sedan halfbroder af möder
ne. Lei ver ej sambroder eller halfbro
der; då är taderfader giftoman: dernäst
moderfader: efter honom läderbroder:
så moderbroder. Äro Here bröder, fa
derbröder eller moderbröder; vare den
äldste gifloman. Är ej någon af dem
till; äge förmyndare giftomannarätt.

i Cap. G. B.
2 §•

Fader är sine dotters giftoman,
och moder må dertill råd gifva. Är fa
der död; då är moder med skyldaste
fränders rad. Lefver ej fader, eller mo
der; vare då den, som fader munteliga,
eller skrifteliga, eller moder med nästa
fränders råd, till giftoman nämnt hafver.
3

§'

Äro ej de till; då är sambroder;
dernäst halfbroder af fäderne; sedan half
broder af möderne; och tagen de fader
faders, eller moderfaders råd dertill.
Lefver ej sambroder, eller halfbroder;
då är faderfader giftoman, och näst ho
nom moder fader; dernäst faderbroder,
sedan moderbroder. Är ej han till; då
är den, som henne skyldast är å fäder
ne, eller möderne. Äro de både jeinnskylde; vare då den närmast, som å fä
derne är, man och ej qvinna, och tage
han nästa skyldemans af mödernet och
laga förmyndares råd. Lefva ej skyldemän, utan förmyndare allena; då skall
han hennes giftoman vara.

) Lag-forslagets stadganden uti 1, 2, / och 9 §.§. äro bland allmänna grundsatser redoviste.
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Skiljaktighetenie äro , att Lag-förslaget:
1:0 tillägger fosterfader och fostermoder giftomannarätt för den, de till fo
stran upptagit.
2:0 Utsträcker ej giftomannarälten' till fjärmare skyldemän, än faderbroder
och moderhroder.
3:o Bestämmer, dels att de fränder, af hvilka moder vid giftomannavården
skall taga råd, böra vara å fäderne-sidan, dels alt, då bröder, faderbröder eller
moderbröder äro flere, den äldste skall vara giftoman.
Uti motiverne är anfördt, alt den giftomannarätt, som blifvit fosterföräldrar tillagd,
stode i sammanhang med hvad i Ärfda Balken om fosterbarns upptagande förekomme, och med
förutsättning, att den välvilja, som förmått fosterföräldrarfie, att sörja för barnens uppfostran,
ieke vid giftermål skulle med likgiltighet följa deras val, hade man ock bordt ålägga barnen, så
som en mot fosterföräldrarnes omsorger svarande förbindelse, att söka och iakttaga deras råd;
att, då ett närmare deltagande i livad som rörde den omyndiga, hos allägsnare skyldemän, än
faderbroder och moderbroder, i allmänhet icke kunde påräknas, män anseLt betänkligt, att ut
sträcka giftomannarätten till allägsnare skyldemän, utan i stället ansett förmyndare, hvars näm
nande vore grundad t på Domarens förtroende till en känd skicklighet och redlighet samt väl
vilja lör den omyndige, böra med sin öfriga vårdnad jemväl förena gifto mannarät tens utofning.
Motiv. pag. 3 och 4.

G. Ii.-R:t, som ansett Lag-förslagets redaction af 3 §., då den jemnföres med 17 Gap. 6
$• Ä. B:n, föranleda till den mening, att äfven fosterföräldrar skulle äga alt giftoman efter sig
nämna, har tillstyrkt, att denna mening må, bestämdare än som skett, uttryckas.
Hi-H:ns Anm. pag. 5 och 8.

Med afseende derå, att föräldrar äro sina barn närmast och borde anses, mera än nå
gon annan, om deras väl angelägne, bar H. D:n tillstyrkt, att fosterföräldrars giftomannarätt
må utöfvas endast i det fall, att verkliga föräldrar äro döde, men att i sådan händelse, fosterföräldrarne skulle äga att i de verkliga föräldrarnes ställe inträda och således äfven hafva ratt
att giftoman efter sig nämna.
I fråga om den skyJdskaps-grad, dit giftomannavården borde sträckas, har, enär omyn
dig persons val af make utgjorde en angelägenhet, som rörde hela dess slagt, och således hos
anförvandter, mera än hos någon annan, borde förutsättas uppmärksamhet och nit att före
bygg3 ctt 'c^e Passan^e ägtenskap, H. D:n ansett den omständighet, att närmaste skyldemän,
i anseende till ålder, «.abik egen omvårdnad, flere äldre förmynderskap, eller andra orsaker.
ieke vore förmyndare, ej böra utestänga honom från giftomannarättens utöfning, och derföre
tillstyrkt, att nuvarande Lags utsträckning af giftomannarätten till skvldemän i allmänhet, må
bibehållas; dock med iakttagande af den grundsats, hvilken med principerne så väl i Lagen,
som i Lag-förslaget, instämmer, att ej nagon skulle vara giftoman för den, från hvilken han
härstammar, eller som i slägtskap på sidan är närmare den gemensamma stammen.
H. D:ns Prot. pag. 16, 17, 18.
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1
4

§•

Cap. G. B.
4

Vill man göra jäf emot giftoman,
lör ty att han ej skicklig är, eller af
annat skäl; anmäle det hos Rätten. Gil
las jäfvet; vare giftoman den, som när
mast den jäfvade är, efter ty i 3 §.
skils: samma lag vare, der rätter gif
toman ej är i tillstånd att giftomannarätten utöfva. Finnes, i dessa fall, ej
annan giftoman; då skall Rätten gifto
man nämna.

§.

Nu varder tvist om giftomanna
rätt, eller synes rätte giftoman ej vara
dertill fallen, eller välviljande; då förordne derom Domaren, som han, ci
ter bästa förstånd och samvete, skäligt
pröfvar.

Skilnaden är, att Lag-förslaget, inom bestämdare gränser än Lagen, in
skränker Domarens pröfningsrätt.
G. IÏ.~R:t har anmärkt, alt i den händelse trolofning och lysning förblifva, såsom Et.-R:n
tillstyrkt, 2:ne särskilda actus, kunde tvist om giftomannarätt uppstå, utan att jäf mot lysning
tillika framställdes. H.-R:n har derföre ansett denna tvist böra lämpligast under förevarande
afhandlas oeh sålunda föreslagit, att paragrafen må börjas med följande moment:
”Uppslår tvist om giftomannarätt; pröfve Domaren hvilken af de tvistande dertill är
närmast berättigad.”
H.-R:ns Amn. pag. 5 och 9.

6 Cap. G. B.
5 §.
Vägrar giftoman samstycke till gif
termål; pröfve oek Rätten, då anmälan
"öres, om skäl dertill är.
2
?)

'

4 §.

Nu kan så hända, att fader, eller
moder, eller, efter deras död, rätte gif
toman hindrar det giftermål, som lag
liga sökes; pröfve dä Domaren, om skäl
dertill är. Gör giftoman det för egen
nytto, eller annan sådan orsak; höte
femtio daler, och rätte upp allan ska
da och kostnad: men af föräldrar ma
ge barn hvarken böter, eller skade
stånd i ty mål söka

Det skiljaktiga är, att Lagens bestämmelse af böter och skadestånd för annan
giftoman, än föräldrar, som utan laga skäl hindrar ägtenskap, blifvit från För
slaget utesluten.
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6 Cap. G. B.
(i §. lemnar fader, eller moder, våld, alt
göra mö‘, som gifter sig mot deras vilja, arflös.)

6

§.

Son eller (lotter, som myndig är,
men hemma hos fader eller moder vi
stas, vare pligtig att, före fästning till
ägtenskap, söka deras- råd.

2

§.

Gifter sig son, eller dotter som är
enka, mot föräldrars vilja, medan han,
eller hon, i deras hus vistas, och bröd
deras äter: sker det af förakt och sid
vördnad, eller med den, som ej hafver
godt namn och rykte; vare lag samma.

Skilnaden är., att Lag-förslaget utlryckligt ålägger hemmavarande myndiga
barn, att taga föräldrarnes råd till ägtenskap, men utesluter desi i Lagen bestäm
da påföljd, om rådet ej följes.
Uti motiverne anmärkes., att man väl insett Lagens omsorg i detta ämne, att bevara
huslig samdrägt och föräldramagtens lielgd, men deijemte trott desse ändamål säkrare vinnas,
genom ovillkorlig föreskrift för myndigt‘barn, som vistas hemma hos föräldrarne, att för ett
tillämnadt ägtenskap söka deras rad, och att, vid anmälan om fästning, förete bevis, att sådant
blifvit iakttagit. Man har trott, att, fastän, i detta fall, föräldrarnes samtycke icke, likasom
för omyndiga, utgjorde ett oeflergifligt villkor for fästningens giltighet, den förmån dock här
igenom ostridigt skulle vinnas, att föräldrarne icke lemnades i okunnighet om det tilltänkta ägtenskapet, utan koinmo i tillfälle, att genom varningar och råd upplysa och rätta ett någon
gång vilsefördt barn, och sålunda afböja den olycka, som ett förhastadt steg kunde medföra.
Motiv. pag. 5.
Med afseende derå, att Lag-förslagets stadgande icke leder till någon påföljd, om det öfverträdesj, samt att barns skyldighet, att vid giftermåls ingående begära föräldrars råd, borde
grunda sig i barnens moraliska känsla, men ej vara föremål för positiv Lag, hafva både G.
H,-R:t och II. D:n tillstyrkt, att detta stadgande må uteslutas.
H.rRnis Anm. pag. 5, och H. D:ns Prot. pag. 18 och 19.

4 Cap. G. B.
•8

§.

"Vilja fästehjon bryta fästning; gifven det Kyrkoherden tillkänna. Kyrko
herden skall då, i närvaro äf fästehjo
nens föräldrar, eller närmaste fränder,
som i orten äro, så ock några af för
samlingens ledamöter, dem till förlik
ning råda. Kunna de ej förlikas; gifve

♦ §■_
Vilja fästehjon skiljas åt, och haf
va de hvarannan ej häfdat; gifve det
Capitlet tillkänna, och gånge fästning åter.

5

§•

Kommer hat och bitterhet fäste
hjon emellan af andra besynnerliga or-
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Kyrkoherden dein bevis, att de skilde
äro. Vill den ene skiljas och den andi e ej; dome da hätten till skilnad.

saker, som ej kunnige voro, förr än
fästning skedde, och vill den ene skil
jas, och den andre ej; döme då Rätten
till skilnad. — — — — — —

Skiljaktigheterne äro, att Förslaget:
i.o utesluter det i Lagen för fästningens återgång stadgade villkor, att fäste
hjonen hvarannan ej häfdat;
... '?'° inttefahar föreskrift om Kyrkoherdens skyldighet, att fästehjonen till
förlikning råda;
J b
1
3:o tillåter Kyrkoherden, att gifva bevis om skilnaden, i stället att det,
etter Lagen, bör af Dom-Capitlet meddelas.
G. H.-R:t har tillstyrkt, att vid tillåtelsen för Kyrkoherden att gifva fästehjonen skilnads-bevis, det nu gällande villkor, att fästehjonen hvarannan ej häfdat, må bibehållas
n.-R:ns Anm. pag. 6.

Efter H. D:ns åsigt borde det, när fästehjonen vilja gemensamt bryta fästnin" och häfdande icke mellankommit, ej åligga Kyrkoherden att genom föreställningar söka förena dem
helst denna åtgärd kunde föranleda ett steg, som derefter ångrades, och grundlägga ett äkten
skap, som blefve olyckligt. En förbindelse af denna egenskap borde fullbordas af fri och otvun
gen vilja. H. D:n har sålunda ansett Kyrkoherdens åtgärd i detta fall böra inskränkas dertill
att genast meddela skilnads-bevis.
H. D:ns Prot. pag. 19.

4 Cap. G. B.
10 §.
För att förtydliga jemnförelsen emel
lan Lagen och de stadganden, denna
§. innefattar, upptagas desse under föl
jande punkter:
Laga skäl att bryta fästning äro:
1:0 Om man till fästningen blifvit
tvungen eller bedragen:

1

§•

Varder någon tvungen till fästning,
och låter ej märka sitt samtycke dertiil,
sedan han, eller hon, utom tvång är;
vare da den fästning ogild; utan fäste
hjon hvarannan häfdat hafva.
6

§.

Nu kommer okänd man, och gifver sig ut till namn eller stånd, för an
nan, än den han är: varder cjvinna deraf bedragen till fästning med honom;
böte då han åttatio daler, hälften till
henne, och hälften till de fattiga; hafve
ock till henne förbrutit gåfvorna, och
fästningen vare ogild. _ __. _ _

zt
Det skiljaktiga iir, att Lag-förslaget utesluter:
1:0 då man blifvit tvungen till fästning, Lagens villkor för fästningens upp
lösning, att fästehjonen hvarannan ej häfdat;
2:0 Lagens straffbestämmelse för bedrägeri vid fästning.
Sk. H.-R:n har anmärkt, alt dä Lag-förslagets afsigt med stadgandena i detta ämne
s.vn.tes vara att uttrycka motsatsen af det fria ja och samtycke 1 §. innehaller och hvars
liilkännagifvande, enligt motiverne, utgör fästningens egentliga 1 orm, men denna motsats kun
de yttra sig på annat sätt, än genom tvång och bedrägeri; skalle, etter H,-R:ns asigt, följande
redaction bättre uttrycka Lagbudets anda: ”Om fästningen icke skett af fri vilja och vid re
digt förnuft.”
H.-R;ns Anm. pag. 1 och 57.

II. D:n har
i detta Capitol eller
Lagbestämmelser i
utsättas, hänvisning

ansett criminell ansvar för bedrägeri vid fästning böra bestämmas antingen
i Brottmålslagen; men, i sistnämnde fall, på detta ställe, likasom vid alla
Civillagen, för hvilkas öfverträdande ansvar komme att i Griminallagen
dit meddelas,
H. D:ns Prot. pag. 22.

2:0 om den, man öfvergifver, är
behäftad med obotlig eller venerisk
sjukdom, eller med annan sjukdom, som
smittosam ocb långvarig är, eller med
hemliga och vederstyggliga lyten:
Vid detta stadgande, öfverensstämmande med Lagens uti 4 Gap. 2 Jj. G.-B:n, har II.
D:n ansett det villkor böra tilläggas, att derest sjukdomens beskaffenhet varit känd af det an
dra fästehjonet, när förbindelsen ingicks, sjukdomen icke borde gälla såsom skäl till brytande
af fästning.
H. D:ns Prot. pag. 22.

4 Cap. G. B.
3 §.
3:o om den fäst sig med annan
eller gjort gerning, som rörer dess goda
namn och rykte, eller om qvinnan lå
tit sig af annan lägras och sådant före
fästningen ej kunnigt var. Gör, efter
fästningen, mannen lägersmål; vare ock
det laga skäl för qvinnan att fästningen
ryta.

Fästning gånge ock åter, der ende
ra förr, eller efter fästning begått lä
gersmål, eller gjort sådan gerning, som
rörer dess goda namn. Var det förut
kunnigt; gånge då ej fästning åter.

Det

Det skiljaktiga är.
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i.o att Lagen anser lägersmål af mannen eller qvinnan,

«Ä

brytaie; rL3g-lslT

gersmäl; a:o att Förslaget, dä dLon åf fästj •f,^“."‘“S" SF* &rfess goda t» od. rykte, uteslotef det i La« fåSd JS i f™?S. “■»,>*rer
upplösning, att gen,ingen ej är, före fästningen, af defend™ fäsTehjletTnT"5

Jt,

lägers-mål ,f
ßshli„„,
far sålunda till.tyrlt, att d«„» sistnämnde
a« fästehjoDens lägers-mät, efter Pästmng,
tcinde, der de med hvarannan haft samlag,

«’ pâ,,:, .." «tî il i !
‘T’-.1'"*
fall
icke må an.es
K
sedan den oskyldige det °veta fick
nin°ens *)-

L

Lfk “|S I’

H.-R:ns Anm. [ pag. 1, 58.

Med omsorgen för allmän sedlighels-känsla och den grundsats, att
bunden til! ägtenskaps ingående med en person, som den misstror eller föraktar ”h ^ H T>~
funnit öfverensstämmande, att också för qvinnan det borde anses utgöra hum sk q131 k
fästning, då mannen förut försett sig genom lägers-mål med annan, och sådant vid r T •
ingående ej varit vetterligt. H. D:n har sålunda tillstyrkt, att Lagens stad-ande i r*stnm8-e"s
fall må bibehållas.
1 forenamnde

°

H. D:ns Prot. pag. 22.

4 Cap. G. B,
4-0 Nu kunna andre skäl gifvas
före; pröfve då Rätten, om de af den
vigt aro, att de gälla må.

7 §.
Hvilken som drucken sig fäster
eller på svikligt sätt dertill förledd ärvare ej skyldig det löfte hålla.
8

§•

Reser man egenvilligt bort ifrån
sin fästeqvmna, och hlifver, eiTiot hen
nes samtycke, borta öfver år och dagvill hon ifrån den fästning lös vardadå må Domaren det tillåta.
Den yäsendtliga skilnaden är: att Lagen upptager trenne n™ skäl m
losande af lastning, men Forslaget öfverlemnar i allmänhet åt Rätten då \n!lL
skal, än det mnelattar, gifvas före, att pröfya, om de gälla må.
’ ‘
5

34
I fråga om uteslutande af Lagens stadgande angående dryckenskap, såsom laga skäl att
bryta fästning, är uti motiverne anmärkt, att genom den uti i §. af detta Capitel uttryckte
grundsats, att mannens ocli qvinnans fria ja och samtycke utgör en hufvudsaklig beståndsdel
af fästning till ägtenskap, man ock tillräckligen antydt, att personer, som ej voro medve
tande af sina gerningar, eller saknade förmåga att med gifven visshet meddela andra sina
afsigter och betekna sitt samtycke, icke kunde i fästning till ägtenskap sig inlåta.
Motiv. pag. 3.

Oaktadt denna förklaring, har likväl H. D:n ansett det skäl till fästnings brytande:
om någon vid dess ingående varit drucken, böra, på sätt nu gällande Lag innehåller,

bestämdt upptagas.
H. D:ns Prot. pag. 22.

4 Cap. G. B.

11 §.
Ej må den, som fästning brutit,
giftermål med annan fullborda förr, än
den öfvergifna förlikt, eller dess rätt
till skadestånd pröfvad är. Sker det;
bafve ändå den öfvergifne sin rätt till
skadestånd öppen.

5 §.
— — —- — ; då må den brotts
lige ej bygga ägtenskap med någon
annan, så länge den öfvergifne ej förlikt
är; fylle ock allan skada.

Skilnaden är: det förtydligande af Lagens mening, som senare momentet i
Förslaget innefattar.
Sk. H.-R:n har ansett stadgandet i sistnämnde moment klart följa af det föregående,
och således kunna utgå.
H.-R:ns Anm. pag. 1 och 58.

G. H.-It:t har anmärkt, att viss tid borde utsättas för utsökande af ifrågavarande ska
destånd, och derföre föreslagit följande redaction: ”Har den, som fästning brutit, ingått an
nat ägtenskap förr, än den öfvergifne förlikt eller dess rätt till skadestånd pröfvad är; vare
ändå den sistnämndes rätt till skadestånd öppen, derest talan anställes, inom natt och år,
från det ägtenskapet kunnigt blef.”
H.-R:ns Anm. pag. 6 och 12.

Efter H. D:ns åsigt borde, när den ene af fästehjonen ville skiljas, men den andra ej,
eller af någondera yrkades skadestånd, frågan förvisas till Domstol, som agde döma till skilnad, samt dervid icke allenast, på sätt Lag-förslaget innehallei, alägga den, hvilken fäst
ning utan laga skäl brutit, att till den andra gifva skadestånd, utan ock fastställa sådant ut

35
den, som sjelf varit föranlåten, af laga skäl, grundade i den andras felaktiga förhållande,
att skilnaden söka.
H. D:ns Prot. pag. 19.

Nytt Stadgande.
12 §.
Finnes emot ägtenskap laga hinder, som i 3 Gap. sägs; då må fästning ej
ske. Yppas hinder, och kommer fråga upp, om det lagligt är ; pröfve det Rätten,
när anmälan derom göres.

Stadganden j från Förslaget uteslutne.
3 Cap. G. B.
3

«.

raster annan än rätte giftoman, som förr är sagdt; 'böte femton daler
-i
fästning vare ogild.
‘
’ octl
4 §.
Fäster giftoman mö åt tvenne; böte tretio daler, hälften till Konungen, och
hälften till häradet, eller staden, och skadan åter.
5

§•

Fäster man sig den qvinna, som förr lagliga fäst är; böte då han femton
daler, och hon tretio; äro både förr fäste; böte hvardera tretio daler. Sker lä
gersmål dem emellan; plikten som i Missgernings-Baiken urskils; hafven ock för
verkat till de fattiga allt hvad de hvarannan gifvit. Fäster man sig tvenne- böte
tretio daler, och vare den första fästning gild, ändå att han den senare häfdat
Y ill den förra ej bygga ägtenskap med honom; blifve då han med den senare vigd.

6

§.

Fäster man sig ovetandes den qvinna, eller qvinna dem man, som förr
fäst är; vare saklös, och den brottslige böte tretio daler, och skadan åter- hafve
ock förbrutit till den saklösa de gåfvor, som densamme både fått och <dfvit ‘ ^
»ägor annorlunda till skilnad i fästning vållande, eller fäster han sig den han för
skyldskap, eller annat hinder ej ägta må; vare lag samma.
7

§-

Äro begge lika vållande till fästningaskilnad; hafven då förverkat till de
tattiga allt, hvad de hvarannan gifvit; och böte hvardera tjugu daler. Våiler an-
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nardera mer och annardera mindre, böte den halft, som mindre våller; men
gåfvorna vare förbrutna till de fattiga.
8 §.

Nu gifva fästehjon hvarannan gâfvor i reda penningar, eller lösören, för
ägtenskaps skull; dör sedan fästeqvinna förr än vigsel åkommer; gifve då fäste
man till den dödas föräldrar, eller arfvingar allt igen, hvad han fått, och tage
åter hvad han gifvit hafver. Dör fästeman ifrån fästeqvinna; tage lion sina gåfvor åter, och behålle hvad henne gifvit var i lösören.
/2 Cap. G. B.
3 §. senare mom.
—• — — : fästehjon vare ock förbudet, att förr vigseln flytta i hus och
bo samman. Göra de det; böte hvardera tio daler till de fattiga, och flytte emel
lertid ifrån hvarannan "').
I öfrigt an märk es vid detta Cap., att G. H:t, i öfverensstämmelse med de af H.-Rtn
framställde, från Lag-förslaget skilde åsigter, som förut äro redoviste, föreslagit, att de ämnen,
Lag-förslagets i Cap. innefattar, må, i likhet med 1734 års Lag, i 2:ne serskilda Cap. upp
tagas, under titel, det ena: om aftal till ägtenskap och hvar som giftoman vara shall,
det andra: om fästning eller trolofning.
Se H.-R:ns förslag till ny redaction uti Anm. pag. 8, till och med 12.

2 GAP.

Om hinder mot ägtenskap.
5

§•

[ svågevlag å sidan må ej någon,
utan Konungens lof, gifta sig med sin
broders enka, eller med sin systers eflerlemnade man.

2 Cap. G. B.
Genom Kongl. Förordningen den
to April 1810, hafva 5 och 6 §.§. er
hållit följande lydelse:

5 §.
I svågerlag å sidone må man ej,
utan Konungen gifver der lof (ill, gilla
sig med sin broders enka, brodersons

De uteslutne stadganden uti 3 Cap., 9, 10 och 11 $.§. samt 10 Cap. 7 jj. G.-B:u Uro bland allmänna
grundsatser redoviste.

eller systersons, broders eller systers
son asons eller dottersons enka; sin fa
derbroders eller moderbroders, fader
faders eller fadermoders, moderfaders
eller modermoders broders enka, ej el
ler med sin aflidna hustrus syster,
hustrus broders eller hustrus systersdotter eller dotterdotter och deras alkomma; hustrus fadersyster eller moder
syster, hustrus faderfaders eller fader
moders syster, hustrus moder faders el
ler modermoders syster.

„ 6 §>
Lj eller må man i andra svagerlaget, utan att Konungen dertiil gifver lof,
ägtenskap bygga med sin hustrus stjufmodei elIex sm stjulladers enka, ej el
ler med sin döda dotters mans enka eller
med sin stjufsons eller stjufsons sons enka.
Det skiljaktiga är, att Förslaget utesluter Lagens förbud mot ägtenskap emellan;
1:0 de å sidan bes vägrade, utom första ledet;
2:0 de, i Lagen nämnde, i andra svågerlaget.
Uti motiverne är anfördt, att då, med stöd af Lagstiftningens allmänna grunder och
wfvanåberopade Kongl. Förordning, giftermål i aflägsnare led af svågerlag alltid blifvit, på
skedd ansökning, af Kongl. Maj:l bifallne, bade allmänheten redan derigenom vunnit öfvertygelse om deras tillåtlighet; men som deremot förhållandet emellan den ene maken och den
andras syskon lemnade rum för ett mera förtroligt och fritt umgänge; samt omsorgen om
sedlighetens bevarande således icke medgåfve ovillkorlig tillåtlighet af ägtenskapsförbindelser
i detta svågerlag, hade man bibehållit det för sådana fall nu stadgade villkor
Motiv. pag. 7.

G. II.-R:t har anmärkt, alt Lagen ej borde upptaga andra fall än sådana, i hvilka äg
tenskap ej är tillåtit, och någon dispensation derutöfver icke äga rum; och då den närmare
förtrolighet, hvartill man ansett svågerlaget föranleda, lika lätt kunde inträffa emellan syskons
barn, i grund af skyldskapen, men 1 senare fallet, efter hvad H.-R:n sig yttrat, Kongl. Maj:ts
tillstånd ej vidare erfordrades*), hade H.-R:„ ansett det, äfven i förra fallet, öfverflödigt,
och förevarande §. sålunda böra utgå.
H.-R:ns Anm. pag. 6.

' Lagens stadgande, att syskonbarn ej fa med hvarannan ingå ägtenskap, utan Konungens lof, fortfar att
vara gällande, ehuru målet bör anmälas, genom Consistorium, enligt K. Kung. den 8 Sept. 1829.
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H. D:n har gillat det föreslagna stadgandet, men tillstyrkt, att fölbudet borde gälla
lika för frånskild, som för efterlefvande make.
H. D:ns Prot. pag. 23.

9

§•

För den, som till straff-arbete å
lifstid dömd är, vare ägtenskap ej
tillåtet.

Kongl. Brefvet den 24 Januari 174-5
öfverlemnar till Kongl. Maj:ts nådiga
pröfning, huruvida lifstids-fånge må, uppå serskild anmälan, kunna tillåtas, att
börjad ägtenskaps-handel fullborda.

Skilnaden är sålunda blott, att Förslaget utesluter, vid för budet, Lagens villkor.
Man har trott, att Lagen ieke borde medgifva ingående af ägtenskaps-förbindelse med
en för grofva brott från samhället afskild person, hvars belägenhet gjorde honom alldeles
oskicklig, att blifva uppfostrare för uppväxande Statsborgare.
Motiv. pag. 8.

5 Cap. G. B.
10 §.
Gift man eller qvinna må ej ingå
nytt ägtenskap, innan förra ägtenskapet
genom makens död upphört, eller skilnad lagligen skett.

4- §.
Träder någor i annat gifte, och
vet, att förre maken lefver, straffes som
1 Missgernings-Balken skils.

Skilnaden är: att Förslaget innefattar bestämdt förbud mot månggifte.
Härvid anmärkes, att stralf för öfverträdelse af detta förbud är utsatt i Förslaget till
Criminal-Lag, 19 Cap. Straffbalken.
G. H.-R:t bar tillstyrkt, att redactionen, till förekommande af misstydning, må inne
fatta, att skilnadsdomen borde hafva vunnit laga kraft.
H.-R:ns. Anm. pag. 7.

12 §.
Då giftermål återgår eller skilnad
i ägtenskap sker, må ej qvinnan träda
i nytt gifte förr, än ett år förflutit, ifrån
det dom till återgång eller skilnad vun-

Kongl. Förklaringen den 2.3 Mars
1807 stadgar, att hustru ej må, efter
det skilnad i hennes förra ägtenskap lag
ligen skedd är, gå uti annat gifte, in-
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nit laga kraft. Har hustrun, under rät
tegången, med Rättens tillstånd, särskildt hemvist antagit; då varde tiden
räknad från den dag, hon således upp
hört alt med mannen sammanlefva.

nan så lång tid förflutit, ifrån det frå
gan om sådan skilnad först instämdes
till Domstolen, att hon framfödt eller
framföda bordt det foster, hvarmed hon
kunnat vara hafvande förr än skilnaden
söktes.

Det skiljaktiga är sålunda: att Förslaget, bestämdare än Lagen, uttrycker
dennes mening.
Jemte framställande, såsom exempel, af den lätt tänkbara händelse, att mannen, under
det lättegangen i skilnads-fragan ännu fortgick, besökte sin bortflyttade hustru, och att sam
lag dervid dem emellan ägde rum, har G. H.-Rätt anmärkt, att om skilnads-domen utfölle
< tt par manader derefter, samt hustrun, på grund af den beräkning senare mom. af förevarande §. tillåter, efter två andra månaders förlopp ingick nytt ägtenskap; så kunde ock intiäfla, att hon i senare ägtenskapet, framlodde ett barn, som verkligen vore af laggift säng
ined frånskilda mannen. För att förekomma sådan oordning, hvartill stadgandet i nyss
nämnde mom. möjligen kunde föranleda, har H.-R:n tillstyrkt, att detta stadgande måtte all
deles utgå.
H.-R:ns Anm. pag. 7 och 10.
IL D:n har yttrat enahanda åsigt.

H. D:ns Prot. pag. 23.

i3 Cap. G. B.
13 §.
Har skilnad skett för hor; vare nytt
gifte den brottsliga ej tillåtet förr, än
tu år tilländagått, sedan dom till skil
nad vunnit laga kraft.

2 §.
Den som ägtenskap med hor bru
tit, må ej förr gå i annat gifte, än den
oskyldige död, eller gift är; eller dertill samtycker och Konungen gifver der
lof till. Gör han det ändå; bote tjugu
daler, och vare ägtenskapet ogiidt. — —

Det skiljaktiga är: att Förslaget, med uteslutande af de i Lagen stadgade
villkor vid tillåtelsen för den brottsliga i laken att gå i nytt gifte, och afansvarsbestämmelsen, blott föreskrifver bestämd tid, inom bvilken nytt gifte ej må ske.
Uli motiverne är anmärkt, att å ena sidan syntes Lagens förbud vara nog strängt,
då första villkoret för dess häfvande varit iemnadt åt den oskyldiga makens godtycke, och
den andras rättighet att ingå nytt ägtenskap, i brist af den förras medgifvande, blifvit bero
ende på tillfälligheten af dess inträde i nytt gifte eller dess död: å andra sidan åter hade
förbudet ofta saknat verkan, när vid en lättsinnigt öfverenskommen och genom tillställningar
beredd ägtenskapsskilnad, den som åtagit sig brottet, redan i förväg försäkrat sig om den
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andras samtycke och såmedelst obehindradt ernått det ändamål, som merendels varit åsyftadt. Man hade derföre trott, att då den oskyldige maken vunnit en sökt skilnad och jemväl, genom den brottsligas förverkade lott i boet, njutit ersättning för sitt lidande, det icke
inera, sedan alla förbindelser af förra ägtenskapet upphört, borde på dennas behag få an
komma, att än vidare öka straffet för den andra, genom dess af hållande Iran nytt agtenskap.
Motiv. pag. 8.

För att hindra påräknad vinst af det brott, som vållat första ägtenskapets upplösning,
har Sk. H.-R:n tillstyrkt ovillkorligt förbud för den till ägtenskapsskilnad skyldiga make,
att träda i nytt gifte.
H.-R:ns Anm. pag. 2, 59.

Nya Stadganden.
H

§.

Den, som. uppsåtligen dräpit sin maka, eiier hvars agtenskap blifvit upp
löst för brott, som i 6 Cap. i §. sägs, må ej ingå nytt agtenskap.
Förbudets motiv är, att den brottslige ej må genom knytandet af ett nytt förenings
band, utur sjelfva brottet bereda sig en belöning, som gemen ligen är dess afsigt.
Motiv. pag. 9.

15 §.
Man och qvinna, som lagligen skilde äro, må ej agtenskap med hvarannan
ä nyo ingå, der skilnaden skett för något af de skäl, som i 6 Cap. 2, 3, g och
io §.§. sägas.
Uti motiverne ar anmärkt, att en allmän tillåtelse för skilda makar, att, när dem
g.0d-t syntes, återförena sig med hvarannan, skulle otvifvelaktigt befordra ett oordentligt lefnadséätt, förnärma sedligheten och förringa den helgd, hvari ägtenskapet, sasom en af Sta
tens heligaste förbindelser, borde hållas. Den flygtiga eller sedeförderfvade make kunde gifväs, som efter någon piöfvotid bröte förbindelsen, under förbehåll eller föresats att framde
les förnya den, då egennyttan eller andra afsigter så fordrade. Genom det föreslagne förbu
det, hade man åsyftat att göra sådane föraktliga uträkningar fruktlösa, lägga ett band pa
skilnadsbegäret oeb motverka det ostadiga lynnets inflytelser. Men man hade ej funnit an
ledning att utsträcka förbudet till de fall, då skilnad skett emellan makar, af hviika den
ene blifvit vansinnig, mistat sin frihet, måst gå i landsflykt, eller eljest rest ifrån den an
dra» Lagen borde visserligen ickc i dessa fall sammanhalla ägtenskaps-bandet, näi skils
mässa sötles; men om den vansinnige sedan återfinge sitt forstand, den till fängelse dömde
sattes

41
odttes i fiihet, den landsflyktige lemnades rättighet att i landet ånyo vistas, eller den bortxeste emkomme, die tedde sig ej något giltigt hinder för det afbrutna ägtenskapets återuppifvande, sa tramt ej a dens sida, som skilnaden vunnit, nya band derföre lågo i vägen.
Motiv. pag. 9.
G. H.-R:t har anmärkt, att i de fall som iaxvi
,
,
, „ . , p.. o.
,
som lagförslagets 9 och 10 §.§. innefatta, för
budet fo. sadane skilde makar alt ånyo förena sig, icke borde vara ovillkorligt, utan na
Domarens profmng af förekommande omständigheter bero, om senare ägtenskapet beviljas nui,
Iv ta för"l a eH01'enlng; af !”Sen stada
det aI1“änna, ej sällan kunde vara af synnerlig
nytta loi de barn, som blifvit under det upplösta ägtenskapet sammanaflade.
H.-R;ns Anm. pag. 7, 10.

Deremot är af Sk. H.-R:n den äsigt framställd, att ett ägtenskap, som en gång blif
vit upplöst, aldrig borde fä återknytas, utom i det enda fall, att skilnad skett för den ena
makens vansinnighet, och denna fått sitt förstånd åter. Den make, som i öfri-rn fall
(1er undantag blifvit föreslagne, varit nog lättsinnig att söka skilnad, hade ock, efter°H.-R:ns>
äsigt, gjort sig ovärdig, att få återknyta samma förbund. Il-R;n har sålunda föreslagit att
dessa undantag md utgå.
ö ’
H.-R:ns Anm. pag. 2, 59.

Da försoning emellan frånskilda makar, ändring i deras lynne och tänkesätt samt för
bättring bos den, som varit brottslig eller felaktig, voro icke allenast möjliga, utan kunde i
vissa fall, just genom en längre skilsmässa, åstadkommas, och det följakteligen icke borde an
tagas, att ett nytt ägtenskap dem emellan ovillkorligen skulle blifva olyckligt, eller för nå
gondera af contrahenterna vådligt; har H. D:n icke funnit skäl att å Förslaget i denna del till
styrka bifall, men deremot hemställt, att, med ändring af livad nu finnes stadgadt, lysnin»
och vigsel, uti den i allmänhet föreskrifna ordning, alltid horde föregå ett förnyadt ägten
skap emellan frånskilda makar.
fl. D:ns Prot. pag. 25.

Uteslutne Stadganden.
2 Cap. G. B.
3

§.

Syskonebarn måge ej taga hvarannan till ägta; utan Konungen gifter der
lot till.
1
b

6
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10 §.
Ej må den, som mö lägrat hafver, få henne Lill ägta; utan fader och mo
der gifva der ja och samtycke till, eller Domaren pröfvar, att goda skäl dertill styrka.
Vid Förslagets 2 Cap. äro i öfrigt följande tillstyrkanden gjorde:
af Sk. H.-R.-n ;
att, med tillämpning af Kongl. Brefven den 10 Januari \-j55 och den i5 April 179G
ett Lagbud borde införas, derigenorn åt Konungen öfverlemnades, att tillåta en döfstum in
gå ägtenskap, då han kunde ådagalägga sin förmåga att försörja sig, hustru och barn;
att, i följd af H.-Pims förslag till förändrad redaction af i3 §., hvarigenom stadgandene uti i4 och 16 §.§. af sig sjelft förfalla, desse tvenne sistnämnde måtte alldeles utgå.
H.-R:ns Anm. pag. 58 och 59;

af Högste Domstolen.att en Lagbestämmelse borde tilläggas, hvarigenom allmän åklagare berättigades, att
1 de fall der fästning skett, men laga hinder mot ägtenskapet förekomme, väcka talan om
fästningens ogillande; det fästehjon, som varit i god tro, dock obetaget, att af det andra,
som icke så varit, skadestånd yrka.
H. D:ns Prot. pag. 26.

3 GAP.

Om lysning.
'

2

§.

Gitter ej fästelvjon visa, att det till
ägtenskap ledigt är; tekne ändå Kyrko
herden fästningen i kyrkans bok och
kungöre sedan tre gånger, i allmänna
Tidningarne, att klander emot det till
tänkta giftermål hos honom anmälas må;
och varde ej lyst förr, än tre månader
framflutit, sedan sista kungörelsen sked
de: är fästehjonet utländing och har ej
vistats inom Riket i fulla tu år; då må
lysning ej ske förr, än sex månader tilländalupit, sedan sist kungjordt var.

Kongl. Brefven den 26 Oct. 179«
och 12 Dec. 1798 föreskrifva, att då
hinderlöshet för ägtenskap icke annor
lunda utrönas kan, må i allmänna tid
ningarne kungöras, att jäf mot det tillämnade ägtenskapet bör anmälas hos
Kyrkoherden i den församling, der qvinnan bor, inom följande tider:
dä sökanden är infödd och boen
de inom Riket, tre till sex månader:
då hinder lösbeten för svensk man
eller qvinna från utrikes ort skall styr
kas, eller för utländing, som här i Ri
ket i tvenne år sig uppehållit, ett år.
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Skiljaktigheterne äro:
1:0 att Förslaget föreskrifver bestämdt en tid af tre månader för jäfs anfö
rande mot ägtenskap emellan Svensk man och qvinna, antingen de vistas inom
eller utom Riket;
2.0 att, i Iråga om tiden för anmälan af jäf mot utländings giftermål, Lagen
stadgar ett år, der han uppehållit sig tu år i Sverige, men Lagförslaget, i detta
fail, blott trenne månader, och, då han ej vistats inom Riket fulla tu år, sex
månader.

7 Cap. Q. B.

7 §.
Ku är lysning utfärdad för omyn
digt fästehjon: viser någon, som ej till
fästningen bifall gifvit, sig vara rätter
giftoinan, ocli gör emot lysningen jäf;
då skall den inslällas: uppstår tvist om
giftomanna-rätten, och sätter han, som
den rätt påstår, borgen för kostnad och
skada; förvise Kyrkoherden honom att
till Rätten stämma fästehjonen, så ock
den, som för gifLoman antagen varit,
inom sex veckor; och varde imedlertid
lysningen inställd. Kommer giftoinan,
som bifall gifvit, och säger sig dertill
tvungen eller bedragen vara; då skall
ock lysningen inställas och han förvi
sas att om jäfvet stämma, inom tid
som sagd är, der han borgen för kost
nad och skada sätter.

8

§.

Är ett af fästehjonen förut fäst med
annan, och vill denne göra jäf mot gif
termålet; anmäle det hos Kyrkoherden
och ställe tillika borgen för kostnad
och skada. Kykoherden gifve då den
jäfvande anvisning att stämma och in
stalle lysning, efter ty i 7 §. sägs.

3

§■

Vill man jäf göra mot ägtenskap,
a sina eller annars vägnar; gifve det
Kyrkoherden tillkänna i tvenne mäns
närvaro; ställe ock straxt borgen hos
Konungens Befallningshafvande för all
skada och kostnad, och tage sedan stäm
ning, till nästa rättegångstimma, å den,
som jäf göres emot. Finner Domaren
ej laga skäl dertill; böte då käranden
tjugu daler och rätte upp allan skada.
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9 §.
Är jäf g jord t, som i 7 eller 8 §
skils, och försittes den tid att stämma,
som der stadgad är; hafve den jäf van
de sin talan förlorat; och ägen fastehjonen rätt till skadestånd, der de det
fordra. Sker stämning, och pröfvas den
jäfvande till sin talan obefogad vara;
gifve ock da skadestånd.
Förslaget skiljer sig från Lagen i följande afseenden:
1:0 att det bestämdt utsätter de fall, då jäl mot lysning Lill ägtenskap får
göras, och stadgar i dessa fall olika iakttagelser;
2:0 alt det innefattar bestämd föreskrift dels om talans förlust, der den tid
att stämma, som stadgad är, försittes, dels om fästehjons rätt, i sådant fall, att
skadestånd njuta;
3:o att Lagens straffbestämmelse för den klagande, der Domaren ogillar
jäfvet, är från Förslaget utesluten.
Sk. IL-R:n liar anmärkt, att jäf mot lysning till ägtenskap borde ske i tvenne gode
mäns närvaro: att, i stället för den föreslagna långa tid af sex veckor, något hinder ej mötte
att om klander mot lysning kunde stämmas till nästa rättegångsdag: att äfven i det fall, då
någon, som styrker sig vara giftoinan, gör jäf mot lysningen, oeh stridighet om jäfvet upp
står, giftomannen borde vara skyldig att, inom förelagd tid, sitt klander efter stämning ut
föra; och att Lagförslaget ieke innefattade föreskrift, huru förfaras borde i det fall, då laga
hinder mot ägtenskap yppas, sedan lysning fulländad är.
I öfverensstämmelse med dessa anmärkningar, är ny redaction af 7, 8 och g §.§. af
H.-R:n föreslagen.
Se H.-Rais Anm. pag. 2 och 60.

Nytt Stadgande

*).

10 §.

Ej skall lysning uppehållas i andra, än de fall, som i 6, 7 och 8 §.§. sag
de äro; utan så är, att fästehjon sjelf fästningen bryter. Är skilnad i fästning
skedd, som i 1 Cap. 8 §. sägs; lekne det Kyrkoherden i kyrkans bok.
G. H.-R:ts förslag till ny redaction af detta Cap., se H.-R:ns Anm. pag.

) Det nya stadgande, 1 §, innefattar, är bland allmänna grundsatser redovist.

\i

och i3.

45
4 CAP.

Om vigsel.
1

§•

Nu är lysning fulländad utan jäf,
eller har jäf uppstått, men ej fullföljdt
eller ock ogilladt blifvit; då skall Kyr
koherden, der han ej sjelf viger, gifva
bevis, att hinder mot giftermålets full
bordan ej är; och äge sedan Prest, som
anlites, att vigsel förrätta. Har alle
nast en lysning skett, i sådant fall, sorn
i 3 Cap. 5 §. sägs; då må vigsel ej
förrättas förr, än å andra dagen derefter.

2 §.
Vid vigsel skola vittnen närvara;
och tekne Kyrkoherden i kyrkans bok
vigseln, så ock namnen å minst tvenne
vittnen. Viger annan Prest; underrätte
han Kyrkoherden derom, så att vigseln
i kyrkans bok må teknad varda. Har
vigsel lagligen skett utom Riket; då skall
ock den, sedan makarne till Riket kom
mit, teknas i kyrkans bok uti den för
samling, der makarne först hemvist taga.

j“,.'

Kongl. Rrefvet den i5 Sept. 1773
stadgar: att den Prest, som, sedan i
dess församling blifvit behörigen lyst,
utan skäl vägrar meddela lysnings-attest,
till vigselns förrättande i eller utom
samma församling, skall för sådant ola
ga hinder böta femtio daler silfvermynt:
att Prest, som, ehuru behörig lysning
föregått, förrättar vigsel, utan att vara
försedd med lysnings-attest af vederbö
rande Prestman i den församling, hvarest
lysningen skett, skall vara förfallen till
etthundrade daler silfvermynts böter:
att då vigsel skett, skall Prest, som
den förrättat, i Stockholm genast, och
i landsorterne sist inom sex veckor derefter, hos Kyrkoherden i den försam
ling, hvarest lyst blifvit, meddela be
vis å lysnings-attesten om dagen då
vigsel är förrättad, eller ock, inom sam
ma tid, ingifva skriftlig berättelse der
om till det Consistorium, hvarunder han
lyder, som sedermera har att genom
Consistorium, derunder lysningsorten hö
rer, gifva sådant vederbörande Pastor
tillkänna; allt vid äfventyr för Prest,
som uraktlåter någondera af dessa fö
reskrifter, att böta femtio daler silfver
mynt.

Skiljaktigheterne äro, att Lagförslaget:
1:0 föreskrifver, att namnen å minst tvenne vittnen vid vigseln skola i
kyrkans bok anteknas;
2:0 utesluter Lagens serskilde straffbestämmelser;
3:o innefattar stadgande, angående antekning i kyrkans bok af vigsel, som
lagligen skett utom Riket.

IG
Nytt Stadgande.
3 §.
Ar fästehjon för vigsel motvilligt, och talar andra fästehjonet derå, äge Rät
ten förelägga tid till vigsel, efter omständigheterna. Undandrager fästehjonet sig
ändå och viser ej förfall; varde fästningen ansedd, såsom utan laga skäl bruten.

Uteslutet Stadgande.
7 Cap. G. B.
Nu hafver man q vinno lagliga last, och vill ägtenskap med vigsel fullkom
na; då skall han säga giftomanneu till, sex veckor förut. Vägras hon honom
utan laga orsak; lite då Konungens Befallningshafvande till, att vigsel utan up
pehåll ske må; och giftoman höte sedan, för olaga hinder, femtio daler, och
skadan åter.

5 C A P.

Om återgång af giftermål.
1

§‘

Är giftermål fullbordadt, ändå att
hinder varit, som i a Cap. a, 3, 4> 8,
<), io, 14, i5 och 16 §§. sägs; gånge
det åter.

s Cap. G. B.

12 §.
A'hger Prest dem, som ägtenskap
ej bygga måge; vare vigsel ogild, och
miste han sitt Prestaembete. I de fall.
der lägersmål vid dödsstraff förbudit är,
plikte ock Prest dertill med fjorton da
gars häkte vid vatten och bröd. — —

Det skiljaktiga är, att Förslaget uteslutit:
i:o Lagens stadgande om giftermålets återgång, äfven i de fall, att son gift
sig med modren, då hans fader lefver och är gilt med dottren, eller dottren med
fadren, då hennes moder lefver och är gift rnecl sonen;
2:0 Lagens straffbestämmelse för Prest, som viger dem, hvilka ägtenskap
med hvarannan ej bygga må.
Härvid anmärkes dock, att uti Förslaget till Criminallag, 28 Gap. 8 §. Straffbalken, ar
straffbestämmelse utsatt för Prest, som viger dem, hvilkas ägtenskap, för laga hinder, måst«
återgå, då det hinder honom vetterligt var.

Såsom motiv för uteslutande af Lagbudet i första puncten är anmärkt, att om, genom
förseelse af Prest, livarföre lian står i ansvar, giftermål i förenämnde fall kommit till full
bordan, dess återgång visserligen skulle medföra vida svårare följder, än den inflytelse, öfverträdelsen af förbudet kunde äga på allmän ordning.
Motiv. pag. It.

I följd af anmärkningen vid 2 Cap. i3, 14, i5 och i6 §.§. liar Sk. H.-R:n tillstyrkt, alt vid
uppräknande af de fall i förevarande
då fullbordadt giftermål borde gå åter, i3 §. må upptagas,
men i5 och 16 J.J. uteslutas; äfvensom H.-R:n anmärkt, att då Lag-förelaget uti 5 Cap. 2 $.
stadgat villkorlig återgång för ett fall, der giftermålet i 2 Cap. 5 §. vore villkorligen tillåtet,
lagbudens inbördes öfverensstämmelse fordrade, att ett giftermål, fullbordadt emot förbudet i
6 §. af sistnämnde Capitel, äfven borde återgå, så vida det i förbudet förutsatte förhållande
fortfore.
H.-R:ns Anm. pag. 3, 60, 61.

2 §.
Gifter sig någon, utan Konungens
lof, med sin broders enka eller systers
efterlemnade man; gånge giftermålet åter,
der ej Konungen finner, att det må
fast stånda.

Kong!. Förordningen den 10 Apr.
1810 förbjuder äfven giftermål med broders enka och systers elterlemuade man,
utan att Konungen dertiil lof gifver.

Skilnaden är sålunda: Lagförslagets tillagde stadgande, h varigenom till Ko
nungen öfverlemnas, att pröfva, huruvida ofvannämnde giftermål, utan lof tullbordadt, må fast stånda.
Den rättighet, som genom föreslagna stadgande blifvit åt Konungen förvarad, har man
ausett vara en följd af den makt, Lagen förut honom lemnat, alt, uppå skeende ansökning före
giftermålet, undanrödja ifrågavarande hinder.
Motiv. pag. 11.

Såsom en följd af anmärkningen
alldeles utgå.

2

3 §•
Har vigsel skett utan lysning, el
1er är vigsel förrättad af den, som ej

Cap. G. B.
12 §.

— Viger den, som ej är
Prest, ehvad ägtenskapet är tillåtet, ei-
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Prest är; vare ogild. Är ej hinder
mot giftermålet; då må ny vigsel lag
ligen ske.

1er ej; straffes med arbete vid Konun
gens slott eller fäste, i tre, eller flera
år, som brottet är till; och i ty fall,
der ägtenskap är tillåtet, bör laga vig
ning ske.
“

Cap. G. B.
2 §.

— •— —• Viger Prest förr än
lagliga lyst är; miste embete sitt.
Kongl. Förordningen den ni No v.
1794 stadgar äfven embetets förlust för
Prest, som till ägtenskap lyser i annan
församling, än der bruden sitt hemvist
hafver och boende är.
Det skiljaktiga är: att Lagens straffbestämmelser för Prest, i omförmälde
fäll, äro från Förslaget useslutne.
Härvid anmärkes dock, att i Förslaget till Criminallag, 2.4 Gap. 17 §. och 28 Cap. 8
V StralFbalken, äro serskilde straffbestämmelser utsatte; 1:0 för den, som bedrägligen, eller
eljest obehörigen, utan sådan brottslig afsigt, utöfvar embete och tjenst, som honom ej betrodd
är; 2:0 för Prest, som viger, utan att laga lysning till ägtenskap föregått.

4 Cap. G. B.
5 §.
Varder man eller qvinna till gif
termål tvungen, eller af någon, som
gifvit sig ut till namn eller stånd för
annan, än den han är, till giftermål be
dragen; gånge det giftermål åter, der
talan anställes inom tre månader, sedan
tvånget upphörde eller bedrägeriet kun
nigt blef. Har endera begått gerning,
som efter Lag medförer vanfrejd, och
har den andre ej, före vigseln, det ve
tat; vare lag samma.

6

§.

Nu kommer okänd man, och gifver sig ut till namn eller stånd, för an
nan, än den han är: varder qvinna deraf bedragen till fästning med honom
— — — —. Kommer vigsel dertill af samma list, och kunna de ej för
likte varda; bote han då etthundrade
sextio daler, och miste äran; gånge ock
det giftermål åter.
Det
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Det skiljaktiga är:
1:0 att Förslaget dels omfattar flera fall för giftermåls återgång, än Lagen,
dels bestämmei viss tid, mom hvilken talan derorn anställas skall;
2:0 att Lagens straffbestämmelser äro från Förslaget uteslutne.
lläivid anmärkes dock, att i Förslaget till Criminallag, 24 Cap. 20
straff för ifrågavarande brott bestämde.

§.

Straffbalken, äro

I motiveina äi anföidt, att ett aftal, grundadt pa tvång eller bedrägeri, kunde af La
gen icke erkännas för giltigt eller bindande. Den, som blifvit tvungen till giftermål eller be
dragen att deruti inlåta sig med en person, hvilken ialskeligen uppgifvit sitt namn eller stånd,
ägde således otvifvelaktig lätt, att gifteimalet biyta. Men man hade funnit allmänna ordningen
och ett billigt afseende på barns väl fordra, att rättigheten att klaga, i sådana fall, inskränk
tes till viss tid. Försoning vore möjlig: ett ömt bemötande, befunnen öfvereusstämmelse i sin
nelag eller andra omständigheter kunde någon gång utplåna minnet af det svekfulla sätt, hvarigenotn giftermålet blifvit beredt. Man hade trott, att en tid af tre månader, sedan tvån«et
upphörde eller bedrägeriet upptäcktes, kunde vara tillräcklig till besinning, 0ch förestält sig en
utöfver denna tid fortfarande sammanlefnad, såsom ett tyst medgifvande af begges bifall till
föreningens bestånd.
Den händelse, då ene maken vid giftermålets ingående vaiät okunnig derom, att den an
dre förnedrat sig med vanfrejdande gerning, hade man ansett vara af enahanda beskaffenhet med
de förut upptagna, och Lagen således för denna händelse böra blifva densamma, som för de förra.
Motiv. pag. 12.

Till förekommande af ett, vare sig till försoning eller till skilnad, möjligen förhastad!
beslut å den förfördelade makens sida, har H. D:n tillstyrkt, att prasscriptionstiden för talan
borde förlängas till sex månader.
■
H. D:ris Prot. pag. 27.

i3 Cap. G. B.
6 §.
Finnes man eller qvinna vanför
till ägtenskap; gånge det åter. Är ende
ra behäftad med venerisk sjukdom, el
ler med annan sjukdom, som obotlig
och smittosam är, eller med vederstygg
liga lyten, förtiger det och sålunda be
drager annan till giftermål; vare lag
samma. För lyten må dock återgång

8 §

Är man, eller qvinna af naturen
vanför, och till ägtenskap alldeles obeqväm, eller dragés han, eller hon med
obotlig smittosam sjukdom, förtiger det,
och svikeliga förleder annan till gifter
mål med sig; varder det fulltygadt,
gånge då ägtenskapet åter; och den
brottslige —- — .— — — ; upp7
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ej ske, der ej talan anställes inom tre
månader efter vigseln.

rätte ock allan skada, och j)likte, som
för annat bedrägeri framdeles skils.

Yäsendtlig skiljakligheL är: det i Förslaget, för ägtenskaps återgång, tillagda
villkor, att talan angående lyten bör ske inom viss tid.
I öfrigt anmärk es härvid, att ehuru Lagen anvisar till straffbestämmelse, såsom fram
deles skilsj finnes likväl det brott, att, genom förtigande af oförmögenhet eller smittosam sjuk
dom, bedraga annan till giftermål, ej sedermera i Lagen upptaget.
Deremot är i Förslaget till Criminallag, 24 Cap. 20 §. Straffbalken, straff utsatt för
bedrägeri vid giftermål, genom förtigande af smittosam sjukdom.
Uti rnotiverna anföres, att då ene maken vore vanför till ägtenskap eller behäftad med
venerisk sjukdom, eller med annan sjukdom, som är smittosam och obotlig, och det vid gifter
målets ingående förtegat, läge deruti ett giltigt skäl för den andra, att giftermålsförbindelsen
bryta. Men man hade funnit betänkligt, att inskränka talan inom viss tid, emedan Lagen ej
borde afhålla den bedragna maken ifrån den langmodighet, som kunde föranledas af hoppet om
sjukdomens upphörande. Hvad anginge dolda kroppsliga lyten, som väckte afsky ocli följakte—
ligen grundläde söndring makarna emellan, borde de oek betraktas såsom gällande orsaker til!
giftermålets återgång, utan att likväl till sina följder vara lika vigtige, som de nyssnämnde.
Den vidriga känsla, de i början åstadkomma, kunde småningom och genom vanan försvinna;
och då således en lycklig förening likafullt vore möjlig, hade man icke ansett Lagen böra,
genom en oinskränkt rätt till klagan, för all tid bevara åt lältsinnigheten en utväg att få agtenskapet upplöst.
Motiv. pag. 12.

Häremot har H. D:n ansett oförmögenhet till ägtenskap icke i annat fall höra gälla så
som skäl till giftermåls återgång, än då, vid dess ingående, detta tillstånd ägt rum, helst
i annat fall kunde hända, att månget lyckligt ägtenskap blefve upplöst, i följd af deruri
der inträffad åkomma, sjukdom eller ålderdomssvaghet, och de mest anstötliga rättegångar kommo att väckas i sådana ämnen; ocli då i afseende â bevisningen, hurndant förhållandet var
när ägtenskapet ingeeks, mycken svårighet skulle yppas, derest tiden för talan vore obegrän
sad; är tillstyrkt, att talan borde göras gällande inom sex månader efter vigseln ; äfvensom, un
der åberopande af anmärkningen vid 5 §. H. D:n föreslagit lika tid för talan om giftermåls
återgång för lyten.
H. D:ns Prot.. pag. 28.

,3 Cap. G. B.
7

§'

Varder, efter vigseln, för matmen
vetterligt, att qvinnan förut af annan

7 §.

llafver man, eller hustru, sedan de
fäste blifvit, haft lägersmål med någon
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lügrad blifvit, och vill han ej förlåta
henne, utan talar derå, inom sex må
nader, sedan vigseln skedde; gånge gif
termålet åler. Lag samma vare, der
mannen, efter fästningen, lagersmal
hegått.

annan, och det efter vigseln varder vetterligt; gånge då med skilnaden — —
som i i §. sagdt är. Varder qvinna efter
vigseln tillvunnen, att annar henne förr
fästningen lägrat hafver, och vill ej man
nen henne det förlåta; vare lagsamma.

Skilnaden är: det i Lag-förslaget stadgade villkor för giftermålets återgång,
alt den oskyldige maken talar å lägersmålet inom bestämd tid.
Motiverne för delta tillägg hafva varit enahanda, som de vid 6 §. anförda.
Motiv. pag. 12.

O. H.-R:l har anmärkt? att om den händelse inträffade, att en hustru, åtta månader ef—
1er vigseln, framfödde ett fullgånget foster, och mannen deraf tog sig anledning misstänka ett,
före giftermålet tillkommet, lägersmål, om hvars verklighet han ock blefve i tillfälle alt laga
bevisning förete; så vore mannen ändå, efter Förslaget, nödsakad att behålla den lättfärdig®
qvinnan, dä likväl hans rätt till skilnad borde, i sadant fall, vara af Lagen trvggad. H.-R:n
har sålunda föreslagit, att tiden för åtals anställande borde, i de bada lall §. omforma 1er, för
längas till ett år efter vigseln, och vid rättigheten till åtal det villkor fästas, att den oskyldige
maken, efter erhållen kunskap om brottet, ej haft sängelag med den andra.
H.-R :ns Anm. pag. 14 och 15.

Nya Sladganden.
S §.

I andra, än de fall, som i t,
gare talan föra.

2,

3 och 4 §•§• sägas, må ej allmän åkla

Man har ansett, i de fall, då af den förrättade berodde, alt, med eftergift af sin ta
lan, låta giftermålet äga bestånd, offentliga åklagaremakten ej kunna mellankomma. Endast,
då så beskaffade hinder varit, att allmänna ordningen fordrade giftermålets ogillande, eller då
ovillkorligt stadgade former blifvit åsidosatte, ägde offentlig åklagare i saken tala.
Motiv. pag. 12.

G. H.-R:t har i förevarande fall åberopat sin vid

i

§. gjorde anmärkning.

H.-R:ns Anm. pag. 15.

Sk. H.-R:n har vid denna $. föreslagit följande tillägg; ”Ej må giftermål återgå af de
skäl, som i 5, 6 och 7 §.§. nämnde äro, derest makarne med hvarannan haft sängelag efter
den tid, från hvilken den oskyldiges rätt att söka återgång af giftermål anses börjad.
H.-R:ns Anm. pag. 3 och 61.
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9 §.

Den, å hvars talan till återgång af giftermål dömdt är, vare pligtig gifva del
Kyrkoherden i församlingen tillkänna; och tekne Kyrkoherden det i kyrkans hok.
II. D:n har anmärkt, att när vigsel skett af Prest och ett verkligt ägtenskap således
ägde rum, horde, vid upplösningen deraf, Consistorium, såsom nu gällande Lag bjuder skiliohref meddela.
’
’ '
1
H. D:ns Prot. pag. 31.

6 CAP.

Om skilnad i ägtenskap.
1

§■

Varder ene maken förvunnen att
liafva anstiftat brott mot den andras lif,
eller att till sådant brott hafva hulpit
eller försök gjort, eller i stämpling der
af deltagit; då skall ägtenskapet upplö
sas, ehvad den oskyldige det yrkar, el
ler ej.

Kong]. Förordningen den 27 Apr.
1810 tillåter ock, att ägtenskapsskilnad
i förevarande fall må beviljas; dock med
det villkor, att makarna ej, efter den
brottsligas bestraffning, ånyo samman
flyttat och haft samlag.

Skilnaden är: Förslagets ovillkorliga stadgande om ägtenskapes upplösning.
Man har ansett det uppsåt, som ene maken redan förrådt, att afdagataga den andra
gifva skälig anledning, att af en fortsatt sammanlefnad befara framtida våda för den senares
lif, och lemna föga rum för hoppet om en någonsin återkommande ägtenskaplig samdrägt.
Motiv. pag. 13 och 14.

II. D:n har, i anledning af den ovillkorliga ägtenskapsskilnad, som blifvit föreslagen,
anmärkt, att, derest icke för ifragavarande brott komme att bestämmas något särdeles alvarsamt straff, kunde tilläfventyrs lagbudet föranleda skenbara stämplingars företagande, just i afsigt att få ägtenskapet upplöst, och, der åter endera maken hade verkligt uppsåt alt afhända
den andra lifvet, vore det löga troligt, att föreställningen om en ovillkorlig upplösning af ägten
skapet, i händelse stämplingen misslyckades, skulle, till afskräckande från brottet, uträtta mera,
än kännedomen om andra makens rättighet att af sådan orsak erhålla skilnad. I alla fall borde
det få bero af den maka, mot hvilken stämplingen skett, att sjelf bedöma om den hade orsak
att anse sig i verklig fara för brottets förnyelse. Lagen syntes icke böra komma emellan med
ett så langt sträckt förmynderskap, som någon gång med skäl skulle kunna af den oskyldiga
makan anses medföra ett särskildt oförtjent lidande.
H. D:ns Prot. pag. 28 och 29.
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4

§•

Dômes ene maken till straffarbete
a lifstid, då må skilnad i ägtenskapet
beviljas, der den andre det påstår.

Kong]. Förordningen den 27 Apr.
1810 sladgar, alt då ene maken blifv i t dömd på lifstid till fängelse eller
landsflykt, må skilnad i ägtenskapet
beviljas, der den andre ej bevisligen
varit i mer eller mindre mon vållande
till eller delaktig uti den dömdas brott.

Det skiljaktiga är sålunda, att Förslaget utesluter:
1:0 Landsflykt på lifstid, såsom skäl till ägtenskapsskilnad.
(Orsaken härtill är, att detta strati' ej finnes i Förslaget till Criminallag upptaget.)

2:0 Lagens villkor för ägtenskapsskilnad, att den ene maken ej vållat eller
deltagit i den andras brott.
Sk. H.-R:n, som anmärkt, alt Lagen ej borde genom en brottslig handling grundlägga
rättighet till en fördel, hvilken möjligen ingått i beräkning vid handlingens begående, har på
denna grund tillstyrkt, att det af Lagen stadgade, men i Förslaget uteslutne, villkor för ägten
skapsskilnad i detta fall må bibehållas.
H.-R:ns Anm. pag. 3 och 62.

Denna H.-R:ns asigt har äfven H. D:n gillat.
H. D:ns Prot. pag. 29.

Är ene maken dömd till straffar
bete å viss tid öfver tre år, eller är
straffarbete ä lifstid, genom Konungens
nåd, till viss tid öfver tre år nedsatt,
och vill den saklöse maken skiljas; förordne derorn Konungen. Lag samma
vare, der ene maken blifvit dömd för
brott, som vanfrägd medförer.

Kongl. Förordningen den 27 April
1810 tillåter, att Konungen må för
ordna om ägtenskapsskilnad, när ene
maken, genom Jagakraft vunnen dom,
blifvit skyldig känd till lifvets eller
ärans förlust, om den ock genom Konun
gens nåd får försköning från dödsstraffet
eller äran återskänkt, så ock då den
blifvit förvunnen till annat groft eller
verkligt vanfrägdande brott, eller dömd
till fästningsstraff på bestämda år.

Lag-förslaget skiljer sig från Lagen, derutinan, att det bestämmer viss tid
för straffarbete, då ägtenskapsskilnad kan ske.
Sk. H.-R:n har föreslagit ny redaction af följande lydelse: "Är ene maken dömd till
fängelse eller landsflykt i fem är, eller å viss tid derulöfver: eller äro, genom Konungens nåd,
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antingen det i 4 .?• nämnde straff till mindre straff förvandladt, eller ock den till dödsstraff
dömde derifrån förskonad: och vill den saklöse maken skiljas; förordne derom Konungen.
Lag samma vare, der någon blifvit fälld till vanfrägdande straff, ändå att Konungen, der till
ärans förlust dömdt varit, af nåd gifvit den äter. Varde dock skilnad i sådane fall ej bevil
jad, der makarne sammanflyttat och sängelag haft, sedan den brottslige straffet undergått.”
H.-R:ns Anm. pag. 3 och 62.

Af H. D:n är tillstyrkt, att Lagens redaction mâ bibehållas, blott med den förändring,
a!*t ägtenskapsskilnad i förevarande fall icke må hos Konungen sökas, utan talan derom vid
Domstol göras anhängig.
H. D:ns Prot. pag. 29 och 30.

i3 Cap. G. B.
6 §.
Nu vill hustru ägtenskapsskilnad
söka, förty att mannen henne öfvergifvit; då må hon det hos Rätten anmäla:
styrker hon med bevis af Kyrkoherden
i församlingen, att mannen bortrest
utan vetlerligt ärende, och att han inom
år och dag ej låtit af sig höra, och är
det ej förut kunnigt eller varder vid
Rätten upptäckt, dä offentlig efterfrå
gan derom göres, alt han å viss ort
inom Riket sig uppehåller; låte Rätten
efter honom lysas å predikstolarna i hä
radet, eller i staden, om han der bo
ende varit, så ock i närmaste socknar
derintill; kungöre ock lysningen tre gån
ger i allmänna tidningarna: har är och
dag förflutit efter lysning och kungö
rande, som senast skett, och har ej el
ler under den tid kunnigt blifvit, alt
mannen å viss ort inom Riket vistas,
eller finnes han utomlands, men viser
ej giltigt skäl, hvarföre han sig der up
pehåller; döme då Rätten till skilnad
Samma lag vare, der hustrun öfvergifver mannen.

4

§.

Öfvergifver och förlöper mannen af
ondsko och motvilja sin hustru, och far
utrikes i det uppsåt, att ej mera blifva
och ho med henne; hafve ingen rätt
sin lott i boet, eller fasta gods sitt, att
råda. Vill hustrun ifrån honom skil
jas; tage då stamning hos Domaren.
Vet man ej hvar mannen sig uppehål
ler; läte Domaren å predikstolarna lysa
efter honom öfver hela häradet, eller i
staden, om han der boende varit, så
ock i de närmaste socknar der intill,
och förelagge honorn natt och år. Kom
mer han ej inom föresaltan lid; dome
då Domaren till skilnad, — — —.
Samma Lag vare, der hustru förlöper
mannen.
Angående rätta tillämpningen af
detta Lagens rum, föreskrifver Kongl.
Brefvet den 4 Febr. 1818, att lysning
efter den bortresta maken ej må af Do
maren beviljas, utan att han förut ge
nom Fresterska pels och andra vederbörandes hörande, som kunna nödiga upp
lysningar meddela, erhållit säkerhet, att
den tilltalade verkligen förlupit sin ma-

v/ w>

;>5
ka, samt, så vielt möjligt är, undersökt
om någon känner deiisarmnas vistelse
ort, orsakerna till hans frånvaro och
begge makarnas förra sammunlefnad.
Skiljaktigheterne äro, att Förslaget:
1:0 ej, såsom Lagen, förutsätter, att makens bortresa skall skett af ondska
och motvilja, och till. utrikes ort.
Uti motiverna är anmärkt, att bevisningen om orsakerna till en sådan utrikes resa
skulle alltid blifva högst osäker. Stundom vore det till och, med omöjligt för den öfvergifna
att styrka verkligheten af sjelfva utrikes resan, emedan den bortreste kunde, hemligen eller
under ombytt namn, vistas i en aflägsen landsort inom Riket.
Motiv. pag. 14.

Bestämmer viss tid efler makens bortresa, då ivsning får ske;
3:o ulesluler Lagens stadgande, angående undersökning om makarnas sammanlefnad;
4:o föreskrifver, alt, lysningen ock sk till ske, genom kungörelse trenne gån
ger i allmänna tidningarna;
5:o innefattar fullständigare bestämmelser, än Lagen, angående villkoren för
skilnaden, sedan lysningen skett.
2:0

i3 Cap. G. B.
7

§•

Har mannen rest utom Riket i vetterligt ärende, såsom för Konungens el
ler Rikets tjenst, handel eller annat lofligL företag, och kommer han ej åter,
inom år och dag sedan ärendet sluta
des, eller vet man ej om ärendet slutadt är, och har mannen ej på fyra år
låtit af sig höra; då ma hustrun det
hos Rätten anmäla; och läte Rätten tre
gånger i allmänna tidningarna införas
kallelse till mannen att sig inställa el
ler förfall visa: gör han ej någoldera,
och vill hustrun från honom skiljas ;
döme då Rätten till skilnad, sedan år
och dag förflutit, ifrån det kallelsen si

6 §.
Reser mannen utom Riket för sin
kallelses skull i krig, köpenskap, eller
i annat nödigt ärende, blifver sedan
länge borta, och låter ej hustrun veta
hvar han vistas; kan hon få derom kun
skap; gifve det Domaren tillkänna, och
Domaren lägge honom dag före, att begifva sig hem igen. Hafver han laga
förfall; förhide då hustrun hans hem
komst.
Visar han ej laga förfall, och
vill ändå ej komma; ransake Domaren
om deras sammanlelnad. Hafver hon
väl och ärliga sig förhållit; då må hen
ne efteriåtas gå i annat gifte, sedan ett år
är förflutit, efter den tid, honom i stäm-
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sta gången kungjordes. Har, enär lys
ning ågått efter ty i 6 §. sägs, make,
som den andra öfvergifvit, visat giltigt
skäl att utrikes sig uppehålla, men kom
mer sedan ej åter; då må ock så för
faras, som nu sagdt är.

ningen föresatt varit, och gifve Gapitlet
henne skiljobref ifrån den förra. Gifver
han henne skuld för lösaktighet, eller
annat otillbörligt, och vill derföre ej
komma åter, och hafver ej full skäl
dertill; döme ändå Domaren lill skilnad. ï’innes laga bevis; gånge derom,
som förr oin hor är sagdt. Nu är ej
våhn att få veta, om den bortreste lefver, eller hvar han sig uppehåller, och
kommer han ej inom sex år igen; då
må Domaren, sedan efter honom lyst
är, annat ägtenskap tillstädja. Äge ock
makt den tid förkorta, om goda skäl
dertill äro. Kommer den förre sedan
hem igen, och viser laga förfall med
fulla skäl, och att han ej kunnat gifva
kunskap om sig; träde då han lill sin
hustru, och den senare vike, der dem
ej annorledes åsämjer; och den ledige
hafve våld, att gifta sig med en annan.

Väsendtlige skiljaktigheter äro, att Förslaget:
1:0 bestämmer viss tid, innan hustrun äger att hos Rätten göra anmälan
om kallelse efter den bortreste mannen.
H. D:n har ansett den föreslagna tiden kunna förkortas till tvenne är, enär denna tid,
sammanlagd med den, efter de offentliga lysningarna, ytterligare stadgade, syntes vara för än
damålet tillräcklig.
H. D:ns Prot. pag. 30.
3:0 Föreskrifver huru kallelse bör ske;
3:o förändrar den i Lagen bestämda tid, efter hvilken, sedan lyst är, till
skilnad dömas må;
4:o utsträcker föreskrifterna äfven till det fall, alt make, som den andra öfvergifvit, viser giltigt skäl, att å utrikes ort sig uppehålla, men kommer sedan
ej åter;
5:o utesluter Lagens bestämmelse, angående undersökning om makarnas sammanlefnad, och i det fail, att mannen gifver hustrun skuld för lösaktighet eller
annat otilbörligt.

Man har funnit betänkligt, att bibehålla detta stadgande, emedan Lagstiftaren, då den
lemnat förolämpad make rättighet, att i utstakad ordning klaga oeh söka upprättelse, icke
tillika,
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tillika, såsom försvar för sammaniefnadens obehöriga afbrytande, borde antaga den frånva
randes sjelfvilliga underlåtenhet att begagna de medel, som blifvit medgifne för beredandet
af ägtenskapets lagliga upplö'sning.
Motiv. pag. i5.

(i.o Upptager icke eller Lagens stadgande angående upplösning, vid man
nens återkomst, af det nya ägtenskap, hustrun under tiden ingått, och hans
rätt att till henne återträda.
Uti motiverna är anmärkt, att om delta stadgande bibehölles, kunde den sammanlefnad med senare mannen, som hustrun med Lagens tillåtelse och under dess skydd börjat, ieke
i sjelfva verket betraktas såsom ett fullkomligt ägtenskap, enär äfventyret af dess upplösning
genom förra makens återkomst, redan vid dess ingående vore derifrån oskiljaktigt. IJå sådan
grund och då flerfaldiga oredor, i synnerhet i afseende å barnens uppfostran samt egendo
mens fördelning makar emellan, deraf skulle blifva oundvikliga följder, hade man ansett skil—
naden i detta fall böra till dess verkan vara oberoende af den bortrestas tillfälliga återkomst
samt hustrun oberättigad till valet emellan den förra och den senare mannen: ett val som
nästan alltid skulle komina att ledas af lättsinnighet eller egennytta.
Motiv. pag. 15.

9 §.

Angifver ene maken den andra för
våldsam behandling eller annat föroläm
pande och söker förty skilnad i ägtenskapet; då skall Rätten, der dess egne
föreställningar ej hjelpa, förvisa makar
na till Kyrkoherden i församlingen, att
varnas. Är varning skedd, och fullföl
jes ändå klagan hos Rätten; ransake
Rätten, huru makarne sammanlefvat:
linnes det, att hat och bitterhet dem
emellan råder, och att den ene är skuld
der till, genom ofta upprepade utbrott
af våldsamt sinnelag eller annat hårdt
bemötande, så att våda vore för den
oskyldigas lif eller välfärd, der deras
sammanlefnad fort fore; då äge Rätten
bevilja skilnad till säng och säte, på

Kongl. Förordningen den ag April
1810, >686 års Kvrko-Las 16 Can
11
14 Cap. 1 /. G. B.
'
Åberopade Lag stadgar i detta äm
ne: att om ene maken beträdes med
slöseri, dryckenskap och våldsamt sin
nelag, och en sådan stridighet i lynne
och tänkesätt hos begge makarna si»
yppar, som, under beständiga tillfällen
till utbrott, slutligen öfvergär till afsky
och hat; då skola makarne, efter erhåll
na föreställningar först inför PastorsEmbetet och sedan vid Dom-Capitlet,
utan att rättelse följt, anmäla sig hos
Ratten, som har att undersöka, om en
dera eller begge vålla osämjan; och
skall den brottslige, vid första lagsök
ningen, af sin lott i boet bota a 5 daler,
och vid den andra dubbelt, eller , om
endera af makarna vållar mer och den
8
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viss tid, från ett till tu år. Hafva makarne under den tid ej förlikte blifvit,
och yrkar den oskyldige ägtenskapsskil
nad; anmäle sig åter hos Rätten: kunna
de ej eller då förlikas; må skilnad i
ägtenskapet ske. Hafva de sammanflyt
tat, sedan skilnaden till säng och säte
beviljad blef, eller göres ej anmälan hos
Rätten, inom år och dag sedan skilnadstiden tilländagick; äge ägtenskapsskilnad
ej rum på de förhållanden och åtgerder, som då föregått.

andre mindre, straffet derefter lämpas;
att, der rättelse ändå ej följer, Rätten
äger att döma till skilnad, på någon
tid, till säng och säte; att, sedan desse
varningar föregått, och mannen, i det
fall, att han med dryckenskap och slö
seri beträdes, jemväl blifvit under för
myndare ställd, och undergått bestraff
ning for fylleri, men, detta allt oagtadt,
någon förbättring i sammanlefuaden ej
vunnits, makarne må, med bifogande
af bevis om undergångne varningsgrader,
hos Kongl. Majrt söka nådigt tillstånd
till ägtenskapets upplösning.

Skiljaktigheterne äro, att Lag-förslaget:
1:0 utesluter slöseri och dryckenskap, såsom skäl till ägtenskapsskilnad;
2:0 bestämmer, närmare än Lagen, tiden för skilnad till säng och säte;
3:o öfverlemnar åt Domaren att, utan Kongl. Maj:ts omedelbara pröfning,
skilnad bevilja;
1
6
4:o innefattar stadganden äfven i de fall, att, sedan skilnad till säng och säte
beviljad blef, makarne äter sammanflytta, eller ej, inom bestämd tid/skilnadsansökningen fullfölja;
5:o upptager ej Lagens straffbestämmelser.
Motiverne innefatta i detta ämne, att det ej vore möjligt alt förutse eller beräkna alla
de serskilda sätt att förolämpa, och alla de grader deraf, hvarpå samhällslifvet företedde så
mångfaldiga vedermälen. Man kunde dock taga för afgjordt, att äfven den minsta förnärmelse vore ganska bitter, då den tillfogades af den, på hvars kärlek, aktning, välvilja eller öfverseende man trodde sig äga rättmätiga anspråk. Och då detta vore förhållandet med alla de
förolämpanden, som blefvo en följd af ägta makars oenighet, horde man deruti, äfvensom i
helgdcn af det hand, de hotade att småningom upplösa, söka orsaken hvarföre lagstiftningen
vid dem särskildt fästat en stralfande uppmärksamhet. Sammanlefnaden emellan makar be
redde på en gang tillfällen och retelser för det vilda och ohändiga lynnet, att såra. och för
närma. Allt hård t bemötande, som icke öfverginge till verklig våldsam behandling, vore underkastadt den största svårighet att bevisa. Ett alltid ovänligt och frånstötande umgängessätt,
smädelser, förakt, blottställande för åtlöje af främmande, af tjenstehjon eller af egna barn '
grofva beskyllningar, plumpa och oförtjenta förebråelser, utbrott af osedlighet och lastbara
passioner, m. m., kränkte imedlertid ofta det lättrörda och känsliga sinnet hos den, som nju
tit en vårdad uppfostran, mera än något kroppsligt våld.
Vid öfvervägande häraf, och då man fruktlöst skulle hemöda sig att bestämdt och full
ständigt uppgifva alla så beskaffade fall, hade med det collectiva uttrycket af våldsam be-
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handling eller annat förolämpande man sökt utmärka ifrågavarande arter af de oförrätter,
som makar kunna tillfoga hvarannan.
Om Lagstiftaren maste anse dessa, då de voro af svårare beskaffenhet, såsom giltiga
skäl till ägtenskapets upplösning, borde man likväl i möjligaste måtto söka förekomma, att
förnärmelser af mindre betydenhet och som antingen härrörde af öfverilning, eller åtminsto
ne ieke uteslöto hoppet om försoning, ma begagnas, för att, utan trängande nöd, bryta ett
band, om hvars sammanhallande, så länge möjligt vore, staten borde vara högst angelägen.
Skulle således den ene maken angifva den andra för våldsamheter af så grof beskaf
fenhet, att ansvar enligt brottmalslagen borde följa, så vore Domaren, efter lagprojectet,
oförhindrad att, i afseende derpå, företaga laglig undersökning och döma den brottsliga till
straff. Men man hade derjemte trott, att, med undantag af den händelse, då ene maken
hlifvit anklagad för stämpling emot den andras lif, och hvilket brott blifvit ansedt som en
omedelbar orsak till ägtenskapsskilnad, borde andre angifvelser om våldsamheter ochförolämpanden, ehuru skiljaktige deras egenskaper kunde vara, icke föranleda, i sjelfva ägtenskapsskilnadsfragan, till nagot olika behandlingssätt, emedan den mer eller mindre svåra verkan,
som derigenom uppkommit, möjligtvis skulle kunna vara tillfällig och sådan, att man deraf
icke med visshet hade att sluta till den brottsligas mer eller mindre stadgade uppsåt att
förorätta.
Man hade härvid jemväl öfvervägat, att om Domaren i hvarje fall genast och ovill
korligen ägde företaga undersökning om makarnas sammanlefnad, till beredande af en formlig
ägtenskapsskilnadsprocess, och deras stridigheter sålunda i hela sin vidd erhöllo offentlighet,
skulle följden deraf blifva, att en lugnare besinning icke mera kunde återföras eller bibehål
las, att förbittringen tilltoge, och att möjligheten till försoning aflägsnades i samma mån,
som makarne sattes i tillfälle eller tvingades att uppträda med bevisning om beskaffenheten af
deras husliga förhållanden.
Vanan eller nödvändigheten att betrakta hvarannan såsom vederdelomän skulle ock,
om än angifvelsen funnes vara af mindre vigt, ofta hos dem kunna grundlägga ett verkligt
hat, som framdeles röjde sig i vådligare utbrott.
Den pligt hade således blifvit Domaren ålagd, att först sjelf söka förma oeniga makar
till förening, och sedan, der dess egna föreställningar ej hjelpte, förvisa dem till Kyrkoher
den att varnas.
När1 desse försoningsmedel icke medförde åsyftad verkan, utan den oskyldige maken
såge sig föranlåten ånyo anropa Lagens beskydd; då hade man ansett skälig anledning före
komma till den förmodan, att klaganden till sin talan af verkligt nödtvång blifvit föranlåten,
och tiden vara inne, att ransaka om makarnas sammanlefnad och orsakerna till deras misshälligheter.
Funnes, vid sådan undersökning, att skulden till den bitterhet, som makarna emellan
rådde, låge uti den enas ofta upprepade utbrott af ett våldsamt sinnelag eller annat hårdt
bemötande, så att, under fortsatt sammanlefnad, våda kunde uppstå för den oskyldigas lif
eller välfärd; då visade sig nödvändigheten att sörja för dennas räddning.
För detta ändamål hade man trott det ej vara nog, att befordra den brottsliga till
straff. Delta skulle bestå antingen uti böter, som under egendomens sammanblandning lika
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känbart drabbade begge makarna, eller uti någon annan smärtsam påföljd, som hvarken för
bättrade den brottsliga eller minskade den oskyldigas lidande.
Man hade derföre ansett nödigt, att i en sådan händelse pä försök åtskilja dem, i hopp,
att sjelfva aflägsnandet, sedan de återkommit till besinning, skulle möjligtvis kunna äterväcka
den tillgifvenhet, de under en lyckligare sammanlefnad för hvarannan hyst, och som af flygtighet eller andra öfvergående orsaker kunde hafva blifvit afbruten.
Med afseende på den olika beskaffenheten af de orsaker, som i serskilda fall vållat
missämjan, på olikheten af oeniga makars sinnesförfattning, och på derigenom uppkommande
större eller mindre hopp om deras försoning, hade man funnit nödigt åt Domaren öfverlemna, att efter omständigheterna bestämma skilnadstiden, från ett till tu år.
Enär för profiling, huruvida skilnad må äga rum, eller icke, den grund blifvit fast
ställd, att den tilltalade skall vara förvunnen till sådana handlingar, livilkas följder i fram
tiden kunde medföra våda för den oskyldigas lif eller välfärd, blefve den omständighet att
ene maken flera gånger pliktat för fylleri, i och för sig sjelf icke en laglig anledning att be
vilja ägtenskapsskilnad. Endast en inrotad och ofta ådagalagd böjelse för denna last, beled
sagad af ett våldsamt sinnelag, som gåfve anledning att befara vådliga utbrott, kunde, enligt;
Lagföislaget, göra den andra maken berättigad till erhållande af sådan skilnad. Icke eller
kunde det antagas såsom ett lagligt skilnadsskäl, att mannen gjort sig känd för slöseri, enär
sådant endast hade inflytande på boet, oeh icke blott den utväg till räddning för hustrun
gåfves, att ställa honom under förmyndare, utan hon jemväl, i de af förslaget uppgifna fall,
kunde genom boskilnad freda sin egendom ifrån förstöring.
Då den utsatta pröfningstiden gått till ända, oeh makarne derunder ieke sammanflyt
tat eller blifvit förlikte, utan fortsatte sitt påstående om fullkomlig skilnad, hade man ansett
den böra äga rum, samt stadgat, att den, utan Konungens omedelbara pröfning, må af Do
maren beviljas.
Man hade härvid öfvevvägat, att Domarens åtgärd kunde fordras, i fall tvist uppkomme, huruvida förlikning eller sammanflyttning under skilnadstiden skett, eller icke, och att
den i alla händelser blefve nödig, för att bestämma grunderna för boets delning, att förordna
om barnens vård och uppfostran, oeh att utstaka det bidrag, som den ene eller andre af för
äldrarna dertill borde lemna.
Motiv, pag- 16—18.

H. D.n, som icke funnit skäl till förändring af grundsatsen uti nu gällande Lag, alt
varning af Presterskapet borde i förevarande fall föregå, innan klagan finge af Rätten upp
tagas, har i öfrigt ansett, dels att de härföre blifvande föreskrifter borde finna tillämpning,
ehvad endera eller begge makarne oenigheten vallat, helst vådan af en fortsatt sammanlefnad
dem emellan blefve större just derigenom, att förolämpningarne voro ömsesidiga, då eftergifvenhet a ena sidan och förbättring å den andra svårligen stode att förvänta, dels ock att,
om oenigheten makarna emellan vore en följd af enderas begifvenhet på starka drycker, ett
sådant förhållande äfven borde få såsom skäl till ägtenskapsskilnad begagnas, när den felande
undergått varningsgrader, dymedelst att den blifvit flere resor för fylleri straffad,.
H. D:ns Prot. pag. 30 och 31.

Öl
12 §.
Då till skilnad dömdt är, vare den,
som skilnaden vunnit, pligtig, att gifva det Kyrkoherden i församlingen till
känna; och tekne Kyrkoherden det i
kyrkans bok.

16 Cap. i §. Kyrko-Lagen, jemnförcl med Kongl. Brefvet den i!\. Mars
1748 stadgar, att Domaren skall, sedan
till ägtenskapsskilnad dömdt är, förvisa
parterne till Consistorium, att der und
få skiljobref.

Skilnaden är åskådlig, utan att behöfva utmärkas.
Uti motiverna är anmärkt, att sedan vid verldslig Ilätt alla de åtgerder föregått, som
Lagen i serskilda skilnadsfall föreskrifver, och ägtenskapets upplösning blifvit stadgad genom
lagakraftvunnen dom, vore skiljobrefvets meddelande en formalitet, som saknade egentligt än
damål; hvaremot antekningen om skilnaden i kyrkoboken hade för afsigt, att om förhållandet
bereda nödig upplysning.
Motiv. pag. 19.

ti. D:n har, under åberopande af sin anmärkning vid 5 Cap. g
lande Lag må, i förevarande fall, bibehållas.

tillstyrkt att nu gal

H. D:ns Prot. pag. 31.

Nya Stadganden.
3 §.
Varder ene maken dömd till straff för otukt, som emot naturen stridande
är; då äge den andre skilnad i ägtenskapet vinna, der han eller hon ej haft sän
gdag med den dömde, sedan gerningen honom eller henne kunnig bief.
Dä erfarenheten olyckligtvis alltför ofta vittnade om tillvaron af detta brott, hade man,
i anledning af inkomna anmärkningar mot uteslutande i förra Lagförslaget af det för sådan
händelse nödiga stadgande, ansett det böra i nya Förslaget upptagas.
Motiv. pag. 14.

G. H.-R:t, som anmärkt, att allt för mycken våda skulle för sedligheten uppkomma,
om den, i förevarande fall brottslige, maken iinge åter inträda i utöfningen af sina ägtenskapliga rättigheter, har tillstyrkt, att ägtenskapet må upplösas, ehvad den oskyldige maken
det yrkar eller ej.
H.-R:ns Anm. pag. 15 oeli 16.

Under föreställning, alt ifrågavarande brott, om det ej i Lagen upptages, skulle komma att i allmänna begreppet utplånas, har Sk. H.-R:n tillstyrkt, att stadgandet må abides utgå..
H.-ft;ns Anm. pag. 61.
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Dereintit är af H. D:n annan anmärkning mot ofvannämnde stadgande ej gjord, än att
lika præscriptionstid, för talan om ägtenskapsskilnad, som uti a
i fråga om horsbrott,
blifvit stadgad, äfven här borde äga rum.
H. Dais Pro t. pag. 29.

jo

§.

Yilja makar skiljas, för dem emellan uppkommen vedervilja, utan alt nå
gondera beskyller annan för vållande dertill; inställen sig bos Rätten personligen.
Förklara de gemensam och allvarlig åstundan, att skiljas; gifve Rätten det Kyrko
herden i församlingen tillkänna. Kyrkoherdens omsorg vare, att tillse, hui’u de
sammanlefva, och att genom föreställningar dem till sämja förmå. Framhärda de
i sitt uppsåt och komma till Rätten åter, sedan sex månader förflutit, ifrån det
de första gången sig inställde; värden förviste till Kyrkoherden, att varnas i när
varo af deras föräldrar eller fr än der, som i orten vistas, så ock några af försam
lingens ledamöter. Rätta de sig ej eller deraf; då må de, när sex månader fram
flutit ifrån den dag varningen skedde, åter infinna sig hos Rätten; och skilje dem
Rätten åt till säng och säte, på tu år. Hafva de, under den tid eller sedan,
ej sammanflyttat, och yrka begge, inom ett år efter samma lid, ägtenskapsskil
nad och kunna ej eller då vid Rätten förlikas; varde den skilnad beviljad.
Uti motiverna är anmärkt, att det läge stundom bos olika lynnen en oförenlighet, en
dold vedervilja för hvarannnn, som ej uppenbarade sig förr, an under en närmare sammanlefnad, men som, en gång yppad, genom inga medel stode att öfvervinna, utan sluteligen, om
den ändå icke skulle leda till svära utbrott, öfverginge och stadgade sig till en fullkomlig afsky
eller ett oförsonligt hat: i ett ägtenskap kunde dessutom af andra orsaker, som af makarna
inom deras husliga krets voro kände, men likväl icke lä to offentligt bevisa sig, all förtrolighet
och öfverensstämmelse dem emellan hafva upphört; och man har trott den händelse ej vara
sällsynt, dä ene maken, af en icke alltid klandervärd vekhet i sinnet, heldre uppoffrade hela
sitt lifs sällhet, än framträdde såsom klagande öfver den andras bevisliga brottslighet. Äfven
lör sadana fall borde utvägen ej vara stängd, alt, uppå ansökning af båda makarna, vinna upp
lösning af ett olyckligt ägtenskap. Man hade väl föreset t de inkast, som häremot kunde göras:
att förbindelser lättsinnigt skulle knytas, då man hade hopp att lika lättsinnigt kunna bryta
dem: att all fördragsamhet emellan makar skulle upphöra, dä nyckfulla stridigheter omsider
kunde verka skilnad i ägtenskapet; och alt sjelfva ägtenskapets helgd nedsattes genom lättade
utvägar att det upplösa. Men då man tillika betänkt, å ena sidan, de sannolika följderna af
ett djupt inrotadt hat makar emellan, och å den andra, omöjligheten, alt utan brott få ägten
skapet upplöst, samt derjemte öfvervägal det menliga inflytande, föräldrarnes misshälligheter
och deras afsky för hvarannan oundvikligen måste hafva på barnens bildning och uppfostran,
hade man ej tvekat alt antaga, det ägtenskapet mindre förlorade af sin aktning, om skilnad i
sadane händelser tillätes, än om man bemödade sig att genom yLtre tvång sammanhålla en före
ning, som till sitt egentliga väsende redan i sjelfva verket upphört.
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Vid stadgandet att, sedan skilnad till säng och säte blifvit beviljad, anmälan borde, inom
ett år efter den utsatta tidens förlopp, ske hos Domaren till erhållande af ägtenskapsskilnad,
sä framt den skulle kunna vinnas, hade man öfvervägat, icke allenast sannolikheten, att makarne, under den medgifna besinningstiden, kunde hafva blifvit försonade, utan ock äfventyret
för det allmänna af ett, efter godtycke, pa obestämd tid förlängdt tillstånd, hvarunder villkoren
för ett verkligt ägtenskap till deras verkan hvilade, och som, i afseende pä makarnas egendoms
förhållanden och deras förbindelser till tredje man, kunde medföra osäkerhet och oreda.
Motiv. pag. 18 och 19.

G. II.-R:t har, oaktadt de skäl, soin i motiverna blifvit anförde, ansett den föreslagne
lättade utvägen att vinna ägtenskapsskilnad, blifva för samhället af en ganska menlig inflytelse.
Då, för skilnad i ägtenskapet, endast erfordrades makarnas förklarade åslundan, att vilja skil
jas, utan att någondera behöfde närmare utreda skilnadsorsakerna, än mindre hlotta ömsesidiga
fel och svagheter; har H.-R:n trott med säkerhet kunna antagas, att, der lättsinne och osta
dighet inträdde inom hjonelaget, makarnes omtanka snart endast skulle sträcka sig derhän, att
vinna skilnad i ett ägtenskap, till hvars fortsättning de hvarken af Lag eller plagsed kände sig
synnerligen förbundna. Den hittills, likasom medfödda, känsla för det heliga och ansvarsfulla
i ägtenskapet skulle så sinåningnm genom slägterna aftaga, och vanan med sin allkraft, sluteligen utan all inskränkning, gilla, alt man bröt ett ägtenskap, deri, efter Lagens ord, veder
vilja uppkommit. Det hlef, under ett sådant förhållande, ej fråga, att söka återföra den stör
da samdrägten, eller, genom ett ömsesidigt bemödande, väcka sinnet till försonlighet och tåla
mod. Tvertom skulle man anse detta bemödande vara ändamålslöst: det vore åtminstone stri
dande mot bruket, och, såsom oftast motbjudande för det bortskämda hjertat, lemnades det
heldre å sido, under det man deremot, i hopp om en annan, mera lycklig förening, med be
gärlighet skyndade att genomgå de af Lagen utsatta varnings- och skilnads-grader.
På dessa, med flera skäl, har H.-R:n föreslagit, att förevarande stadgande må allde
les utgå.
Motiv. pag. 15 oeh 16.

H. D:n, som i öfrigt icke haft något vid ofvannämnde §. att anmärka, har endast, i öfverensstämmelse med sin vid g §. yttrade åsigt, tillstyrkt, alt de föreslagne varningarne af Presterskapet borde föregå inställelsen vid Rätten, samt att på dess profiling af förekommande om
ständigheter borde bero, om skilnaden i säng och säte skulle ske på ett eller två år,
H. I):ns Px-ot. pag. 51.

11 §.
Skilnad, som i io §. sägs, må ej sökas, der ej mannen fyllt tjugufem och
f{ vinn an tjuguett år; ej eller i ägtenskap, som ej minst tu år varat.
Motivet är, att makarne ej må sakna den stadga och mognad i ålder, eller den säkra er
farenhet af lynnenas oböjliga motvilja för hvarandra, som vid fattandet af ett så vigtigt beslut
»låste förutsättas.
Motiv. pag. 19.

«4
G. H.-R:t har, i följd af sin anmärkning vid io §., tillstyrkt, att äfven förevarande $.
må utgå.
H.-R:ns Anm, pag. 16.

Då de i io §. föreslagne varningsgrader syntes vara tillräckliga, att, äfven för de fall,
hvarå n §. har afseende, trygga emot faran af makars lättsinnighet och förhastande, har H.
Din ansett bestämmelserna i denna senare §. öfverflödiga.
H. D:ns Prot. pag. 31.

Uteslutne Stadganden.
j3 Cap. G. B.
1

§.

— —• — — — Hafva de begge bor gjordt, och endera med den
andra förut ej blifvit förlikt; då må deras äglenskap ej skiljas.
Såsom motiv för Lagbudets uteslutande är anfördi, att den dubbla otroheten äfven för
dubblade skälen till skilsmässan, emedan det innefattade ett från båda sidor framstäldt och följ—
akteligen ovedersägligt bevis, att den inbördes tillgifvenhel och den aktning för ömsesidiga pligter, som utgjorde villkoren för ett lyckligt ägtenskap, alldeles upphört. Att, under så bedröfliga omständigheter, sammanhålla makarnas föreningsband, skulle endast vara att förvandla ägtenskapet till en straffanstalt, under det man befordrade en uppenbart osedlig och all huslig
ordning kränkande lefnad, ledande, på en gång, till enskildt elände och till allmän förargelse.
Motiv. pag. 14.

2 §.
— — — — — Ej må ock den oskyldige gå i annat gifte, förr än
skilnad> lagliga skedd är, vid tio dalers böter.

14 Cap. G. B.
2 §.
Skiljer mannen sig sjelf ifrån hustrun, eller hustrun ifrån mannen, till
säng och säte, af hat eller illvilja, och håller sig i landet uppe, från hem och
hustru,
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hustru, eller drifver man lmstrun, eller hustru mannen ur hus och bo, och nytt
jar der begges gods och egendom; bote som i förra §. sagdt är, och fylle skadan.
3

§.

Nu kan sä illa ätbaras, att inan, eller hustru, af vrede och ondsko, slå hvar
annan blå eller blodiga, lama eller lytta; plikte då som i Missgernings-Balken skils.
Föreskriften uti 22 punkten af Kongl. Förklaringen den 20 Mars 1807,
alt, då någon, som är gift, begår blodskam, hvarå dödsstraff är utsatt, men den
brottslige får njuta försköning till lifvet, ägtenskapet skall upplösas genom skiljobref, ehvad den oskyldige det yrkar eller ej, och den brottslige förvisas till så
dan ort, der hvarken den oskyldige maken, eller den person, med hvilken blod
skam är begången, sig uppehåller.
Motivet för uteslutande af sistnämnde stadgande är, att, om straffet efteråt medgifver
sammanlefriad makarna emellan, försoning i detta, likasom i annat fall af horsbrott, syntes både
kunna och böra af Lagen tillåtas.
Motiv, pag. 14.

G. H.-B:t har pä anförde skäl tillstyrkt, att nu gällande Lag i detta ämne må bibehållas.
H.-R:ns Anm. pag. 15

7 CAP.

Om makars bo och om giftorätt.
Innehållet af detta Capitel är bland all—
männare grundsatser redovist.

8 CAP.

Huru äktenskapsförord upprättas
och lagföljes.
4
Förord skall öppet ingifvas till Rät
ten i den ort, der lysning skett, i stad
inom två månader, och å landet sist å
andra allmänna rättegångsdagen, som
infaller näst efter en månad, sedan vig
sel skedde; och varde det i Rättens
protokoll ordagrant infördt.

8 Cap. G. 11
1

§•

sådan den lyder i Kongl. Förord
ningen den i3 Juli 1818.
— — — Ägtenskapsförord skall
öppet ingifvas till Rätten i den ort der
makarne hafva sitt bo och hemvist, el
ler sätta sig neder att ho, i staden inom
•åttonde dagen, och på landet å nästa
9
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Ting, sedan vigsel skett, och Jäte Rät
ten det i protokollet införas. Är vigsel
å annan ort förrättad, och kan förty
den lagföljd ej ske, som nu föreskrifven
är, då skall förord inom sagde tid hos
Rätten i vigningsorten företes, och var
de det, då makarne till boningsorten
kommit, sist inom en månad i stad,
och å landet vid det Ting, som näst ef
ter tre månader infaller, till rätter Dom
stol ingifvdt, med bevis af Rätten i vig
ningsorten, alt det der företedt varit.
Är ej med förord så förfarit, som nu
sagdt är, vare det kraftlöst. Hvar, som
begär, äge hos Rätten undfå del af ägtenskaps förord.
Det skiljaktiga är, att Förslaget, för ägtenskapsförords ingifvaude till Rätten,
bestämmer: 1:0 endast en ort, eller der lysning skett; 2:0 annan tid än Lagen.
H. D:n har ansett tiden för lagföljd af förord i stad kunna förkortas till en månad ef
ter vigseln.
H. l>:ns Prot. pag. 43.

8 Cap. G. B.

6 §.
Göra man och qvinna förord utri
kes och komma sedan hit i landet; då
skola de, inom sex månader derefter,
ingifva det till Rätten i den ort, der
de hemvist först taga; och gälle sedan
det förord här i landet uti allt, hvad
mot denna lag ej strider, der det så
upprättadt finnes, som brukligt är å den
ort, der det gjordes.
Skiljaktighelerne äro, att Förslaget
1:0 bestämmer enahanda tid för
ten, antingen makarne äro infödde eller
2:0 stadgar uttryckeligen, såsom
landet, alt det dels mot svensk Lag
brukligt är å den ort, der det gjordes.

3

§.

Göra de sådana förord utländes,
och komma sedan sjelfve hit i landet;
da skola de, som här födde äro, inom
sex veckor, och utländske inom sex må
nader, sedan de sig här nedersatt, låta
dem här intekna, som förr är sagdt.
Sker det ej; hafven de förord in^en
kraft.

ägtenskapsförordels ingifvaude till Rätutländingar;
villkor för förordets gällande kraft här i
ej strider, dels finnes så' upprättadt, som

6?
Stadgandet i andra punkten hvilar på den klara grundsats, alt hvar och en, som bosät
ter sig i ett land och följakteligen fordrar skydd af landets Lagar, också måste i sina egna för
hållanden, taga samma Lagar till rättesnöre.
Motiv. pag. 25.

H. D:n har anmärkt, att da fraga om tillämpning af ulländingars å utrikes ort upp
rättade förord, angaende här i landet befintlig egendom, möjligen kunde komma att af svensk
Domstol pröfvas, ett stadgande, i enlighet med nuvarande Lag, G. B. 8 Gap. 2 §. borde tilläg
gas, så att, om makarne icke sjelfve flyttade hit till landet, men här hade egendom och
ville, att förordet derom skulle härstädes gälla, de borde ingifva det till Rätten i den ort, der
egendomen funnes, inom ett år, sedan densamma dem tillföll eller förordet upprättadt blef.
H. P:ns Prot. pag, 44.

Nya Stadganden.

2 §.
För omyndig äge giftoman förord upprätta; tage dock den omyndigas sam
tycke och underskrift derå. Ej må giftoman det förord göra, att omyndigs egen
dom, som efter lag enskild är, skall för samfäld räknas, ändå att den omyndige
det medgifver. Vilja man och qvinna, utan förord, ägtenskap ingå, och fordrar
giftoman, att det upprättas skall, eller vill omyndig afstå giftorätt i egendom,
som efter lag samfäld är, och vägrar giftoman sitt bifall; pröfve Rätten, då an
mälan göres, om skäl dertill vara må.
Vid granskning, å ena sidan, af stadgandet i denna §., alt Rätten ägde pröfva huruvida
omyndig kunde afstå giftorätt i egendom, som, efter Lag samfäld är, och, å den andra, af de
uti motiverna för 7 Gap. 5 §. anförda grunder, enligt hvilka makar icke ägde att genom förord
förändra deras giftorätt uti det, som af dem gemensamt förvärfvades, eller uti afkomsten af
boets egendom, har G. H.-R:t ansell det förra stadgandet kunna föranleda missförstånd och derföre tillstyrkt en sålunda förändrad redaction: ”För omyndig äge giftoman förord upprätta;
”tage dock den omyndigas samtycke och underskrift derå. Vilja man och qvinna, utan förord
”ägtenskap ingå, och fordrar giftoman att det upprättas skall, eller vägrar han sitt bifall, då
”den omyndige samtycker, att andra fästehjonet må sig till enskild ägo förbehålla egendom, ef”ter ty i 7 Cap. 5 §. sägs; pröfve Rätten, då anmälan göres, om skäl dertill vara må.”
H.-R:ns Anm. pag. 19.

5

§.

Â giftomans vårdnad ligge, att förord, som till förmån för omyndig
är, rätteligen lagföljdt varder.
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Dâ ej lämpligt vore, alt låta lagföljden bero af den omyndiga sjelf, oeh destomindre våd
ligt att öfverlemna omsorgen derom at andra maken, som denne, hvars förmån blifvit genom
förordet inskränkt, ägde balnad af underlåtenheten, att det i rätt tid bevaka, har man ansett
Lagen böra lägga förordets lagföljd på giftomannens omsorg och ansvar.
Motiv. pag. 25.

7 §.

Kan det visas, att ene maken ej infört all den egendom, som efter förord
återfordras; vare förordet utan kraft, för den egendom, som oriktigt uppgifven
ar. Finnes å lösören högre värde satt, än de å den tid ägde; då gälle ej eller
förord, för hvad som öfver rätta värdet stiger.
Sk. H.-R:n har vid detta Capitel, utom mindre red a c tion s föi 'ändringar, hufvudsakligen
föreslagit, dels att Capitlet borde omfatta alla stadganden om ägtenskapsförord och sålunda, i
ordningen den 2, 3 och 4 §•§• hitflyttas första perioden af 9 §. samt 5 och 6 §.§. uti nästföre
gående Capitel, dels att en ny §. i ordningen den 5 borde införas af följande lydelse; ”Förbe
håller sig endera maken till enskild ägo viss egendom, som efter Lag samfäld ar; eller medgifver att enskild egendom må för samfäld anses, efter ty i 4 §. skils: då skall ock samma förbe
håll gälla för andra makens egendom af enahanda beskaffenhet.”
H.-R:ns anm. pag. 4, 63 , 64.

Uteslutet Stadgande.
8 Cap. G. B.
2 §.
Nu göra man och qvinna sådana förord utländes, om den egendom de här
hafva, och vilja, att de ock inrikes gälla skola, ändock de sjelfve ej hitkomma;
då skola de förord förr ägtenskapet utrikes med vittnen upprättas, och inrikes
inom natt och år hos Domaren angifvas oeh inteknas.
Motivet lör detta uteslutande är, att inbördes förhållanden emellan de makar, som väl
kunde hafva egendom här i landet, men sjelfva förblefvo boende å utrikes ort, borde mätas
efter de Lagar eller förord, som gälde i det land, der de hade sitt hemvist; alt lika litet
som sjelfva de främmande Lagarne behöfde för ett sådant fall här inteknas eller göras kände,
lika litet vore det ock nödigt att föreskrifva en slik formalitet för de förord, som, under
skydd af samma Lagar och i enlighet med dem, blifvit upprättade.
Motiv. pag. 26.
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9

CAP.

Om målsmans rätt, och om rättig
het att öfver boet råda.
6 §.
Hustru vare ej tillåtet, att sluta nå
got aftal om fast egendom, der ej man
nen gifvit henne fullmakt dertill: ej el
ler må hon, utan hans samtycke, pant
sätta, sälja eller bortgifva något al lös
ören i boet. Idkar hon, med hans bi
fall, handel eller annan näring; vare
det gild t, som hon deruti gör och sluter.

n Cap. G. B.
6 §.
Ej må hustrun köp sluta om fast
gods, eller sälja något af lösören i boet,
utan det sker med mannens samtycke
och fullmakt; eller af de lösören, som
till salu lemnade äro; eller att mannen
är afvita, eller frånvarande, eller förlö
per hustrun. Sitter hon då med bar
nen hemma, och tarfvar föda för sig
och dem, eller är hon barnlös, och
kan sig ej annorledes föda; eller trän
ger annor nöd: då må hon till nödtorft
sälja; dock med nästa fränders råd och
bifall, om det är fast gods, som säljes.
Sker det annorledes; hafve mannen våld
det köp, som med hustrun gjordt är,
att rygga och återkalla, som i HandelsBalken sägs.

7 §.
Ar mannen frånvarande och har ej
syssloman nämnt; då må hustrun för
boet tala och svara, der angelägenhet
sig yppar, som ej uppskjutas kan; äge
ock boels inkomster uppbära och till
underhåll för sig och barn använda:
förslå de ej; då må hon lösören sälja eller
pantsätta. Ej hafve hustrun våld, att an
norledes boet med gäld belasta eller fast
egendom boet afhända, ej eller sådan
egendom bortlega, utan mannens när
maste fränders råd och Rättens tillstånd.
Är fast egendom annorledes af hustrun
med intekning belastad, boet afhänd el
ler bortlegd; vare det ogildt, om man
nen derå talar, inom år och dag, sedan
han det veta feck. Är legoaftal med
närmaste fränders råd och Rättens till
stånd slutet; då må det gälla i fem år,
räknade från nästa fardag, sedan man
nen hemkommit och låtit uppsägning
ske, der så lång tid af utsatta legostämman återstår.
Förslaget innefattar följande, från Lagen skiljaktiga bestämmelser?
i:o att hustru ej har rätt, utan fullmakt af mannen, sluta något aftal om
fast egendom;
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2:o att, om hustru, med mannens bifall, idkar handel eller annan näring,
det är gildt, som hon deruli gör och sluter;
Motivet är, att då hustrun vore stadd under mannens målsmanskap, kunde hon ej,
utan hans samtycke, med Jaga verkan sluta något aftal, och således ej eller idka serskildt
näringsfång. Om mannen tilläte det, borde han derigenom anses till hustrun öfverdraga en
del af sm förvaltningsrätt, hvaraf den naturliga följd uppkomme, att de förbindelser” som
hon i och för sitt yrke iklädde sig, voro gällande, samt att äfven mannen derföre borde
ansvara.
Motiv. pag. 27.

3:o alt hustru må, då mannen är frånvarande och ej syssloman nämnt
för boet tala och svara i angelägenhet, som ej uppskjutas kan;
4*o att hustru skall, så väl till fastighets inteknande eller bortledande
som. till dess försäljning i mannens frånvaro, icke endast taga råd af mannens
närmaste fränder, utan ock utverka sig Rättens tillstånd;
Den rättighet, hustru efter nu gällande Lag ägde, att i nödfall sälja fast gods, vore
väl i så måtto inskränkt, att hon dertill borde taga nästa fränders råd och äga deras bifallimen då detta villkor syntes å ena sidan icke medföra nog trygghet för mannen, emot de för
ledanden, för hvilka hustrun kunde blifva bloltstäld, och â andra sidan hafva lemnat för
mycket åt frändernas godtycke och deras större eller mindre välvilja, hade man genom de föreslagne stadganden trott sig förekomma denna dubbla olägenhet.
Motiv. pag. 27.

5:o att viss tid är bestämd, dels för mannens klander af hustruns åtgärd
hvarigenom stadgandet i fjerde punkten blifvit öfverträdt, dels för beståndet af
iegoaftal, som hustrun lagligen slutit.

i5 Cap, G. B.
8

§-

Har Rätten till skilnad i säng och
säte dömt, och är mannen dertill vål
lande; förordne Rätten god man, att
boet förvalta, om ej hustrun medgifver,
att mannen deröfver, ej dess mindre,
råda må. Förordnande för god man
varde i tidningarne kungjordt, som i
i3 Cap. 6 §. Ärfda Balken stadgas.

1

§•

Varda man och hustru lagliga skil
de till säng och säte, och är mannen
dertill vallande; sitte då hustrun med
egendomen i boet qvar. _ ._ _
Nu är hon ej fallen, att allena —---------boet förestå; nämne då Domaren dem
henne råda och hjelpa mage, och prüf
te hvad mannen skall njuta till födo

Tl

9 §.
Då boet under god mans förvalt och tarf sitt, som boet tål, utan han
ning ställes, efter ty i 8 §. sägs, pröf- med tjenst och slögder sig sjelf uppe
ve Rätten, hvad mannen deraf njuta skall hålla kan. Finnes ej annat i boet, än
till sina behof, der han ej af tjenst el ränta af mannens odalgods, eller det
som af lön och arfvode hans faller; njuler slöjd sig sjelf nära kan: finnes ej
tillgång i boet till underhåll för hustru te då hustrun med barnen deraf två de
och bai'n, utan att mannen der till bi lar, och mannen till födo och nödtorft
drager med hvad han al tjenst eller tridiung. Är hustrun vållande till den
slöjd erhåller; sätte ock Rätten ut, hvad na skilnad; då må hon ej boet förestå,
utan pröfve Domaren, livad mannen
han till hustrun ock barnen årligen gifva skall. Fortfar mannen att öfver boet henne till uppehälle gifva skall, der
hon sig sjelf ej ärliga nära kan.
råda; pröfve Rätten, hvad understöd
hustrun njuta må: samma lag vare,
der Rätten beviljat hustru serskildt hem
vist, i det fall, som i 2 §. sagdt är.
Förslaget innefattar följande, från Lagen skiljaktiga bestämmelser:
1:0 alt hustrun, då mannen är vållande till skilnad, ej ma boet förestå, ehvad
hon dertill är fallen eller ej, utan skall Rätten till denna förvaltning förordna god
man, der ej hustrun medgifver mannens fortfarande målsmanskap;
2:0 att gode mannens förordnande skall trenne gånger i allmänna tidnin
garna kungöras;
,
3:o att, då tillgång till underhåll för hustru och barn ej linnes, utan att
mannen dertill bidrager med hvad han af tjenst eller slöjd erhåller, Rätten ska
bestämma beloppet af detta årliga underhåll.

Nja Sladganden.
2

§•

__ _ _ — Är tvist 0111 återgång af giftermål, eller sökes skilnad i
äktenskap, och vill ej hustrun, medan den tvist varar, ho tillsamman med man
nen; pröfve Rätten, om annat hemvist henne tillstädjas må, ändå alt ej till skilnad?i säng och säte dömes: är (iil sådan skilnad dömdt; då vare den af makar
na, som dertill vållande är, pligtig alt utur deras gemensamma hemvist träda.
H. D:n har anmärkt, att för den i Förslaget icke upptagna händelse, alt båda makarne vållade skilnad till säng och säte, eller att förhållandet vore sådant som 6 Gap. zo §. af
Lagförslaget omförmält, borde här göras det tillägg, alt hustrun skall flytta undan och man
nen vara berättigad i deras hemvist qvarblifva.
H. D:ns Prot. pag. 44.
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5 §..
Har mannen, ulan hustruns bifall, till lega upplåtit hennes enskilda fasta
egendom; hafve, sedan han död är, eller da ägtenskapet eljest upplöses, hustrun
rätt att brukare uppsäga: dör hustrun före mannen; ägen hennes arfvingar samma
rätt. I de fall nu sagde äro, njute dock brukare laga fardag.

10 CAP.

Om ansvarighet för gäld i ma
kars bo.
Det Skiljaktiga emellan Lagen och För
slaget i detta ämne är bland allmännare grund
satser redovist.

11 CAP.

Om boslcilnad.
Da alla i detta ämne nu gällande föreskrifter innefattas uti .Konkurslagen af
den i a Mars 183o, kommer sålunda Lagförslaget att med denna Lag jemnföras.
1

§’

Är bo belastadt med så stor gäld,
att den ej betalas kan af samfälda egen
domen och den enskilda, som för sam
ma gäld svarar: eller varder ene maken
dömd till böter eller skadestånd i brott
mål, och kunna ej böterne eller skade
ståndet utgå, utan att den andras gifto
rätt tillgripes; då må boskilnad ske;
oeh lägge den make, som enskild egen
dom eller giftorätt undanskifta vill,
skriftlig ansökning derom till Rätten in.

106 §.
Vill endera maken undanskifta en
skild egendom, eller sin giftorätt i boet
för gäld, hvårföre den förmenar andra
maken ensam böra i ansvar stå, efter
ty i ii Cap. Giftermåls-Balken skils;
söke boskilnad skrifteligen hos den Rätt,
derunder mannen lyder, eller, der han
död är, vid dödsfallet lydt.------------

De olika skäl till boskilnad, som Lagen och Förslaget innefattar, härleda
sig från förut anmärkt skiljaktighet i bestämmelserna, angående makars ansvarig
het för boets gäld.
2 §.

?3
2 §.
Vill mannen hoskilnad söka; afträde till. konkurs samfälda egendomen,
så ock den enskilda, som för gülden
svarar, och göre bosldlnadsansökningen
då det egencHmsafträde sker. Söker hu
strun hoskilnad, då mannen egendom
> till konkurs afträder; gifve sin ansök
ning in, sist å den inställelsedag, som
i konkursen utsatt är.

107 §.
Har mannen sin egendom frivilligt
afstått, eller är den genom tvång afträdd; förordne Rätten god man för
hustrun, att henne biträda, der bon boskilnad söka vill. Hustruns ansökning
om hoskilnad skall ingifvas sist å den
inställelsedag, som för bevakning af
borgenärernas fordringar utsatt är.

4 §.
Då ansökning om hoskilnad inkom
mit, förordne Rätten god man, att hu
strun biträda.
Skilnaden är: att Förslaget tillika innefattar bestämmelse, hvad mannen har
att iakttaga, då han hoskilnad söka vill.
Vid 4 §• har Sk. H.-R:n anmärkt, att hustruns behof af biträde till sin rätts bevaran
de inträdde i den stund, mannen öfverlemnade egendomen till konkurs. Oftast vore hon icke
sjelf i stånd att bedöma, huruvida hennes välfärd kräfde att söka hoskilnad, än mindre
att iakttaga hvad Lagen fordrade för bevarande af rättigheten dertill. Älven om hon icke
sökt hoskilnad, kunde händelser inträffa, som för henne verkade behof af god mans biträde.
H.-R:n har sålunda tillstyrkt, att stadgandet må erhålla följande redaktion: ”Har mannen
egendom till konkurs afträdt, eller endera maken hoskilnad sökt; förordne Rätten god man
att hustrun biträda.”
H.-R:us Anm. pag. 5 och 65.

3

§•

Nu söker hustrunr, hoskilnad, utan
att mannen egendom till konkurs afträdt;
höre då Rätten dem båda: gitter hu
strun visa skälig anledning till sin an
sökan; förordne Rätten, att boets till
gångar och gäld å viss dag uppteknas
skola: sedan varde upptekningen af båda
makarna inför Rätten besvuren. Finnes
deraf, att tillgångarne, om hustrun boskilnad vinner, ej förslå till guldens be-

Î08 §.
Söker endera maken hoskilnad, enär
den andra makens egendom ej afträdd
är, höre då Rätten så väl sökanden och
den andra maken, som vetterlige och
när vistande borgenärer, och förordne
att boets tillgångar och gäld å viss dag
uppteknas. Sedan skali boupptekningen
af mannen och hustrun, i borgenärernes närvaro, inför Rätten edeligen fö
stas.
Finnes deraf, att tillgångarne,
10

tal ning; då skall offentlig stämning ut
färdas å boets samtliga borgenärer,
som i 18 Cap. Handels-Balken om kon
kurs stadgas: lag samma vare, der man
nen undandrager sig att boet till upptekning angifva, eller att boupptekning,
då den gjord blifvit, besvärja. När of
fentlig stämning utfärdas, som nu sagdt
är, vare mannen för lagsökning ej fri,
der han sin egendom ej afträder.

der sökanden boskilnad vinner, ej för
slå Lill gäldens belaining, varde offent
lig slämning till mannens, hustruns och
sam tlige borgenärers inställande utfär
dad, som i 66 och 67 §.§. sägs. Är
det hustru, som boskilnad söker, och
undandrager sig mannen att boets till
gångar och gäld till upptekning angitva, eller att boupptekning, då den gjord
blifvit, beediga, vare Lag samma. När
offentlig stämning utfärdas, som nu sagdt
är, vare .mannen för lagsökning ej fri,
der ban ej sin egendom till borgenä
rerna afträder.

Skilnaderne äro, att Förslaget:
1:0 i följd af stadgandet i näst föregående §., här inskränker sig endast till
det fall, att hustru söker boskilnad, utan att mannen egendom till konkurs
afträdt;
2:0 bestämdt föreskrifver, att hustrun skall visa skälig anledning till sin an
sökan, innan den till vidare åtgärd af Rätten upptages;
3:o tillåter ej Rätten, att höra borgenärerna förr, än af den besvurna boUpptekningen tinnes, att tillgångarne, der hustrun boskilnad vinner, ej förslå till
gäldens betalning.
Såsom redovisning för grunderna till de stadganden, 1, 2 ocli 3 §§. innefatta, är anfördt: att dessa stadganden klart utgingo från grundsatser, dem man antagit vid reglerandet af
sjelfva ansvarigheten makarna emellan, och med hvilka förevarande ämne således stode i ome
delbart samband.
I öfverensstämmelse med dessa grundsatser, hade man ansett boskilnad kunna upp
komma :
1:0 då manuen funne boet belastadt med hustruns enskilda gäld och ville värja sin
egendom från betalning deraf;
2:0 då mannen gjorde konkurs, och hustrun förmente sig hafva rätt att något af egen
domen, för sin del, från gälden fritaga;
3:o då hustrun, ehuru mannen ej till konkurs afträdt boet, likväl hade anledning be
fara, det hennes egendom vore i äfventyr att tillgripas för gäld, den hon ej vore skyl
dig betala.
I första fallet måste mannen afträda boets samfälda och hustruns enskilda egendom.
Af hustrun, såsom stående under hans målsmanskap, kunde något egendomsafträde ej ske;
men innan boskilnad för mannen må komma i fråga, vore det likväl nödvändigt, att den
egendom, som han ej lagligen kunde mot borgenärernas anspråk försvara, till dem afträddes.
Med sådan egendom förstodes, enligt föregående Kapitel, hela samfälligheten, utom i den hän
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delse, att hustrun under ägtenskapet blifvit dömd till böter eller skadestånd i brottmål; och
man hade antagit, att mannen, om han i denna händelse ej ville af gemensamma tillgångarna
betala den hustrun åkomna skuld, med rättighet att, på sätt i nästa Kapitel stadgas, räkna
en sådan utbetalning sig till godo vid boets upplösning, måste frånträda samfalda egendomens
förvaltning, för att, sedan den hunnit realiseras, erhålla den giftorätt, hvars värjande bans
boskilnadsansökan åsyftade. Då det berodde af mannen, alt välja hvilkendera utvägen han
för sig funne gagneligast, kunde hans rätt ej skäligen anses förnärmad. Vore han ej sjelf öfvertygad om boets tillräcklighet för en framtida ersättning, så läge ofelbart i egendomens afträde och försäljning det säkraste medlet att bevara, på en gång, hans egen rätt och den, som,
i motsats deraf, uppkommit för hustruns fordringsägare.
I andra fallet, eller när mannen förklarat boet vara i konkurstillstånd, vore det hu
strun, som uppträdde, för att få derifrån undantaga antingen enskild egendom, med hvilken
hon ej svarade för gälden, eller ock giftorätt, den hon ej ville låta gå i betalning för mannen
ådömda böter eller skadestånd i brottmål. Hela boet utgjorde en enda outredd massa, hvarå
borgenärerne, genom egendomsaflrädet, erhållit anvisning. På det hustrun, om hon ville hafva större eller mindre del af den sammanblandade egendomen, såsom sin tillhörighet frånskild,
mätte kunna tillvägabringa en ordentlig utredning, derigenom att Domaren sattes i tillfälle att
pröfva så väl livad makarne hvar för sig i boet ägde, som deras förhållanden till borgenärer
na, måste det stå henne fritt, att göra ansökan om boskilnad; och emedan den egentliga kon
kurstvisten finge sin fullständiga form först å inställelsedagen, hvarförinnan man i allmänhet ej
kände, af hvilka parter talan deri komme att föras, borde det ock vara henne öppet, att ända
ditintill dröja med en sådan ansökan; men uteblefve den äfven då, .så kunde boet ej annor
lunda betraktas, än såsom en ostyckad konkursmassa, om hvars fördelning borgenärerne, emdast sig emellan, hade att tvista: genom underlåtenketen att sin boskilnadsrält bevaka, hade
hustrun satt sig i samma belägenhet, som om hon eljest frivilligt tillsläppte sin egendom till
gälds betalning, eller försummade att i laga tid klandra en af mannen vidtagen åtgerd, hvarjgenom samma egendom blifvit henne afhänd. Efter denna åsigt gjorde man det till en ange
lägenhet för hustrun, att sjelfmant och på en gång bestämma sina anspråk, så att de, i och
med sjelfva konkursrättegången, blefvo afgjorde. Lemnade man deremot åt borgenärerna att,
såsom kärande parter, vända sin talan mot hustrun, för att frånvinna henne livad bon af
boets egendom, gång efter annan, tilläfventyrs ville tillegna sig, så skulle anledning till sär
skild rättegång möjligtvis kunna yppas vid livarje steg, borgenärerne logo till massans realisa
tion, och knappast något slut vara att fö'rese på de intrasslade förhållanden, som emellan hu
strun och borgenärerna alltjemnt uppkommo, och för hvilka massans utredning skulle stå till
haka under det borgenärerne nödgades i oundvikliga tvisteomkostnader föröda en stor del af
den egendom som de bordt genast få använda till sina fordringars godtgörande.
I tredje fallet, eller då hustuun sökte boskilnad, utan att mannen ville göra konkurs,
börjades striden emellan makarna inbördes, i det att den ene påstode och den andre förnekade
boet vara i den ställning, att det ifrågakomna räddningsmedlet vore af nöden. Hustruns för
sök, att tvinga mannen till boskilnad, vore af alldeles samma art, som en borgenärs, att tvinga
gäldenären till konkurs. Vid detta tillfälle syntes det således vara tillräckligt, att blott de
tvistande tills vidare hördes. Det vore af vigt, att borgenärerne icke i förtid inblandades i
boskilnadsstridigheten emellan mannen och hustrun, emedan den förras credit deraf ofelbart
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skulle störas och lian, kunde hända, sättas ur stånd att, äfven med betydligt öfverskott i till
gångar, betala skulder, dem han eljest småningom kunnat sig afbörda, men för hvilka han
äfvenlyrade att på en gång blifva angripen, sedan misstroende uppstått till hans förmåga att
göra rätt för sig. Af Samma grund, och då makarnas oskiljaktiga välfärd berodde derpå, att
boet icke utan verkligt behof rubbades, hade man ock förpligtat hustrun att visa skäli™ an
ledning till sin ansökan, innan den af Domaren till ytterligare behandling upptoges. Hon
borde ådagalägga någon omständighet, hvaraf Domaren kunde inse, huruvida hön ägde fog
till den misstanke, hon hyste, att boets egendom vore i fara att bortgå lör gäld: ville1 hon
undanskifta något, såsom enskild egendom, borde hon styrka, att det under sådan natur henne
tillhörde, efter lag eller förord: sökte bon åter värja giftorätt för mannen ådömda böter el
ler skadestånd i brottmål, borde hon stödja sin ansökan på domen. Först när skäli™ anled
ning till boskilnadsansökningen sålunda blifvit visad, ägde Domaren förordna upptekning af
boet, för att deraf med fullkomlig säkerhet utröna, om det fall verkligen vore inne i hvilket Lagen föreskrifver borgenärernas kallande. Men emedan det. möjligtvis kunde inträffa att
mannen undandroge sig att till upptekning angifva boet, eller att, sedan upptekning skett
deråt lemna den edliga bekräftelse, som fordrades för dess tillförlitlighet, hade man funnit
sig böra tillägga, att i dessa händelser kallelse å borgenärerna utan vidare omgång skulle ut
färdas. Motviljan bos mannen, att uppdaga boets verkliga belägenhet, syntes innebära <>ilti"
grund för hustrun, att vinna den åtgärd, som vore nödig för slutliga profningen af hen
nes ansökan.
Motiv. pag. 29—31.

I fråga om skälen till boskilnads vinnande samt följderna deraf, har så väl G. H.-R;t
som H. D:n gillat de grunder, en af förra Lag-Commiteens Ledamöter, Advoéat-Fiskalen
Staafs till Commiteens protokoll den i6 Oct. iÖ14 och 9 November iBîS afgifne, från pluraliteten skiljaklige yttranden innefatta.
f. d. Lag-Com. Prot. pag. 15 och 16.

Bihang pag. 36—46.

G. H.-R:ts Anm. pag. 21.

H. D:ns Prot. pag. 46

Sk. H.-R:n har vid 1 §. tillstyrkt, att äfven det fall må anses innefatta skäl till b0~
skilnad, då ene maken ingått borgensförbindelser för andra personers skulder, och dessa för
bindelser ej kunna uppfyllas, utan att den andra makens giftorätt tillgripes.
Vid 2 §. har sistnämde IL-R:t äfven anmärkt, att om hustru skall komma i tillfälle
att, efter fullständig kännedom af de bevakade skuldernas belopp, pröfva huruvida boskilnadsansökning för henne vore nödig eller icke, borde henne lemnas anstånd, ined ansökningens
ingifvande, till den dag, som för första uppropet efter inställelsedagen, enligt i5 Cap. 2
Rättegångsbalken, utsatt är. H.-R:n har sålunda, på desse och flere anförde skäl, tillstyrkt
berörde förändring.
H.-R:ns Anm. pag. 5, 65, 66.

5 §.

113 §.

Påstår make, som boskiinad söker,
sig äga rätt alt viss egendom, såsom
enskild, undanskifta; dä skall den egen-

I boskilnadsmål varde den egendom, som sökanden påstår sig tillhöra,
från boet afsktld och under förvar och
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dom från boet afskiljas och under serqvarstad satt, till dess dömdt varder;
skild vård sättas, till dess öfver ansök
dock må sökanden det afskilda lyfta el
ningen dömdt varder; dock må sökan
ler tillträda, der borgen för egendomen
den den egendom lyfta eller tillträda,
och för borgenärernes skada ställes.
der borgen för egendomen och för borgenäremes skada ställes: öfver den bor
gen skola vetterlige och närboende bor
genärer böras, innan lyftningen bevil
jas. Finnes enskild egendom för gäld
lagligen inteknnd eller pantsatt; vare ej
den egendom från utmätning och för
säljning fri, förty att boskilnad sökt är;
hafve likväl sökanden rätt att öfverskott
af köpeskilling emot borgen, lyfta.
Det skiljaktiga är, att Lagförslaget tillägger stadganden, angående:
1:0 vetterlige och närboende borgenärers hörande öfver borgen, innan lyft
ning beviljas;
2:0 borgenärs rätt, då boskilnad sökt är, att låta utmäta och försälja inteknad eller pantsatt egendom, dock med rättighet för den boskilnadssökande, att
öfverskottet af köpeskilling mot borgen lyfta.
Motivet är: att intekning eller pant grundläde sakrätt i sjelfva egendomen, och denna
lätt måste blifva oförändrad, ehvad boskilnad söktes eller ej. Ansökningen derom kunde följakteligen ej på så beskaffa dl rättsförhållande äga verkan.
Motiv. pag. 32.

6

§■

114 §.
Är endera makens egendom till
borgenärerna afträdd; då skall andra
makens giftorätt till borgenärernas för
valtning genast öfverlemnas, ändå att
boskilnad sökt är; äge dock sökanden,
att, när samfäld egendom såld varder,
sin lott i köpeskillingen emot borgen
lyfta.

Samfäld egendom, som till konkurs
afträdd är, gånge till försäljning, ändå
att ene maken vill giftorätt för böter
eller skadestånd undanskifta. Den, som
boskilnad sökt, äge dock att så mycket
af köpeskillingen emot borgen lyfta, som
utgör den giftorätt, han eller bon un
danskifta vill. Söker hustru att få skil
ta giftorätt undan, utan att mannen
egendom till konkurs afträdt; vare lag,
som i 5 §. sägs.
Skilnaden är endast: Förslagets tillagde stadgande, angående hustrus rätt,
att få skifta giftorätt undan, utan att mannen egendom till konkurs afträdt.
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8 §.
Har hustrun boskilnad sökt, och äro,
utan hennes bifall, penningar eller lös
ören förvandlade, de der henne, efter
förord eller annorledes, enskildt tillhört,
eller finnas sådana lösören utan hennes
bifall pantsatte; då halve hon, i konkurs
med mannens borgenärer, fordringsrätt
derföre, som i 22 Gap. 19 §. HandelsBalken skils, der hon den fordran i
konkursen bevakar.

115 5-

Ager hustrun fordran för pennin
gar eller lösören, som honom enskildt
tillhört, men förvandlade äro; bevake
och fäste den fordran edeligen i kon
kurs, såsom annan borgenär, men hal
ve ej för sådan fordran förmånsrätt.

Väsendtliga skiljaktigheten är det tillägg, som korslaget, i början af §. in
nefattar: ”Har hustrun boskilnad sökt.”
Sk. H.-R:n har anmärkt, att annan slutsats af Lagförslagets redaktion ieke kunde upp
fattas, än att hustrun, endast i det fall hon sökt boskilnad, ägde rätt att i mannens konkurs
njuta fordringsrätt för pantsatta eller förvandlade lösören; men da boskilnadsrätt och fordrings
rätt voro vida åtskilda, oeh den senare ieke rimligen kunde hustrun betagas, derföre alt hon
ej sökt den förra, har II.-R.n tillstyrkt, att Lagförslagets anmärkte tillägg må utgå.
H.-R:ns Anm. pag. 5, C6, 67.

«

§•

Har, sedan boskilnaden söktes, någon
egendom, som efter lag eller förord samläld är, genom arf, testamente, gåfva
eller annorledes, fallit den till, som bo
skilnad vunnit; då vare ej den make
pligtig, att med sin giftorätt deri be
tala gäld, hvårföre dess enskilda egen
dom ej svarar; och ty Stände hustruns
giftorätt i sådan egendom, som å hen
nes sida fallit, jemväl under goda man
ilens förvaltning, der boskilnad henne
beviljad är.

118 §.
Har, sedan boskilnaden söktes, nå
gon egendom, genom arf, testamente,
gåfva eller annorledes, fallit hustrun
till, vare hon ej skyldig, att med den
del af samma egendom, bvari mannen
ej äger giftorätt, eller med sin giftorätt
i den öfriga, ansvara för den gäld, som
under ägtenskapet, innan boskilnadsansökningen till Rätten ingafs, gjord är,
ändå att hon lör den gäld i borgen
gått, eller, lika med mannen, till be
talning sig förbundit, utan så är, att
hon sjelf gulden gjort hafver i och för
köpenskap eller annan näring, som hon,
efter serskildt tillstånd, idkat. Om för
valtning af den egendom, som hustrun
så tillfallen är, vare Lag, som i 117 §.
om undanskiftad egendom sägs.
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Skilnaden ligger i Lagens och Förslagets olika grundsats om hustrus delta
gande med enskild egendom i sådan under ägtenskapet gjord gäld, till hvars be
talning hon, lika med mannen, sig förbundit.
Nja Stadganden *).
11 §.

Nu har Rätten till boskilnad för hustrun dömt; besörje då hennes gode
man, att domen i förordsprotokollet införd varder: är förord hevakadt vid annan
Rätt, än der domen gafs; då skall den till samma Rätt ingifvas och i dess pro
tokoll införas.
Såsom motiv för detta stadgande är anfördt, att, i afseende å mannens målsmanskap
och rättighet att öfver boet råda, uppkomme, när hustrun vunnit boskilnad, det förändrade
förhållande, att allt hvad hustrun i boet ägde, af den för henne tillförordnade goda man för
valtades: ett förhållande, livarom allmänheten borde sättas i tillfälle att taga kännedom, och
man hade ansett tjenligast, alt låta domen teknas i samma protokoll, som innefattade ägtenskapsförord.
Motiv. pag. 34.

13 §.

Ränta eller inkomst, som löper af egendom, den ene maken undanskifta
lår, så ock gröda, som å slik egendom bergas, sedan boskilnad sökt är, vare lika
bi, som sjelfva egendomen, från betalning af andra makens skuld.
Uti motiverne är anmärkt, att om ränta eller inkomst af egendom, hvilken, i grund
af boskilnad, hlifvit undanskiftad, ej vore lika fri, som sjelfva egendomen, från gälds betaining, så utgjorde boskilnaden ett föga båtande räddningsmedel, emedan den, som boskilnad
vunnit, blefve, med sin blotta ägande rätt till det undanskiftade, utsatt för fortfarande nöd.
Motiv. pag. 35 och 36.

14 §.

Af hustruns tillgångar late gode mannen användas hvad till hushållskostnad
för henne, man och barn lbrdras. Har äfven mannen tillgång, som användas
kan; varde bidraget från hustruns sida derefter lämpadt.
15

§.

Vill hustrun ställa sin egendom under mannens förvaltning åter; hafve der
rätt till. Ej äge hon sedan mot borgenärer värja giftorätt, som för henne förut
*) Stadgandet i 10 §. Ur redovist bland allmännare grundsatser.
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afskild varit; njute dock sio fyllnad ur boet, der tillgång finnes, då makarnas in
bördes rättigheter vid bodelning urskiljas, efter ty i 12 Cap. sägs.
Uti motiverna är anfördt, att samma frihet, som hustrun ägde före boskilnaden, att
den söka eller icke, hade hon äfven efteråt, att ställa sin egendom ånyo under mannens för
valtning om hon så för godt funne. Makarne trädde då tillbaka i sitt förra förhållande. Med
mannens återstälda förvaltning återlomme också hans målsmanskap, inskränkt som förut, i
livad hustruns enskilda egendom rörde, men oinskränkt, i det som utgjorde hennes giftorätt.
Hvad under denna sednare titel varit henne tiilskiftadt, ginge således åter till den samfällighet,
hvaröfver mannen ägde råda, utan att vidare, pä grund af boskilnaden, kunna'värjas, och
Utan att hustrun ägde, för hvad deraf till gälds betalning användes, eller eljest skingrades,
påräkna annan ersättning, än den, boets tillgångar möjligtvis medgåfvo vid dess upplösning,
då slutliga vidräkningen makarna emellan komme i fråga.
Motiv. pag. 36.

16 §.
Ar ä glenskap genom skilnad upplöst, och vill ene maken egendom und anskifta ; vare la ö> som 1 7 Gap. Ärfdabalken sägs, om egendoms undanskiftande
vid dödsfall.
Uti motiverna anföres, att hoskilnad ägde rum, endast under varande äglenskap. Om
någon af makarne ansåge sig befogad, att vid boets upplösning söka värja sig från gälds be
talning, vore det således icke hoskilnad, som skulle begäras. Den sökande måste då, äfven
om upplösningen tillkommit genom ägtenskapsskilnad, rätta sig efter hvad i Ärfdabalken stad
gas, om gälds betalning vid dödsfall, hvarföre ock hänvisning till denna Balk t förevarande $.
blifvit lemnad.

Motiv. pag. 36.

12 GAP.

Om bodelning.
5

§.

Har ene maken under ägtenskapet
guldit sin enskilda gäld af samfäld egen
dom, eller eljest den användt till sin
enskilda nytta; då skall lika mycket,
som ur boet sålunda gått, läggas andra
maken till, af samfäld egendom, som
qvar är, innan den delas: räcker den

//

Cap. G. B.
5

§.

Hafver endera, under ägtenskapet,
guldit sin enskilda gäld med begges de
ras del i boet; då skall det vid arfskifte, eller delning, å dess egen lott räknas.

e)

f
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ej till; fylle den make, för hvars gäld
eller nytta samfälda egendomen använd
biifvit, hälften i det som brister, med
enskild egendom. Är gäld, som ene
maken före giftermålet gjort, af samfäld egendom betald, och kan det vi
sas, att den make infört egendom af
samfäld natur, som till större eller min
dre del mot gälden svarat; då ägen ej
andre maken eller dess arfvingar rätt
till ersättning för mera, än hvad med
den införda egendomen ej betalas kunnat.
Väsendtliga skiljaktigheter äro: att Förslaget dels i första mom., fullständigare
än Lagen, uttrycker dennes mening, dels, i det senare, upptager ett fall, som ej
finnes i Lagen.
Förslagets stadganden hvilade på den grund, att ene makan icke borde vinna någon för
män på den andras bekostnad; och samma grund hade äfven tillämpning när samfälda egen
domen ej räckte till gäldande af den ersättning, som, efter vidräkning, skall utgå: den skyl
dige maken borde då med sin till samfälligheten icke hörande egendom fylla bristen, för så
stor del, som svarade mot andra makens förut tillgripna giftorätt, det vill säga: till hälften.
Kunde det vid något tillfälle visas, att den make, hvars före giftermålet åsamkade skuld se
dermera biifvit betald af samfälda egendomen, hade i boet infört egendom af samfäld natur,
som för större eller mindre del svarat mot skulden, så vore det en orällvisa, om andre ma
ken, utan afseende derå, skulle vid bodelningen erhålla full ersättning för hvad salunda ur
boet gått.
Motiv. pag. 37.

Sk. H.-R:n har på anförde skäl tillstyrkt, att förevarande §. må erhålla följande
lydelse: ”Har ene maken under ägtenskapet guldit sin enskilda gäld af samfäld egendom, eller
eljest den användt till sin enskilda nytta; då skall lika mycket, som ur boet sålunda gått, af
den makas enskilda egendom, för hvars gäld eller nytta samfälda egendomen använd biifvit,
till samfälligheten läggas ut. Har den skyldige ej enskild egendom, som mot den använda sam
fälda svarar, vare då för den andra maken afsatt så mycket af den skyldigas giftorätt, att bri
sten fy lies. Är gäld, som ene maken före giftermålet gjort, af samfäld egendom betald, och
kan det -visas, att den make infört egendom af samfäld natur, som till större eller mindre del
mot gälden svarat; vare då ej skyldig, till samfälligheten utlägga eller med sin giftorätt fylla
mera, än hvad med den införda egendomen ej betalas kunnat.”
H.-R:ns Anm. pag. 6, 67 , 68.
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i / Cap. G. B.
6 §.
Har ene maken till sin enskilda
nytta användt den andras enskilda egen
dom: gifve vederlag derföre af sin gif
torätt, eller fylle bristen ined enskild
egendom. Är eljest egendom, som ene
maken enskildt tillhört, såld, annorledes använd, eller med gäld belastad;
gånge vederlag derföre ur samfälda egen
domen ut: räcker den ej till; fylle an
dre maken, med enskild egendom, hälf
ten i det, som brister; dock hafve ej
mannen rätt till fyllnad af hustruns en
skilda egendom, för livad af hans egen
dom ej i behåll finnes eller med gäld
belastadt är, der hon ej erkänt, att
egendomen blifvit för boets samfälda
nytta använd eller med gäld belastad.

Hafver man sålt sin hustrus, eller
hustru sin nians odaljord, till sin en
skilda nytta; gifve så mycket igen af
odaljord sin. Är den jord till begges
deras nytta såld; fylle då livar af sin
jord, mannen två delar, och hustrun
tridiung. Är ej jord till; fylle då af
lösören.

Skiljaktigheterne äro:
i:o att, i de tvenne första af om förmälda fall, Lagförslaget, i omvänd ord
ning mot Lagen, anser ifrågavarande ersättning böra utgå af den skyldigas gifto
rätt, eller af boets samfällighet, så långt den räcker, och bristen ur hans enskil
da egendom.
Uti motiverna är anmärkt, att då enskild egendom blifvit försåld, annorledes använd,
eller med gäld belastad, utan att det bevisligen skett för någonderas enskilda nytta, så borde
vederlaget falla hela boet till last, emedan i sådant fall må antagas, att egendomens försäljning,
användande eller skuldsättning gagnat den ena maken lika mycket, som den andra: att i denna
händelse vederlaget följakteligen borde ntgå, först af samfälligheten, sa långt den räckte, och
sedan, till hälften allenast, af den makes enskilda egendom, som ej haft del i den sålda, an
vända eller skuldsatta.
Motiv. pag. 37 och 38.
Af Sk. H.-R:n är anmärkt: att då skulden är den ene makens enskilda till den andra
och ej till boet, borde livad som tillhörde samfälligheten ej kunna användas förrän enskilda
egendomen, så långt den räckte, tillgripits. I annat fall och om giftorätten skulle först använ
das, kunde det inträffa, att make, som både hade vederlagsrätt och äfven fått, efter Försla
gets i3 Cap., giftorätt till sig förverkad, ginge förlustig af denna senare fordran.
På denna grund har H.-R:n föreslagit följande förändrade redaction af första momentet
i förevarande <j.: ”Har ene maken till sin enskilda nvtta användt den andres enskilda egen
dom; gifve vederlag derföre af enskild egendom, och fylle bristen med sin giftorätt,”
H.-R:ns Anm. pag. 6 och 68.
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2:o Att Lagförslaget i senare momentet af §. innefattar, till förmån för
hustru, ett undantag från regeln, som ej finnes i Lagen.
Grunden för denna Lagförändring är, att om mannen ägde ovillkorlig rätt till vederlag
ur hustruns egendom, så försvunne den säkerhet, Lagförslaget i 9 och 10 Cap. åsyftat med
föreskrifterna, att hustrun ej må, genom mannens ensidiga åtgärder, hringas i ansvarighet, el
ler hennes enskilda egendom räka i äfventyr.
Motiv. pag. 38.

9 §.
Har skilnad i ägtenskap skett från
make, som vansinnig är, och finnes,
vid bodelning, den vansinnigas giftorätt
och enskilda egendom ej mot kostnaden
till dess underhåll svara; vare andre
maken pligtig att dertill framgent bidraga.

Kongl. Förordningen den 27 April
innefattar, i förenämda fall, alldeles enahanda stadgande,
1810

Ehuru sålunda Lagförslaget öfverensstämmer med nu gällande Lag, har likväl H. D:n
mot Förslaget anmärkt, att då förbindelsen till inbördes bistånd inåste, i och med ägtenskapsskilnaden, anses hafva inför Lagen upphört, så utgjorde den vansinniga frånskilda makens behof icke tillräckligt skäl till understöd på andra makens, eller dess arfvingars bekostnad, utau
vore föremål för den frivilliga välgörenheten, och, när så erfordrades, för det allmännas om
sorg; i anseende hvartill och då stadgandet, genom dess obestämdhet, skulle gifva anledning till
många tvistigheter och godtycklig tillämpning, H. D:n tillstyrkt, att det ej må antagas.
H. D:ns Prot. pag. 48 och 49.

Nya Stadganden *).
1

§•

Då någon af makarne död är eller ägtenskapet, genom skilnad, upplöst blifvit, skall boet delas.
H. D:n har ej funnit skäl, att tillstyrka detta ovillkorliga stadgande om boets delning,
utan ansett det böra, när serskilda förhållanden icke lade hinder i vägen, få ankomma på delägarne sjelfva, att dela, eller bibehålla oskift bo.
H. D:ns Prot. pag. 48.

*) Lagförslagets stadganden uti 2, 8 och 10 §,§. af detta Cap. Uro bland allmännare grundsatser redoviste.
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3 §.
Vid bodelning varde för hvarje make afsatt hvad af dess enskilda egendom
tivar är. Dernäst tage hvardera ur samfälda egendomen ut, efter lottning, sin
giftorätt eller, i de fall, som i i3 Cap. sägas, den del deraf, som ej förverkad är.
4 §.
Nu bar boskilnad under ägfenskapet skett, som i i i Gap. sägs: står hu
struns egendom under god mans förvaltning till dess bodelning inträffar, och fin
nes hos mannen egendom af sanifäld natur, utöfver livad honotn i giftorätt till
fallit, då giftorätt för hustrun under boskilnaden afsatt blifvit; tage hvar sin gifto
rätt i det öfverskott: finnes ränta eller inkomst af hustruns egendom hos hennes
goda man qvar; vare lag samma.
Stadgandet hvilar på den, i afseende på sjelfva boskilnaden, antagna grundsats, att den
innebär ett säkerhetsmedel för boets framtida förvaltning, men att den inbördes giftorätt, som
makarne från ägtenskapels början tillkommit, derigenom ieke upphäfves eller rubbas.
Motiv. pag. 37.

7 §.
Ej stånde make i ansvar för ersättning eller vederlag, som efter 5 och 6
§.§. utgå bör, med annan egendom, än som i boet finnes, då bodelning sker.
Grunden för stadgandet är, att då ägtenskapet upplöses, måste upplösningen vara full
komlig och ingen vidare efterräkning för de förut under sammanlefnaden inträffade förhållanden
äga mm, än den, som kunde jemnkas efter boets vid upplösningen befintliga tillstånd. Man
skulle eljest, der ägtenskapsskilnad vore beviljad, oftast få erfara, huru den ene maken förföljde
den andra med lagsökningar för ersättnings- eller vederlagsbrisler, som vid boutredning ej kun
nat godtgöras; och då döden hade upplöst en lycklig sammanlefnad, blefve en eflerlefvande
man, som med mindre förmögenhet eller tillgång i samfäld egendom, varit föranlåten tillita
hvad hustrun enskildt ägt, blottstäld för arfvingars kraf, grundade å sådana uppoffringar af
egendom, som hustrun af tillgifvenhet för mannen, med kännedom af boets behof, velat utan
beräkning på något skadestånd göra.
Motiv. pag. 38.

8

§.

Vid bodelning, i de fall, som i 13 Gap. 3, 5, 6, 7 och 8 §.§. sägas, må
ej förord lill den brottsliga makens fördel gälla.------------11 §.
Make, som genom groft vållande dräpit den andra, halve förverkat sin rätt
till fördel och underhåll, som i 2 och 10 §.§. sägs.
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12

§.

Har ägtenskapsskilnad skett, i de fall, som i 6 Gap. 6 och 7 §.§. sagde
äro; da skall hvad vid bodelning den frånvarande tillfaller under god mans vård
sättas, till dess ägaren hemkommer eller derom lagligen förordnar.
13 §.

Vill någon klandra bodelning; Stämme derom, inom år och dag sedan bo
delningen skedde.
Uteslutne Staclganden.
72 Cap. G'. B.
1

§-

— — — — Viger Prest enkling, eller enka, förr än afvittring lagliga
skedd är; miste embete sitt.
Någon straffbestämmelse i detta fall finnes icke eller upptagen i Förslaget till Criminallag.

Kongl. Förklaringen den i5 Juni 1818, angående den bevisning om skedd
afvittring, som skall för Prest företes, innan han äger att vigseln förrätta.
Vid detta Cap. har H. D:n i öfrigt anmärkt, att för de fall, då ägtenskap genom skit—
nad upplöses, borde föreskrifter, i hufvudsaklig öfverensstämmelse ined dem, som i Ärfdabalken komme att meddelas, äfven här äga rum, i afseende på boets uppteknande och vård,
gälds betalning af boet, tiden och sättet att värja sig från sådan gäld, hvarföre någondera ma
ken förmenar den andra ensam böra ansvara, samt sättet för skiftets förrättande.
H. D:ns Prot. pag. 49.

13 CAP.

Huru med boet förhålles, dä gifter
mål återgår ; så ock om de fall,
dä giftorätt förverkas.
1

§■

Går giftermål åler, förty att man
nen eller qvinnan gjort lägersmål eller
är behäftad med vederstyggliga lyten;
tage hvar tillbaka hvad han eller hon
i boet infört eller efteråt, genom arf,
gåfva eller testamente, erhållit : fmnes

i3 Cap. G. B.
7

§■

Halver man, eller hustru, sedan
de fäste blifvil, haft lägersmål med nå
gon annan, och det efter vigseln varder
vetterligt; gånge då med — — —
giftorätten, som i i §. sagd t är. Var
der qvinna efter vigseln tillvunnen, att
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ej allt i behåll; vare om ersättning för
livad skingradt är lag, som i 12 Cap.
5, 6 och 7 §■§. sägs. Är något qvar,
sedan livar sin egendom så uttagit; hö
re den förkofring den oskyldiga ensam till.

annan henne förr fästningen lägrat hafver, och vill ej mannen henne det för
låta, utan sker laga skilnad; tage då
mannen allt det åter, han med sig i
boet infört, så ock den kostnad, som
han till fästning och bröllopp gjort hafver, med allt det, han henne gi f vit ;
behålle ock livad hon honom gifvit
hafver.

Skiljaktigheterne äro följande:
Lagen upptager tvenne sei skilda fall:
1:0 dä man eller hustru, sedan de fäste blifvit, haft lägersmål med annan.
Sker skilnad i detta fall, liar den brottslige maken förverkat hälften af sin gifto
rätt. Denna påföljd är i Lagförslaget utesluten.
2:0 dä qvinnan efter vigseln varder tillvunnen, att annan henne, före fäst
ningen, lägrat. Vid skilnad, i detta fall, har mannen rätt: att återtaga hvad lian
i boet infört; att njuta ersättning för gjord kostnad till fästning och bröllopp; att
återfå livad han hustrun gifvit, och att behålla livad han af henne erhållit. Deremot innefattar Lagförslaget, så väl i båda omförmälda, som i det fall, att gif
termål gär åter, för det ene maken är behäftad med vederstyggliga lyten, ena
handa stadgande, angående dels makarnes rätt, att, hvar lör sig, återtaga livad
de i boet infört eller efteråt erhållit, så ock, att njuta ersättning för livad sking
radt är, dels den oskyldigas rätt, att ensam behålla den förkofring boet vunnit.
Lagens öfrige bestämmelser äro uteslutne.
Den för verkställigheten af föreslagna stadganden nödiga utredning kunde ej blifva un
derkastad svårighet, när, för åtal i dessa fall, en ganska kort præscriptionstid vore föreskrifven. Hvad under sammanlefnaden kunde vara förvärfvadt, ar tillagdt den oskyldiga, såsom
ett billigt skadestånd för dess lidande.
Motiv. pag. 40.

i3 Cap. G. B.
2

§.

Går giftermål åter för olagligen
tillkommen vigsel, eller sker återgång
för laga hinder, eller för det endera
varit vanför; då skall med bodelning
och ersättning förhållas, som i 12 Gap.
3, 5, 6 och 7 §.§. sägs; och hafve ej den
ene något till den andra förverkat.

8 §I

.

Är man eller q vinna af naturen
vanför, och till ägtenskap alldeles obeqväm, eller dragés han, eller hon med
ohotelig smittosam sjukdom, förtiger det,
och svikeliga förleder annan till gifter
mål med sig; varder det fulltygadt; —
njule den brottslige ej giftorätt i boet.
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3 §.
Var, i något af de fall, som i 2
§. sagde äro, den ene i god tro, men
den andre ej; tage den i god tro var
all den egendom, som efter lag skolat
samfäld vara. Har endera tvungit eller,
genom falsk uppgift af namn eller stånd
eller med förtigande af vanfrägd eller
sjukdom, bedragit den andra till gifter
mål, och återgår det förty; vare om
den oskyldigas rätt lag samma.
Det skiljaktiga är, att Förslaget innefattar stadganden i följande fall, som ej
finnas i Lagen upptagne;
1:0 dä giftermål går åter för olagligen tillkommen vigsel, eller för laga hinder;
2:0 då, i något af de i 2 §. om förmälda fall, båda makarne eller ingendera
varit i god tro;
3:o då endera tvungit eller, genom falsk uppgift af namn eller stånd, eller
med förtigande af vanfrägd, bedragit den andra till giftermål.
Mot stadganderne uti Lagförslagets ofvannämnda trenne §.§. har H. D:n anmärkt, att uti
alla de händelser, dä ägtenskap återginge, beräkning af giftorätt i hvad någondera maken uti
boet infört icke borde äga rum. Hela föreningen måste, så vidt ske kunde, betraktas såsom
ogjordj med rättighet likväl för den bedragna, att af den andra njuta skälig ersättning. H. D:n
har derföre, i detta ämne, föreslagit följande bestämmelser: att så ofta giftermål ginge åter,
hvardera maken skulle äga att taga tillbaka hvad den i boet medfört eller sedermera genom
a rf, gåfva eller testamente erhållit; att, för hvad som icke funnes i behåll, ersättning borde
gifvas enligt föregående 12 Capitels 5, 6 och 7 §.§. ; att om något vore qvar, sedan hvar och
en således uttagit sin egendom, denna förkofring skulle tillhora den oskyldiga makan ensam,
när den andra varit till giftermålets återgång, genom döljande af sitt vetterliga fel, vållande,
eller eljest den ene varit i god tro och den andre icke; att om sådan förkofring ej funnes, el
ler vore för ringa att utgöra skälig ersättning för den oskyldigas lidande, annat skadestånd bor
de honom eller henne tillerkännas och af den felaktigas tillgångar utgå; men att, om begge el
ler ingendera vore i god tro, nämnde förkofring delades efter enahanda grunder, som i 12 Cspitlets 3 och 5 §.$. blifvit föreslagne.
H. D:ns Prot, pag. 37.

5

§.

Sker skilnad i ägtenskap för skäl,
som i 6 Cap. t §. sägs; vare den broilsligas giftorätt till den oskyldiga förver-

Kongl. Förordningen den 27 April
18 to föres kr i I’ve r, att då, för stämpling
eller försåt mot andra makans lif, till
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kad. Ar ene maken af den andra med
uppsåt eller genom groft vållande drå
pen; gånge den brottsligas giftorätt till
den dräpnas arfvingar.

skilnad domes, den oskyldige maken
äger rätt till egendomen i boet, som i
i3 Cap. 4 och 5 §.§. sägs; men om
den oskyldige går i annat gifte; då till
faller barnen den egendom, som maken,
enligt berörde 5 §., i detta fall bör från
sig lemna.
6 Cap. Ä. B.
3 §.
Dräper man sin hustru med vilja,
eller af groft vållande; då hafver han
förverkat sin giftorätt, i allt det gods,
som bon fört med sig i boet; och det
tage hennes arfvingar, så ock dertill af
det öfriga i boet, det hustrun var gift
och gifven till, och morgongåfvan, om
den i lösören utfäst är. — — —

Skiljaktigheten är: att Förslaget innefattar bestämdt stadgande om förverkan
de af den brottsliga makens giftorätt till den oskyldiga, eller dess art vingar, utan
villkor och inskränkning.
Sk. H.-It:n har tillstyrkt, att i 5 paragrafens senare moment orden "med uppsåt'' må
uteslutas, dels till vinnande af likhet med stadgandet i 12 Cap. ii §., dels af det skäl, att i
dråp med uppsåt ingår äfven groft vållande.
H.-R:ns Anm. pag. 6 och 69.

H. D;n har ansett nu gällande Lagbud uti 6 Cap. 3 §. Ärfdabalken hafva företräde
framför det föreslagna, och således höra till dess grunder bibehållas för den händelse, att dråp
å make skett af groft vållande utan uppsåt, i hvilket fall, der någon beräkning på förhand af
följderna ej kunde antagas, förlusten för andra maken af sådan egendom, som denne sjelf i
boet infört, eller bidragit att under ägtenskapet förvärfva, utgjorde en ohillig och mindre än
damålsenlig bestraffning.
H. D:us Prot. pag. 37 och 38.

i3 Cap. G. B.

6 §.

1 §.

Skiljas makar, för det endera be
gått hor, eller för otukt, som mot na-

Gör mannen hor, och vill hustrun
ej förlåta honom brott sitt, och hafver
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turen stridande är; hafve den brottslige
till den oskyldiga förverkat hälften af
sin giftorätt.

hon ej haft sängelag med honom, se
dan det henne kunnigt blef; då må
skilnad i ägtenskapet ske, och hafve
han till henne förverkat hälften af sin
giftorätt i boet. Gör hustrun det; vare
lag samma.
>

Det skiljaktiga är: att Förslaget tillägger ett nytt full, med lika påföljd, el
ler då skilnaden sker lör otukt, som mot naturen stridande är.
Sk. H.-Pun, som förut tillstyrkt, att detta brott må ur lagen alldeles utgå, bar äfven
här åberopat samma hemställan.
H.-R:ns Anm. pag. 6 och 69.

i3 Cap. G. B.
7 §.

Då ägtenskapsskilnad sker i det fall,
som i 6 Cap. 6 §. sägs, hafve ock ma
ke, som den andra öfvergifvit, till den
na förverkat hälften af sin giftorätt.

4

§.

— — Kommer han ej inom föresattan tid; döme då ; Domaren till skil
nad, och hafve mannen förverkat hela
sin lott i boet. Samma lag vare, der
hustru förlöper mannen.
5 §.

Hvad mannen förverkat bafver,
som sin hustru öfvergifvit och förlupit,
det njute hon, medan bon ogift är, så
ock nyttan och räntan af hans fasta
gods. Går hon i annat gifte; njute ej
mer, än det hon var gift och gifven
till, utan falle då mannens lott barnen
till. Ägen ock de rätt, att nyttja hans
enskilda fasta gods, medan han borta
är. Äro ej barn; gifve hustrun ej nå
got ut. af lösören och aflingegodset. Bry
ter hustrun ; gånge ock med hennes lott
och gods, som sagdt är.
Skiljaktigheterne äro, att Förslaget:
i:o stadgar endast halfva giftorättei ;S förverkande;
2:q utesluter Lagens villkor.
12
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Uti motiverna är anmärkt, att lagens fördelning af den förverkade egendomen, emellan
hustru och barn, med blott nyttjande rätt för den förra till ena hälften, så länge hon lefde
o<nft, syntes vara mindre lämplig. Vore mannen verkligen skyldig hustrun skadestånd i före
varan de fall, så kunde ej hennes rättighet, att bibehålla hvad henne en gång under sådan egen
skap blifvit tillerkändt, förändras af den tillfälligheten, att hon sedan trädde i nytt gifte; och
för barnen, till hvilka fadren ingenting förverkat, vore det nog att få af hans egendom njuta
nödigt underhåll under hans frånvaro, derom de ock försäkrades dymedelst, att egendomen
ställdes under god mans förvaltning, efter hvad i 12 Cap. blifvit förordnadt.
Motiv. pag. 40 och 41.

Nja Stadganden.
4 §.

Dä giftermål emellan man och qvinna återgår, lände den återgång ej till
förfång för tredje man, som på god tro något med dem slutit, medan giftermå
let varade.
Man har, i hänseende till tredje mans rätt, ansett verkan af makarnes förbindelser böra
mätas efter de grunder, som 1 allmänhet gällde för ägta makars inhöi des ansvai ighet.
Motiv. pag. 41.

8

§.

Har skilnad skett efter 6 Cap. g §.; vare äfven hälften af dens giftorätt,
som skilnaden vållat, till den andra förverkad. Dör man eller hustru, medan de
till säng och säte skilde äro; äge ej den efterlefvande att fordra mer, än sin laga
rätt i boet, ändå att den andra till skilnaden vållande varit.

Uteslutet Stadgande.
5 Cap. G. B.

3

§.

Kommer förre man, eller hustru åter; då bry tes senare giftet, utan dem
annorledes åsämjeri och den som vika maste, tage allt det atet utui boet, som
han, eller hon, der hafver infört, så ock sin del i det, som de under ägtenska-

pet med egna slögder äflat. Är det hustru, som vika måste; tage ock dertill
morgongåfva sin. — —- — —

14 CAP.

Huru barn vårdas skola, då fäst
ning brytes med lägrad fästeqvinna,
eller makar till säng och säte skilde
äro, eller giftermål återgår, eller
skilnad sker i ägtenskap.
Nya Stadganden.
§•
Är barn afladt efter fästning, som bruten varder, och förklaras qvinnan
för ägta hustru; äge hon rätt att barnet hos sig behålla.
1

G. H.-R:t har, under åberopande af sitt förslag till ny redaction af i och 3 Cap. i den
na Balk, tillstyrkt, att förevarande §. må erhålla följande lydelse: I de fall qvinnan, enli»t 3
Cap., för ägta hustru förklaras, äge hon rätt att barnet hos sig behålla.
H.-R:ns Anm. pag. 22.

5 §.
Har skilnad i ägtenskap skett i något af de fall, som i 6 Cap. 6 och 7 §.§.
nämnas; då skall den gode man, som till vård af mannens egendom satt är, ef
ter ty i 12 Cap. 12 §. sägs, al hans inkomst, medan han borta är, utgifva hvad
till barnens föda och uppfostran tarfvas.

Useslutet Stadgande.
i5 Cap. G. B.

2

§.

”Nu äro de begge till skilnaden vållande; då äge den — —. — barnen förese, som bäst dertill fallen är, och den andre njute — —- till nödigt uppehälle,
efter ty boet tål, och Domaren pröfyar. Äro de lika dertill fallne; vare då man
nen närmare. — — — —
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Sk. H.-R:n har anmärkt, att genom uteslutande af denna §. saknades i Lagförslaget nö
dige bestämmelser hvilken af makarne skall behålla barnen i det fall, då båda voro till skil
jen vållande. H.-R:n har sålunda tillstyrkt, att Lagförslagets 2 §. må erhålla följande til"\ro de till skilnaden begge vållande; behålle den barnen, som dertill bäst fallen är:
Sro de lika dertill fallne; vare då mannen närmare.
H.-R:ns anm. pag. 6, 69 och 70.

H. D:n har framställt enahanda åsigt.
H. D:ns Prot. pag. 38.
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Ä R F D A-B ALKEN.

$1 a n♦
Lagförslaget.

1734 Ars Lag.

1 CAP.

1 CAP.

Oin aff i allmänhet.

Om arf i gemen
räknas skall.

och huru ätt

2 CAP.

Om bröstarf.
3 CAP.

Om bakarf och sidoarf.
4 C A P.

Huru ärfvas skall> när man ej
vet hvilken af arfvingar annan öfverlefvat.
5 CAP.

i §. om det bavns arfsrätt, som ärafladt,
men ej födt, då arf faller: angående tvist, om
barnet, vid födseln, hade lif eller ej.
8 CAP.
7 §. så vidt den angår oägta barns arfsrätt.

14 CAP.

Om jäf i arf.
15 CAP.

i jj. 3, 4 nxom. angående dana-arf.
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2 CAP.

5 CAP. G. B.

Om ägta födsel.

i §. angående det barns ägla födsel, som
man aflat med sin fästeqvinnn, eller under
ägtenskapslöfte, eller i Iönskaläge, dera sedan
fästning, eller ägtenskap följer.
2 §. om hustru, under mannens bortresa,
lagligen går i annat gifte, och aflar barn, då
är det barn ägta, ändå att senare ägtenskapet återgår.
5 CAP.
2 §. det barn är ägta, som hustru, efter
mannens död, föder å sådan tid, att det för
mannens arfvinge hållas må.
8 CAP.

Huruvida barn, som afias i fäst
ning , Iönskaläge j hordom , eller förbudna leder , må ge arf taga.
Alla S-S- utom den 7 och 8.

3 C A P.

15 CAP.

Om utländskj så ock om frånva
rande inländsk arfvinge.

Om
inländsk mans arfsrätt, der han frånvarande är.
—

—

•—

Alla §.§. utom den 1 , 3 och 4 mom.

;

}

4 CAP.

6 CAP.

Huru arfsrätt förverkas.

Att den ej ärfva må, som annan
dräper.
Alla S-S- utom den 3, 1 och 5 mom.

5 CAP.

16 CAP. G. B.

Om hemgift.

Om medgift och hemföljd.

6 C A P.

9 CAP.

Om vård och upptekning af död
mans bo.

Om egendomens laga upptekning
efter den döda.
Alla

S-S-

utom den 6.
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7 CAP.

9 CAP.

Huru gäld vid dödsfall betalas
skall.

6 §. angående ansvar för försummad laga
tid till upptekning af gäldbundet bo.
10 CAP.

Huru gäld md dödsfall gäldas bör.

8 CAP.

5 CAP.

Huru död mans bo skiftas skall.

2 §. angående villkoren för hustrus rätt
till underhäll af oskiftadt bo, då hon, vid
mannens död, säger sig hafvande vara: hennes
ansvar, om hon det svikliga föregifvit.
11 C A P.

Om arfvingar
man i bo oskifto.

som lefva sam

12 CAP.

Huru arf skiftas skall.
13 CAP.

i §. om klander å skifte.

9 CAP,

16 CAP.

Om testamente.

Om mans j eller c/vinnasyttersta
vilja och testamente.

10 CAP.

17 CAP.

Hvad, i testamente gifvas må.

livad, och huru mycket, man
må i testamente gifva.
Alla §.§. utom den 6 och 7, 2 mom.
6 CAP. G. B.

i §. angående föräldrars rätt, att göra
mö, som gifter sig mot deras vilja, arflös.
3 §, om annan giftomans rätt i dylikt fall.

il CAP.

Om bevakning och klander af te
stamente.

17 CAP.
7 §. 1 mom. om ogiltighet af det villkor
i testamente, att klander deraf medför arfsrättens förlust.
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18

CAP.

Hvad den bör iakttaga, som te
stamente tillgodonjuta, eller derå tala
vill; och om arj vinge, som det undandöljer.
Alla §.§. utom den 3,

12 CAP.

Om 'verkställighet af testamente.

2

, 3 mom.

17 CAP.
att testamente utgår af dens del, som
gifvit liafver.
18 CAP.
3 5* så vidt den angår testamcntstagares
rätt att, då testamente klandras, tillträda
hvad gifvet är, mot borgen : egendomens vård,
i annat fall, till dess dom fallit.

13 CAP.

19 CAP.

Om den, som myndig vara må.

Om den, som underförmyndare stå bör.

14 CAP.

20 CAP.

Om förmyndare, och huru de for
oi dnas skola.

Om förmyndare , och huru de för
ordnas skola.
21 CAP.

Om laga ursägt från förmynderskap.

15 CAP.

22 CAP.

Om förmyndares pligt; sä ock
huru förmynderskap afträdas skall.

Hvad förmyndares pligt och skyl
dighet är.
23 CAP.

Huru förmyndare skall göra redo
och räkning, och förmynderskap afträda.
4 CAP. J. B.
8
har förmyndare, med domarens sam
tycke, sålt omyndigs jord, det köp är fritt
för klander af myndlingen då han myndig
varder.
§■

16 C A P.

■j)k.

!)?
16 CAP.

Om barns skyldighet att försörja
)/' ildrar
^
^

Dessa ämnen äro ej upptagne i 1734 års Lag.

17 CAP.

Om fosterföräldrar och fosterbarn.

18 CAP.

6 CAP.

Om oägta barn och dess rätt.

7 5- så 'vielt den angår föräldrars skyl
dighet att försörja och uppfostra oägta barn.
^ §• angående arfsrält efter oägta barn.

19 CAP.

Om antekning af födelser och dödsfall.

Detta ämne förekommer ej i 1734 års Lag.

7 CAP.

Motsvarande bestämmelser finnas ej i Förslagen till Civil och Criminallag.

Om dem, som genom grofva ?nissgerningar sin arfsrätt förverka, ock
om biltoger manSj och dess barns arf.
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Allmännare i&tnnUsatser*
Om utsträckning af sidoarfvingars istadarätt *).
Yid arftägt emellan sidoarfvingar, upphör, efter lag, istadarätten med syskons barn.
3 Cap.

2,

3 §.§. Ä. B.

Lagförslaget åter utsträcker istadarätten till syskons afkomlingar, utan in
skränkning till viss led.
i Cap. 6,

7

§.§.

Man har ansett det föga tänkbart, att en person, som, i saknad af egna bröstarfvingar, säge i sina bröder och systrar, eller deras afkomlingar, de närmaste föremålen för sin
tillgii venhet, skulle känna blodsbandet mindre starkt, i den mån lederne nedåt ökades, eller att
den af föräldrarna, som ärfde ett aflidet barn, icke lika gerna skulle se sitt barnabarns barn,
som barnet eller barnabarnet, med sig dela qvarlåtenskapen. Då nu arfsrätlen borde utstakas
och bestämmas efter presumtionen af ett närmare förhållande, som ägt rum emellan den aflidna och den person, åt hvilken hans egendom skall öfvergå, och genom istadarättens före
slagna utsträckning någon oreda vid tillämpningen ej kunde intiäffa; hai man ansett denna ut
sträckning hafva fulla skäl för sig och äfven gillas af allmänna omdömet, som ej sällan missbilligat de mindre rättvisa följder, hvilka af nu gällande inskränkning uppkommit.
Motiv. pag. 42.
Sk. H.-R;n har anmärkt, att den i motiverna tillkännagifne mening, alt syskons afkom
lingar skola åtnjuta istadarätt, utan inskränkning till viss led, ej vore bestärndt uttryckt ge
nom stadgandet i 6 §•', syskons afkomlingar njuten istadarätt: H.-R:n har salunda tillstyrkt
denna redaction: Syskons afkomlingar„ i hvad led de vara maj njuten istadarätt.
H.-R:ns Anm. pag. 7 och 70.
Då allmänna regeln för bakarf och sidoarf vore sådan, att de, som befunno sig när
mast i skvldskap med den som ärfves, skulle, med uteslutande af fjeimaie släglingai, tillgodo—
*) För att uttrycka den rätt, dä någon i fjermare led får i dens stad träda, som i närmare led varit,
men död är, (jus repræsentationis) har Lagförslaget ur fornspraket upptagit ordet istdclcirätt.

99
njuta hela arfvet, och det äfven vore angeläget, att ett enkelt arfsystem uti lagstiftningen följ
des, har H. D:n funnit, att, ehuru bibehållande af det i nu gällande lag befintliga undantag
från berörde regel, medelst tillerkänd rätt för syskon till den som ärfves, och för aflidne sy
skons barn, att taga arf uti arflemnarens fäders eller moders ställe, försvarades af stadgan
dets ålder och allmänhetens dervid vanda begrepp, samma undantag dock ej borde utsträckas,
enligt Lagförslaget, jemväl till syskons barns afkomlingar, helst enahanda skäl, som kunde an
vändas för dessas insättande i den arfsrätt, hvilken deras föräldrar eller förfader skolat åt
njuta, om de lefvat, ej sällan inträffade i afseende på andra sidofnånders afkomlingar, samt
svårighsteu för aflägsna slägtingar, alt bevisa deras uteslutande arfsrätt, äfvensom osäkerheten
i arfvets besittning skulle, genom de af representationsrättens utsträckning uppkommande in
vecklade förhållanden, betydligen ökas.
H. D:ns Prot. pag. 49 och 50.

Om lika arfsrätt emellan man och qvinna.
Lagen stadgar för arf följande delningsgrund:
Efter Landsrätt ärfver fsälsemans och bondes son dubbelt mot dotter: ef
ter Stadsrätt borgares son och dotter lika lott hvardera: dock delas, efter lands
rätt, den jord med boskap och åkerredskap, som borgare å landet efterlemnat,
och, efter stadsrätt, frälsemans och bondes hus och tomt i staden.
Son och dotter af dem, som till Presteståndet höra, taga i arf lika lott,
elivad egendomen finnes å landet eller i stad.
En lika grund för arfs delning gäller äfven i aflägsnare leder *).
2. 3. Cap. Ä. B.

Lagförslaget åter stadgar lika arfsrätt för man och qvinna, utan skilnad â
hvad ort arlvet faller, eller hvilket stånd den döde tillhört, eller ifrån hvad
stam den egendom kommen är, som i arf går.
i. Cap. 19. $.
Såsom moliver för denna Lagförändring är anfördt, att för ett riktigt bedömmande af
den länge omtvistade frågan om skilnad i arfsrätt emellan olika kön, niåste man eftersinna
upphofvet till en sådan skilnad. Tänkte man sig tillbaka till de tider, då äganderättens öfverllyttning genom arf först uppkom, kunde man utan svårighet finna, h vårföre qvinnan i denna
del var vanlottad emot mannen. Hvärken erkändes då hos henne den sjelfständighet, som för
utsattes för rättigheten att dela egendom med andra, eller var sjelfva egendomen hos de folk
slag, som annu icke hade fästat sig vid jordbruk, af sådan beskaffenhet, att den af qvinnan
*) Dot förut omförmälde undantag, från allmänna grunderna för giftorätten, uti det gamla WärendSlandet i Småland, gäller äfven, i afseende på arfsrätten, så att, i denna ort, son och dotter i bondes
bo njuta lika lott.
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kunde begagnas. Hos dem äter, som hade jordbruket till hufvudnäring och hos hvilka ägande
rätt till fast egendom, i följd deraf, -var införd, sage man den grundsats nästan allmänt antagen,
att jorden borde inom slägterna bibehållas. Det var då nödigt, att endast sönerne ansågos
för arfvingar till jorden, emedan, om den äfven hade tillfallit döttrarna, den skulle, genom
deras giftermål, hafva öfvergått till andra slägter. Tvifvelsutan igenfunnes häruti hufvudskälet, hvarföre döttrarne voro så länge uteslutne från arfsrätt med sönerna här i Norden, der
qvinnans värde eljest var mindre misskändt, än i många andra länder. Men i samma mån,
som jordegendoraarne blefvo, så till sägande, mer och mer rörlige, genom införandet af testamentsrätten och genom köp och andra afhandlingar, som voro oskiljaktige från en mera ut
bredd cultur: i samma mån förringades också vigten af det skäl, som utestängde döttrarna från
deltagande i arf. Deras rättighet der till erkändes redan af trettonde århundradets Lagstiftare.
Sällan hade likväl någon stor förändring i lagstiftningen kunnat på en gång helt och hållet
genomföras; och man hade gått redan långt nog för den tiden, då man berättigade qvinnan
till hälften i arf emot mannen. Sjelfva grundvalen hade härigenom blifvit lagd till lagens vi
dare fullkomnande i framtiden; ty sedan man erkänt qvinnans rätt till arf i allt slags egetidom, och mannen ej längre hade uteslutande rätt att äga jord, var arfvejords- och odalsystemet redan brutet. Hvad deraf sedermera återstått, hade väl äfven haft för afsigt att inom
slägterna bibehålla arfvejorden, men utan att den förra åtskilnaden emellan könen dervid blif
vit gjord, enär rätt till arfvejord och börd varit gällande för begge.
I hvad samband den olika arfsrätten stått med det fordna odalsystemet å landet, kun
de slutas äfven deraf, alt i städerna en sådan olikhet icke ägt rum; och att man ej eller i se
nare tider ansett nödvändigt och gagneligt att bibehålla denna olikhet, funnes deraf att, en
ligt de för Presterskapet år i56g utgifna artiklar, uppå dess egen anhållan blifvit stadgadt,
det söner och döttrar skulle ärfva lika, ehvad egendomen vore belägen i stad eller å landet.
Då man, på föregående sätt, sökt göra sig reda för ursprunget till den olika arfsrätten
könen emellan, och funnit denna olikhet härleda sig från seder och lagstiftningsgrunder, som
längesedan försvunnit, hade man ej kunnat tveka att fullborda utvicklingen af den princip, som
i den gällande lagstiftningen redan varit antagen, nemligen, att slägternas bestånd ej mera for
drade ett så ovillkorligt bibehållande af egendomar, alt de ej till qvinnorna kunde gå i del
ning; utan trott sig böra till alla stånd och alla orter utsträcka, hvad förre lagarne endast för
vissa stånd och vissa orter förordnat. De skäl, som man häremot sett hemtas från befarade
olägenheter af en lika arfsrätt, i synnerhet hvad anginge hemmansklyfningen å landet, hade
ej kunnat göraöfvertygelsen vacklande. Desse olägenheter voro ej öfverklagade i den ort,
der man och qvinna redan njöto lika arfsrätt, nemligen i den bygd af Småland, som bär namn
af gamla Värends Härad och hvars uråldriga arfdelningslag vore genom Kongl. Förordningen
den 26 Juni 1772 befästad. Men om ock någon olägenhet skulle inträffa genom oftare före
kommande frågor 0111 obesutenhet, hade man förmodat den vara tillräckligen häfven, genom
de stadganden, som blifvit, på sittställe, föreslagne i hänseende till lösen af arfslotter, och
den vore, i allt fall, långt ifrån, så betydlig, att man derföre borde uppoffra den klara och
ovedersägliga rättvisan af en jemnlik egendomsfördelning emellan barn, som, med lika anspråk
på föräldrars kärlek och omvårdnad, också måste vara lika berättigade till deras förmögenhet,
då den ginge i arf.
Motiv. pag. 43 och 44.

H. D:n liar, i öfverensstämmelse med sin yttrade åsigt, i fråga om makars giftorätt,
jemväl tillstyrkt bibehållande af livad nu gällande lag stadgar om skilnad i arfsrätten för olika
kön; dock med det tillägg af en ledamot, att han ansåg egendom i samma bo böra delas
efter lika grunder, så att arfsrätten i borgares och i stad bosatt ofrälsemans sterbhus, lika
som i deras, hvilka till Presteståndet hörde, skulle blifva lika för man och qvinna, antingen
qvarlåtenskapen bestode af fast eller lös egendom, på landet eller i stad belägen, samt att i
frälsemans och bondes sterbhus åter, arfvinge af mankönet alltid borde äga dubbel andel emot
qvinna, jemväl utan afseende på egendomens natur.
H. D:us Prot. pag. 50 — 53.

Om inskränkning i Kronans rätt till död mans egen
dom, eller dana-arf
Efter lag liar, der arfvinge ej fumes, Kronan rätt till den dödas egendom.
i5 Cap. i .§. Ä. B.

Lagförslaget åter tillägger, i detta fall, efterlefvande make rätt, framför
Kronan.
i Cap. 24 5.
Uti motiverna är anmärkt, att denna lagförändring öfverensstämde så väl med den all
männa arfsprincip, att qvarlåtenskapen borde öfvergå till den, som antoges vara närmaste fö
remålet för den aflidnas kärlek och välvilja, som ock med den grundsats, att enskild egendom
ej borde tillfalla staten förr, än sådane samband emellan den döda och någon efterlefvande per
son saknades.
Motiv. pag. 44.

Då det i allmänhet syntes betänkligt att i Lagen, och således oberoende af makames
inbördes välvilja, tillerkänna den ena rättigheten alt blifva den andras arftagare, helst sådant
understundom kunde gifva anledning, å ena sidan, till brottsliga eller oädla beräkningar och,
på den andra, till grnndade eller ogrundade misstankar, och härtill jemväl komme, att efter
lefvande make, i hvars händer vanligen funnos de till boet hörande handlingar, som om den
aflidnes härkomst och anförvandter iemnade upplysning, tilläfventyrs kunde, af utsigten till
egen vinning, derest rätter arfvinge uteblefve eller vore urständsatt bevisa sin rätt, förledas
att motarbeta densamma; har H. D:n ansett sig ej böra godkänna det föreslagna stadgandet,
att, när ej arfvinge vore till, men make lefde efter den döde, egendomen skulle maken till
höra; utan tillstyrkt, att nu gällande lag i detta fall må bibehållas.
H. D:ns Prot. pag. 50.
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Om rätt tiil klander å barns födsel.
Lagförslaget innefattar i cletta åinne följande nya bestämmelser.

Har mannen, under de första etthundrade tjugu dagarne al de trehundrade,
som gatt näst före barns födsel, varit franvarande så, att lian med hustrun ej
kunnat hafva samlag; då äger han det barn förneka, så fram t ej deremot, genom
undersökning om barnets och modrens beskaffenhet, ljusligen vises, att barnet kan
vara af mannen afladt, ändå att det tidigare eller senare framkommit.
Medan mannen lefver, må ej annan å barns födsel tala. Vill mannen barn
förneka; då skall han hos Rätten söka, att god man för barnet förordnas må, och
stämma, inom år och dag, sedan barnets födsel honom kunnig blef, goda man
nen, att barnets rätt värja; hustrun bör ock stämmas.
Då mannen död är, och ej försutit tid till talan å barns födsel, eller eljest
sin rätt eftergifvit; må hans arfvingar genom stämning föra talan, inom år och dag
från mannens dödsfall. Om denna tid försittes; äger sedan klander å barns föd
sel ej rum.
2 Cap. i, 2, 3 5.5.
Motiverne i detta ämne innefatta: att äglenskapet medförde, såsom en följd af dess
grundvillkor, den föreställning, att deruti framfödde barn voro ägta; och kraften af denna fö
reställning finge ej gifva vika, utan för de uppenbaraste motskäl.
Bevis emot barns födsel, eller som detsamma är, för omöjligheten att mannen kunde
vata fader till barnet, borde salcdt.s ej kunna liemtas frun lians förmenta oförmögenliet, enär
kännetecknen derå voro i högsta måtto osäkre. Genom tillåtelsen af en dvlik bevisnin" skulle
dessutom föranledas skvinfliga undersökningar, alltid menlige för ägtenskapets helgd och fa
miljers lugn.
Skulle det åter påstås, att mannen omöjligen kunnat hafva samlag med hustrun å den
tid, då barnet aflades, så blefve en sådan bevisning mindre vådlig och mera fullkomlig, i
samma mån den kunde göras oberoende af skiljaktiga subjectiva omdömen.
Ehuru Läkare och Physiologer i allmänhet antogo, att vanliga tiden för en qvinnas
hafvande tillstånd är 4“ veckor, eller 280 dagar, samt att ett foster, som framföddes inom
6 månader eller i8o dagar efter aflelsen, icke vore så utvickladt, att det kunde blifva vid lif;
hade likväl flere exempel blifvit uppgifne och till verkligheten erkände, att förlossningen kun
nat fördröjas, såsom man någon gång velat erfara, ända till nära trenne veckor, utöfver den
vanliga tiden.
Med afseende härå, hade man, såsom en allmänt gällande grund, i Lagförslaget anta
git, att tiden for hafvande tillståndet skall räknas till 3oo dagar eller 20 dagar utöfver den
mest vanliga, samt i följd deraf tillåtit barns förnekande, i det fall, att mannen, för absolut
frånvaro, ieke kunnat hafva samlag med hustrun under de första etthundradetjugu dagarna af
de trehundrade, som föregått barnets födelse.
Denna således antagna grund hade från äldre tider i Svenska lagstiftningen varit
godkänd.
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Uplands-Lagen stadgade i Ärfda-Balken, io Flueken 5 §. ”Döi' bonde, är barn änkti,
"kamber then till gardz arve wil skipla och allu radha: svarar husfru fore sitter: Jak är medh
”barni ok byrdi bonda mins: Tha a thet godz synas ok seas, ok i iemnadha händer sättias,
”ok tlio radhi husfrun fori födho sinni, ok liggi tha stemnndagher forehänni, manadha stemnu:
”Thet äru manadha sin. Födhis thet barn ok i hem komber i manadhum siu, sidhän bondin
”dödher är, Taki thet barn arf ok urf: Thet kaller skyndadhä manadh. Födhis thet barn ok i
"hem komber atta manadhum äpti bondin dödhan; Taki thet barn arf ok urf: Thet kaller ytti—
”ghiä manadh. Födhis thet barn ok i hem komber niu manadhum äptir, Taki thet barn arf ok
"urf: Thet kallä lagha manadh. Födhis thet barn, ok i hem komber tiu manadhum äpti bondi
”dödhan, Taki thet barn arf ok urf: Thet kullär senädhä manadh. Födhis ok thy sennä: Tha
”ma ei horbarn arvi skipta” — Härmed instämde Westmanna-Lagen i 24 Flucken af ÄrfdaBaJken: ”ok lägge tha stemno, thet är mana tio, födhis thet ok i hem komber innan tio ma"riadha, äpter thet bondin är dödher, ok far döpilse, laki thet barn arff ok urff; är ok thy
”sennä, tha ma äi thet barn arve skipta”, — och Helsinge-Lagan Ärfda-Balken 10 Flucken 2 §:
”Dör bonde barnlös, ok then kräver arf sum til bär, husfru sigher sik medh barni ivara:
”Födhis thet barnit i them tin manadhum apte thet bondin dödher är, Taki thet barn arf ok orf.
”Thet kallar senadha arf: Födhis ok thy senär, Tha ma äi horbarn arvi skipta.”
Lands- och Sladslagärne sammanstämde deri, att när hustrun sade sig vara liafvande
efter mannen, skulle hon hafva sex manadha dagh. Syntes då å henne, att hon liafvande
var, skulle an henne fyra manadha dag läggias. Föddes barnet inom tio månader och
fick Christendom, dû ägde det taga arf; men föddes det senare, så var det från arfsrätt
uteslutet.
När likväl exempel, ehuru sällsynte och till sin trovärdighet af mänga misstänkte, funnos anförde pä foster, som skola blifvit födde senare än 3oo dagar efter aflelsen, eller kunnat
blifva vid lif, oaktadt de varit framfödde före den i8o:de dagen af deras tillvarelse, hade man
måst anse betänkligt, att förklara mannens frånvaro under den uppgifna liden för ett så ofel
bart bevis på barnets oägta härkomst, att det uteslöte all motbevisning; men man hade anta
git, att derest en klar och säker motbevisning ej åstadkommes, mannens frånvaro under den
förut nämnda tid utgjorde fullt bevis på barnets oägta födsel.
Den motbevisning, som i detta fall kunde äga rum, måste grunda sig på de serskilda
förhållanden, som genom undersökning om modrens och barnets beskaffenhet stodo att utröna,
emedan det vore ovedersägligt, att en från naturens vanliga ordning afvikande födslotid icke kun
de inträffa, utan att kännetecknen eller orsakerne dertill skulle igenfinnas uti modrens eller
barnets ovanligt starka eller svaga kroppsbyggnad, eller kunde härledas från andra serskilda
tillfälligheter, som ägt sådan inflytelse på deras physiska beskaffenhet, att förkortning eller
förlänenin«- af liafvande tillståndet deraf kunnat blifva en följd.
Den rätt till talan, som skulle grundas på presumtionen, att barnet vore i mannens
frånvaro afladt, hade dock icke kunnat lemnas till tiden obegränsad. Ett vådligt tillstånd af
osäkerhet om personers födsel och derå grundade förmåner, eller derifrån härledda rättigheter
skulle eljest uppkomma.
Man hade i detta afseende inskränkt tiden för mannen till ett år, ifrån det han erhål
lit kunskap om barnets födsel, och derjemte ålagt honom, att hos Rätten söka förordnande för
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god man, att emot klandret värja barnets rätt, sä att densamma, utan våda af hustruns be
roende utaf mannen och de medgifvanden, hvartill hon skulle kunna förledas, måtte i alla
händelser blifva iakttagen och vårdad.
Fråga hade uppstått, om arfvingar borde äga rätt till talan, när det kunde göras bevisligt, alt ett af hustrun framfödt barn blifvit i mannens frånvaro afladt, men mannen un
derlåtit alt tala å barnets födsel, eller på annat sätt den godkänt, samt om, i fall denna fråga
bejakades, en sådan talan borde äga rum i mannens och hustruns lifstid, eller först efter enderas eller begges död få väckas.
1 ena sidan, hade man ansett det ej vara förenligt med det skydd, som ordningen
och sedligheten inom familjerna kräfde, att främmande barn i dem kunde införas och till
välla sig ägta barns förmåner, äfven om mannen förlåtit hustrun.
Å andra sidan förekomme häremot, att det egentligen vore mannen, som genom hu
struns otrohet är förnärmad, och att vådligare följder för familjernas lugn voro alt befara,
om andre, än mannen, ägde rätt att åtala födseln af barn, som hans hustru framfödt och
han erkänt.
Om mannen ville förlåta hustruns otrohetsbrott, skulle en sådan arfvingarna tillkom
mande rätt till åtal, der den linge utöfvas i hans lifstid, blottställa honom för äfventyr att
nödgas dela med hustrun de obehagliga följderna af den vanheder, som drabbade henne; och
föreställningen deraf kunde ofta motverka en eljest möjlig försoning makarne emellan.
Skulle åter denna rätt ej få göras gällande förr, än efter mannens död, så komme väl
vanhedern att endast drabba hustrun; men utom det afseende, man måtte göra äfven å hen
nes lugn, änskönt hon felat, borde äfven i öfvervägande tagas det lidande, som komme att
öfvergå dem, livilka af mannen blifvit för ägta barn ansedde och, såsom sådane, njutit upp
fostran, men sedan, efter hans död, af arfvingar skulle afklädas alla de rättigheter och för
måner, de förut åtnjutit: Voro arfvingarne skylde med mannen eller hustrun i rätt nedsti
gande led och således, efter Lagförslaget, berättigade till viss laglott, hade man likväl trott
omsorgen för bevarandet af denna arfvingars rättighet böra vika för det vigtigare ändamålet
att förekomma den allmänna förargelse och de öfriga olägenheter, som skulle åstadkommas af
en bevisning, hvarigenom barn sökte öfvertyga deras moder om brott eller ådagalade uppen
bar sidovördnad för fadrens minne och handlingar: voro de ater icke bröstarfvingar, så enär
ail egendom kunde, efter Lagförslaget, genom testamente bortgifvas, då sådane ej funnos,
borde mannens erkännande af ett barn, som hustrun framfödt, ännu mindre kunna genom
arfvingarnas ålal upphäfvas.
På dessa skäl och då Lagstiftaren , ehuru han utsatt stralf för svårare förbrytelser emot
de pligter, ägtenskapet ålägger, likväl låtit ankomma på den make, som varit lidande, att
eftergifva sin rätt och talan emot den brottsliga, så att makar kunnat förlåta den ene den an
dras bevista horsbrolt och med lagens bifall fortsätta sin sammanlefnad ; samt mannens under
låtenhet att inom stadgad prescriptionstid tala å barns födsel måste anses såsom en uttrycklig
eftergift af hans rätt, eller med andra ord, såsom ett uttryckligt erkännande af barnet; hade
man antagit, att någon annan, än mannen, ej må, under hans lifstid, åtala födseln af barn,
soin af hustrun vore under ägtenskapet framfödt, och att, efter hans död, sådan talan för
arfvingarne
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arfvingarne icke eller ägde rum i annat fall, än dâ den for mannen utsatta tid att tala ej fun
nes vara försuten ocli han sin rätt eljest ej eftergifvit, i hvilket fall tiden för arfvingarne till
talans anställande blifvit inskränkt till är och dag från mannens död.
Det vore ostridigt, att samma presumtion om ägla födsel, som gällde för ett under
varande ägtenskap framfödt barn, äfven måste gälla för det, som framföddes efter ägtenskapets upplösning, inom den tid, att det kunde anses i ägtenskapet afladt, samt att, emot denna
presumtion, annan eller vidsträcktare bevisning, än förr antagen är, ej eller kunde medgifvas.
Motiv. pag. 46—48.

Sk. IJ.-Pûn, som ansett den föreslagna bevisningen, grundad på undersökning om bar
nets och modrens beskaffenhet, vara mindre lämplig och i de fleste fall ej tillförlitlig, har
dels tillstyrkt att stadgandet derom må utgå, dels att tiden för mannens rätt att tala å barns
födsel må inskränkas till sex månader.
H.-ft:ns inni. pag. 8. 71 72,

G. II.-It:t har förutsatt, att äfven efter den nya Griminallagen, hustrus otrohetsbrott i
ägtenskapet skulle med ansvar beläggas och att således en hustru, hädanefter som hittills, må
ste på allmän sakförares kallelse, infinna sig vid Domstolen och, om hon der öfvertygades, att med
annan hafva haft oloiligt umgänge, ehvad mannen förlåter det eller icke, ändå för umgänget
anses till ansvar skyldig*). Ett annat förhållande har II.-R:n ej ansett gerna tänkbart, i an
seende till hrottets beskaffenhet och den allmänna förargelse det skulle väcka. Den del af of
fentliga magien, som hade att vaka öfver sedernas helgd och renhet, kunde således ej anses
skola tiga, så vida nemligen brottet fillika med skandalen voro gifna och uppenbara, utan man
måste tvertom taga för gifvet, att en tystnad af den publika åklagaren ej vore annorlunda
möjlig, än såsom en följd deraf, att bristande tillgång till full bevisning gjort åtalet betänkligt
och således föranledt dess nedläggande.
Efter H.-R:ns åsigt borde det aldrig i förevarande fall bero af mannens välbehag, att
med sin förlåtelse gifva barnet en ägta afkomlings rätt. Mannen ägde väl att tillgifva hustrun
brottet och att, under ett med henne fortsatt ägtenskap, skänka harnet all den omvårdnad,
han för godt funne; men dervid måste det ock stanna.
Då lagen utsagt sin dom öfver hustruns otrohetsbrott, och såmedelst constaterai barnets
oägta födsel, vore det ej samma lag värdigt, att anvisa en utväg, hvarigenom nämnde barn
kunde tilläggas ägla arfvingars förmåner. En sådan lag måste nödvändigt för den moraliska
känslan blifva motbjudande. Under denna frihet att skalfa sig oägta barn, skulle det snart
blifva likgiltigt, om man föddes i eller utom ägtenskapet. Qvinnan vore ej mera så nogräknad
med sin ägtenskapslro, då antingen mannen, innan afresan, redan på förhand lillgaf brottet

*) Denna förutsättning har ej bekräftat sig. Uti Förslaget, till Criminallag, 19 Cap. 3 §. Straff-Balken, är
stadgadt: att horsbrott ej må till bestraffning åtalas, der ej till skilnad i ägtenskapet emellan makarne
förut dömdt är: att om brottet emellan tvenne gifta är föriifvadt, äger åtal mot dem båda rum, ändå
att blott cn af de oskyldiga makarne skilnad sökt.
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eller hon ägde anledning till hopp, alt framdeles vinna hans förlåtelse; och hustrun, om hon
än för sitt brott fälldes till laga ansvar, skulle lätt finna sin tröst i en lag, som blott för syn
skull tycktes stadga det ådragna ansvaret, under det den i sjelfva verket med skonsamhet be
dömde gerningens halt, och lugnade modren med utsigten att i sitt sköte få, såsom ägla, upp
taga den menlösa panten af ett hordomsbrott.
H.-R:n har föreställt sig den anmärkning mot sitt förslag, att i följd deraf, mannens
eller hustruns arfvingar icke skulle underlain att, vid minsta anledning om hustruns brottslig
het i förevarande fall, genast söka vända åklagaremagtens uppmärksamhet ditåt; och att såle
des skulle hända, att, utom det hvarje så beskaffadt brott aldrig lemnades utan åtal, en ärbar
hustrus heder och lugn kunde fläckas och störas i den mån åtal, utan skäl, möjligen anställ
des. Men då, efter H.-R:ns åsigt, det måste vara för lagstiftningen af vigt, att söka befordra
ordning och sedlighet inom familjerna, och denna sedlighet ej kunde vinnas eller underhållas,
annorledes, än att hvarje afsteg derifrån beifrades i den ojdning, lagen utstakade, borde an
märkningens förra del ej förtjena afseende; och då, hvad anginge de befaiade missbruken, rätta
corrective! mot ohemula angifvelser, så i delta som i andra fall, icke bereddes dermed, att
man läte sjelfva brotten opåtalade föröfvas; vore ock anmärkningen i sistnämnde del al ringa
betydelse.
Om man äfven i andra länder ägde att på det uppgift» sättet förskaffa sig en ai-fvinge,
följde likväl icke deraf, att ett sådant bruk borde hit införas. Det öfverensstämde åtminstone
icke med de begrepp om ägtenskapets helgd, som H.-R:n ansett böra än vidare hos Svenska
folket underhållas; och det vore således högst betänkligt att i nu gällande lag, 8 Cap, 7 f,
Ärfda-Balken, tillstyrka den modification, Förslaget anvisade.
H.-R:n har sålunda ansett det barn vara oägta, genom hvars födsel modren, på grund
af mannens frånvaro, blifvit öfvertygad om hordomsbrott. Äfven under en sådan lag kunde
väl hända, att verkligt oägta barn vunne ägta arfvinges förmåner. Men detta inträffade då
endast såsom en följd af den offentliga åklagaremagtens försummelse alt, mom laga tid, beifra
brottet. Denna försummelse anginge ej sjelfva lagen, och maste, efter hvad förut blifvit an
märkt, anses äga sin grund i serskilda förhållanden, hvilka gjort åtalets utförande betänkligt.
Att utöfver statens och mannens rätt till talan i förevarande fall, jemväl lemna mannens och
hustruns arfvingar en allmän rättighet, att inom en viss tid klandia bainets födsel, skulle
deremot, efter H.-R:ns tanke, leda till flere obehagligheter. Arfvingarnes rätt till försvar af
enskilda fördelar borde ej skattas högre, än statens anspråk på en obiottslig ägtenskapstro ; och
här den åklagande magten ej tilltrott sig alt mot hustrun föra talan, borde ock arfVingarne
dermed åtnöjas, Och, likasom stäten, antaga barnet för ägta: den händelse likväl undantagen,
att hustrun, under åtalanstiden, afled, utan att öfver hennes 0trohetsbrott ännu ransakadt och
dömdt blifvit.
På dessa grunder har H.-R:n uti förevarande stadgandeu föreslagit följande redactionsförändring:
1

§••

Barn, som i ägtenskap födes, varé ägla, utan så är, ätt modren genom barnets födsel
och på grund af mannens frånvaro, blifvit om hordomsbrott öfvertygad.

10Î
2 SHar mannen tinder de första «ttliuudradetjugu &c.

Vill man barn förneka, som i

2

3 $.
§. sägs; söke Iios Hätten &c.
4

§•

Talan â barns födsel, må i nu nämnde fall, endast föras af mannen och den, som till
allmän åklagare satt är; och vare för den senare, tid att stämma, som i brottmålslagen sägs.
Döi' hustrun under atalanstiden och innan ännu öfver o trohetsbrottet dömd t är; då må sk vi
de man , som i arfled är, jernväl talan föra, och stämma, inom sex månader från hustruns
dödsdag.
H.-R:ns Anm., pag. 23—26.

Efter H. D:ns äsigt borde det ej så uteslutande ankomma på mannen i hans lifslid att
lula à det af hustrun i ägtenskapet framfödda barns födsel, att icke äfven derförutan, när
hustrun, efter åtal af allmän åklagare, hvilken otvifvelaktigt borde äga att, utan mannens angifvelse, inom lid, som i Brottmålslagen föreskrifves, yrka ansvar å hustrun för begånget
horsbrott blifvit, genom barns födsel och på grund af mannens frånvaro, om brottet öfvertvgad, detta barn måste för oägta betraktas; helst det innefattade en uppenbar motsägelse och
förekom rättskänslan vidrigt alt, oaktadt det sålunda utredda förhållandet ined barnets oägta
härkomst, likväl tillägga detsamma rättigheter såsom mannens aifvinge.
H- D:us Pro t. pag. 54.

Om inskränkning af hemgift, endast till lös egendom.
Efter nu gällande Lag halva föräldrar frihet att åt sina barn i hemgift upp
låta både fast och lös egendom.
16 Cap. i 5. G; B.

T adbrsla^el åter inskränker rättigheten att i hemgift upplåta, endast till
fös eeendom.
•LJUo

ö

ö

5 Gap. i

5.

Uti motiverna är anfördt, att vid hemgift, likasom vid annan upplåtelse af nyttjande
rätt, hade gifvaren äganderätten qvar, och vore följaktligen oförhindrad att afhäuda sig egen
domen, eller deri för fordran gifva intekning, när han så för godt funne. Med andra slag af
nyttjanderätt kunde detta ganska väl stå tillsamman; ty om innehafvaren läte intekna nylljanderätten , borde hans sakrätt i egendomen anses så förvarad, att den ej rubbades eller inskränk-
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tes af någon åtgärd, som ägaren sedermera vidtoge. Men då hemgift vore af den serskilda
natur, att den innefattade endast ett förskott pci arf, eller en förlaning, som vore gifven med
det villkor, att egendomen skall till skifte återställas, syntes det vara oförenligt ined begrep
pet af denna upplåtelse, att den skulle äga bestånd, sedan med äganderätten den förändring
föregått, att någon arfsrätt i egendomen ej mera kunde komma i fråga. Om egendomen sål
des, vare sig frivilligt, genom execulionstvång, eller efter afträde till konkurs, vore det klart,
att den ej mera utgjorde något föremål för skifte emellan förra ägarens arfvingar. Det vore
således en orimlighet, om den efteråt skulle kunna innehafvas af en arfvinge, under titel af
förskott på arfvet, eller om nyttjanderätten skulle kunna genom intekniug försäkras i arfvingens hand, sedan äganderätten gått ur dens, som skolat ärfvas. När man följaktligen icke,
emot sjelfva sakens natur, kunnat antaga en sådan intekningssäkerlie t, och hemgift af fast egen
dom alltså till verkan och bestånd måste bero af gifvarens godtfinnande, hade man funnit det
vara utan ändamål, att lagen med reglerandet deraf sig befattade. Den, som emoltoge hem
gift i fast egendom, borde veta, alt hans besittning hvilade blott på föräldrarnas välvilja, och
att den rubbades, om denna välvilja upphörde, eller behofvet föranläte föräldrarne, att med
egendomen annorledes förfara. Hade de för afsigt, att göra honom mera oberoende af deras
framtida åtgärder, så stode det dem fritt, efter den anvisning, som å andra ställen i Lagför
slaget meddelades, att på sin lifstid eller vissa år, upplåta egendomen under vaulig förlaning
eller annan nytljanderättstitel, som kunde i föreskrifven ordning befästas emot alla efteråt ske
ende förändringar i äganderätten.
På dessa skäl hade man i Förslaget omtalat hemgift blott i afseendc på lös egendom,
såsom ett medel i föräldrars hand att lemna barn det understöd, hvaraf de, vid tillfällen af
giftermål eller annan bosättning, kunde vara i beboi.
Motiv. pag. 50 och 51.

H. D:n, som ansett nu gällande lagbud, att äfven fast egendom ma i hemgift upplåtas,
icke hafva medfört någon olägenhet, har tillstyrkt lagbudets bibehållande, dock med tillägg
af följande bestämmelser: att herngiftstagaren, för att trygga sin besittningsrätt mot den eller
dem, till hvilka ägande rätten kunde blifva öfverlåten, antingen frivilligt, eller i följd af förra
ägarens gäld, äfvensom mot dem, hvilka i egendomen kunde erhalla panträtt, borde lenmas
öppet att låta hemgiftsbrefvet i fastigheten intekna på det sätt och med den verkan, Förord
ningen den i3 Juni iBoo om Arrende-Contraets inteknande stadgade, samt att stadgandet
härom borde blifva lika för hemgift i all fast egendom, vare sig i stad eller på landet; alt, i
öfrigt, herngiftstagaren, dels i afseende på egendomens vård och underhåll, blefve förbunden till
samma skyldigheter, som för brukare och hyresman i lag stadgas, dels berättigad att, vid
egendomens afträdande, njuta laga fardag.
EL D:ns Prot. pag, 63—65
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Om borgenärers rätt att återtaga hemgift.
Lagförslaget innefattar den nya bestämmelse, att, dä gifvarens' egendom till
konkurs afträdes, Borgenärerne äga att återtaga den egendom, som i hemgift gif—
ven är.
5 Gap. 5 §. i mom.
Då otvifvelaktigt vore att, när hemgift, vid gifvarens dod, äterhäres, och dennes bo
befunnes vara i obestånd, densamma, likasom all öfrig egendom, borde användas till borge
närers betalning, borde ock förhållandet blifva enahanda om gifvaren i lifstiden gjorde kon
kurs. Enligt livad ofvanföre i fråga om fastighet funnes anmärkt, kunde en egendom, hvilken
vore upplåten endast såsom förskott på arf, och hvartill gifvaren följaktligen hade sin fulla
äganderätt q var, ej rimligen undanhållas hans borgenärer, sedan det visat sig, att den deri
paräknade arfstillgång vore nödvändig, för att godtgöra hans skulder, hvilke måste vara guldne,
innan något arf efter honom finge tagas. Oeh då man, jemte otillbörligheten af en sådan
fortfarande nyttjanderätt, hvars egentliga titel redan upphört, tillika afsåge den följd, som.
skulle uppstå för borgenärerna, att under gifvarens lifstid sakna tillträde till egendomen, att
icke under samma tid kunna begagna den till sin förmå», samt att, under uppmärksamhet på
innehafvarens villkor, ständigt nödgas vara i beroende af de möjliga tillfälligheter, hvarföre
egendomen i dennes hand kunde vara blottställd; hade man trott en hvar lätt kunna inse,,
att det föreslagna stadgandet, att hemgift skall, vid gifvarens konkurs, till borgenärer åter
gå, vore bygdt på rättvisa grunder.
Motiv. pag. 51 och 52.

Enär i allmänhet borgenär icke kunde äga vidsträcktare rättigheter, än gäldenären sjelf,
och en afvikelse frun denna grundsats på detta ställe syntes desto mindre af nödvändigheten
påkallad, som gifvaren vore oförhindrad, att göra upplåtelsen till full ägo, utan återbärings-.
skyldighet, och således under villkor, som för gifvarens borgenärer voro mera ofördelaktiga,
än de i hemföl jdsaftale t grundade; har H. D:n ansett sig icke kunna det före sla g ne stadgandet
antaga, helst för den, som hemgiften erhållit, återbärandet deraf ofta kunde medföra ett gan
ska känbart lidande.
H. D:ns Prot. pag. 64.

Om bestämd tid, inom hvilken qvarstad eller utmätning för gäld
i död mans bo ej verkställas, eller intekning i hans
fasta egendom beviljas må.
Af den anledning, alt Lagen lernnar sterbhusdelägare viss tid till upptekning af död nians bo, och ytterligare tid derefter för efterlefvande make att affräda enskild egendom eller giftorätt, och för arfvingar att göra sig urarfva, bafva= vid lagskipningen, delade meningar uppstått, om icke lagens mening vore, att,
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under tiden, hvarken vevkslällighetsåtgärcl, till utbekommande af fordran i sterbhuset, eller beviljande af intekning i dess fasta egendom kunde äga rum.
Lagförslaget innefattar i detta ämne följande bestämda stadgande:
I död mans bo må qvarstad eller utmätning för gäld ej verkställas, ej el
les' intekning i hans fasla egendom beviljas förr, än en månad framflutit från den
dag, då upptekning af boet slutad var. Viser borgenär, att sterbhusdelägare un
der tiden förskingra boets tillgångar, och att hans rätt förty är i våda; då äge
Konungens Befaltningshafvande att bevilja förbud mot skmgring af boet eller, der
så omlränger, låta ställa det under säker vård. Har man försummat laga boupptekningstid; vare gülden genast utmätningsgild.
7 Cap. 2 5.
Uti moliverna är anförd t, att slerbhusdelägarnes och borgenärers gemensamma säkerhet
fordrade, att boets egendom ej blefve tillgripen till gälds betalning, innan ordentlig upptek
ning derå skett: de förre kunde, ntan en sådan grund för beräkningen af tillgångarnas för
hållande till skulderna, livarken ikläda eller frånsäga sig den dödas förbindelser: de senare
voro i ovisshet, huruvida dem verkligen till godo komme allt livad deras gäldenär vid döds
fallet lemnat efter sig, till förbindelsernas uppfyllande. Men äfven sedan boet blifvit uppleknadt, hade sterbhusdelägarne något rådrum af nöden, för att belänka sig, om de skola öfvertaga egendomen, med skyldighet att svara för gälden, eller afträda den till borgenärerna.
Steget vore vigtig t och förutsatte en noggrannare undersökning om rätta värdet af boets till
gångar och om beskaffenheten af de anmälda krafven , än som vid sjelfva upptekningen kun
nat aga rum. Man hade således föreslagit det stadgande, att utmätning eller qvarstad för gäld
ej må verkställas, ej eller intekning beviljas, under första månaden efter boupptekningen: ett
stadgande, hvars syftemål vore, att bibehålla boet i oförändradt skick, till dess sterblnisdelägarne hunnit fatta sitt beslut, om de ville afträda det, eller ieke, samt att imedlertid, och
så länge det vore osäkert, om icke borgenärerne borde i konkurs med hvarannan ingå, före
komma alla försök af en eller flera bland dem, alt på de ölrigas bekostnad, förskaffa sig be
talning eller förmånsrätt. Ingenting hindrade, att man under tiden utverkade sig beslut om
utmätning eller qvarstad, eller sökte intekning; men huruvida företräde till egendomen derigenom må beredas, förblefve tills vidare oafgjordt. Som det likväl skulle kunna bända, att
sterbhusdelägare missbrukade ett sådant rådrum och, genom skingring af boets tillgångar, satte
borgenärers rätt i våda, hade man tillåtit de senare, om anledning dertill förefunnes, att vän
da >>ig till Konungens Befall ni ngshafvande, som ägde utfärda vanligt skingringsförbud, på sätt
i Utsöknxngs-Balken omförmäles, eller ock meddela den serskilda åtgärd till boets ställande
under säker vård, som för tillfallet kunde pröfvas nödig och lämplig. Hade åter slerbhusdelägarne försummat att låta boupptekning förrättas, inom den tid, som i föregående Capitel
är utsatt, sä voro de, efter hvad framdeles i detta Capitel förklaras, skyldige att svara för
fulla gälden. Då stode det följaktligen borgenärerna fritt att den utsöka, ej mindre ur boet,
än ur hvarje slerbbusdelägares egna tillgångar.
Motiv. pag. 55 och 56.

Ill
G. H.-R:t har ansett borgenär, äfven om han icke kunde visa, att boets tillgångar
förskingrades, likväl, då anledning att sådant befara förekomme, berättigad att för sin säker
het vidtaga de åtgärder, som blifvit föreslagne.
II.-R:ns Anm. pag. 28 och 29.

II. D:n har anfört, att â ena sidan väl förekomme, det en ovillkorlig rättighet för
borgenärer att under bouptekningstiden eller genast derefter, ur sterbhus uttaga sina fordrin
gar, eller for dem, genom utsöknings- eller fntekningsåtgärder, bereda sig säkerhet, kunde
vara af menliga påföljder för medborgenärers rätt och lemna oredliga sterbhusdelägare utväg
att, i förening med en eller annan, verklig eller diktad borgenär, ansvarslöst undansnilla boets
tillgångar, men, å andra sidan, skulle den föreslagne friheten för sterbhusdelägare att, intill
en månad från bouptekningen förflutit, undandraga sig all betalningsskyldighet, kunna föran
leda till de oblygaste missbruk i sådane sterbhus, der något rimligt tvifvel om boets veder
häftighet ej ägde rum, förlama executionsverket på en längre tid, så ofta någon gäldenärs
dödsfall inellankomme, derigenom ytterligare försvaga den redan nog inskränkta credilen och
förtroendet i penningeväg enskilde personer emellan, samt blottställa fordringsägare i allmän
het, men i synnerhet ulgifvare eller innehafvare af vexelbref och invisningar samt de löftes
män, hvilka borgat såsom för egen skuld, för olägenheter och förluster, dem de, i och
för ingåendet uti sådane penningeförhållanden med vederhäftiga personer, ej ägt anled
ning befara.
I betraktande häraf, och då II. D:n ansett borgenär ej böra kunna genom åtgärder,
efter gäldenärens död vidtagne, bereda sig, framför medborgenärer, förmånsrätt till qvarlåtenskapen, äro för lagstiftningen i detta ämne följande grunder föreslagne: att för gäld efter
den som död är, intekning i hans fasta egendom ej finge beviljas förr, än en månad förflutit
från den dag då uptekning af boet blifvit slutad; att borgenär, som inom nyssnämnde tid for
dylik gäld vunne utmätning af qvarlåtenskapen, icke finge lyfta något af det utmätta, annor
lunda, än emot ställd, af Konungens Befallningshafvande godkänd borgen för livad samma for
dringsägare, i händelse, före nämnde tids utgång, boskilnad söktes eller urarfvagörelse skedde,
eller konkurs eljest uppstod, funnes hafva, i mån af tillgångarne, för mycket uppburit, eller
på annan grund vara pligtig att återgälda, jemte ränta derå, efter sex för hundrade om året,
ifrån lyftningsdagen; att då boet inom en månad efter bouptekningen till gälds betalande afträddes, .slik borgenär borde, vid äfventyr att återbära hela det lyfladc beloppet och räntan
derå, i konkursen bevaka och beediga sin fordran, lika med annan borgenär, under iaktta
gande allenast af den förändring i formuläret för borgenärseden, som blefve en följd deraf,
att betalningen på förenämnde sätt redan vore uppburen; att, om ej fordringsägaren gittade
ställa borgen för lyftningen af hvad utmätt vore, detsamma då borde blifva, intill dess sig
visade, huruvida konkurs inom sagde tid uppkom, under utmätningsmans vård eller i allmänt
förvar salt; att sådan utmätning, lyftning eller qvarstad, som nu omförmäld är, ieke skulle i
konkurs, vid fastställandet af borgenärernes anspråk på gäldenärs qvarlåtenskap, någon för
månsrätt medföra, och att sterbhusdelägare, inom meranämnde tid, ej ägde använda boets till
gångar till gälds betalande, utan alt sådan borgen, som ofvan omfcirmäles, blifvit ställd, vid
äfventyr, att, i händelse konkurs uppstod, ansvara såsom den, der egenvilligt användt eller
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förskingrat boets egendom, med rättighet likväl att den betalda borgenärens fordran såsom
sin egen i konkursen bevaka.
H. D:ns Prot. pag. 58 och 59.

Om testamente till förman för fromma stiftelser, eller andra
allmänna eller enskilda inrättningar.
i I detta ämne innefattar Lagförslaget följande nj^a bestämmelse:
Gör någon testamente till fromma stiftelser eller andra allmänna eller en
skilda inrättningar, eller förordnar testamentsgifvare sjelf någon sådan ny stiftelse
eller inrättning; då äger Konungen pröfva, om det testamente antagas må, ändå
att det eljest ståndande varder.
9 Cap. ai §.
Motiverne for detta stadgande äro, att om testamente till förmån för redan varande
stiftelser ovillkorligen finge gälla, kunde en vida större förmögenhet fästas vid dessa inrätt
ningar, än deras föremål och behof fordrade; och om rättigheten för en hvar att göra nva
stiftelser vore inskränkt, skulle betydlig egendom kunna skiljas från enskild äganderätt, blott
för att tillfredsställa en personlig nyck eller fåfänga. Det måste således tillhöra statens styrelsemagt att pröfva, huru långt friheten i dessa fali kunde vara för det allmänna gagnelig,
hvarförutau den icke borde kunna utöfvas.
Motiv. pag. 65.

På det den eller de, hvilka det tillhörde att bevaka testamente af ifrågavarande egen
skap, ej måtte af stadgandet, sådant det vore föreslaget, taga sig anledning, alt uppskjuta
med bevakningsåtgärder, till dess Konungens föreskrift om testamentets antaglighet hunnit inhemtas, hvarunder tiden för denna bevakning kunde ga förlorad, har H. D:n ansett dessa per
soner höra få sig ålagdt, att derom i laglig ordning besörja, jemte skyndsam anmälan hos
Konungen; och att i öfrigt åt Konungen borde öfverlemnas att pröfva, ieke blott om, utan
äfven i huru vidsträckt måtto, testamentet finge antagas, eller icke; livaraf äfven ansågs böra
följa, att testamentet till all verkan förfölle i hvad det af Konungen pröfvades oanlagligl.
H. D:ns Prot. pag. 73.

Hvad i testamente gifvas ma.
Nu gällande Lag innefattar härom följande stadganden:
Ingen har magt, att genom testamente bortgifva arfvejord å landet, eller
annorledes derom förordna än Lag förmår. Ej eller må någon bortgifva från arfve
jord den förbättring, som derå gjord är.
Har
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Har man vid arfskifte tagit lösören, eller fast egendom i stad, för arfvejord
à landet; eller har den eljest
lagligen kommit i annans hand; då skall, efter
hans död, sättas i stället så mycket af aflingejord å landet, eller, der sådan jord
ej linnes, penningar, eller andra lösören, eller fast egendom i stad, som svarar
mot det värde, hvartill arfvejorden, vid dess öfverlåtelse i annan hand, var skat
tad eller beräknad, och detta vederlag behålla arfvejords egenskap i hans hand,
som det då ärfver; men sedan gå de penningar, lösören, och fast egendom i sta
den, i arf, som om lösören och fast egendom i stad stadgadt är.
Efter landsrätt må man genom testamente bortgifva all aflingejord, och ärfda eller förvärfda lösören, till hvem man vill, skyld eller oskyld, barn eller an
dra arfvingar.
17 Cap. i, 2, 3 $.5. Ä. B. 5 punkten af Kongl. Förklaringen den ?.3 Mars 1807.

Efter stadsrätt må man i testamente gifva: om bröstarfvingar äro till, en
sjeltedel af all egendom °): omsådane ej finnas, all aflingejord
samt ärfda och
förvärfda lösören till hvem han vill: om man har andra inländska arfvingar, hälf
ten af ärfd stadsfastighet: om inländske arfvingar ej finnas, utan utländske allena,
både ärfd och förvärfd egendom till inländsk man.
j 7 Cap. 5 jp Ä. B. jemnförd med Kongl. Förordningen den 1 g Augusti 17,62.

livad Lagen sålunda stadgar, om förbud mot bortgiftande af arfvejord å
landet, om vederlag för afhänd arfvejord, och om olika testamentsrätt i of
rigt , efter lands- och stadsrättär i Lagförslaget alldeles uteslutet. Förslaget,
utgående från den grundsats, att testamentsrätten är fri, utan annan inskränkning,
än till fördel för bröstarfvinge, innefattar derom följande bestämmelser:
Ej må någon, genom testamente, bortgifva mera, än hälften af sin qvarlåtenskap, der bröstarfvinge finnes. Andra hälften faller bröstarfvinge till. Denna
senare hälft kallas bröstarfvinges laglott.
Ej eller må den, som har bröstarfvinge, upplåta åt annan nyttjanderätt till
egendom, som i bröstarfvinges laglott beräknas bör.
Finnes ej bröstarfvinge; då har man rätt, att all sin egendom i testa
mente gifva.
10 Cap. i, 2 5.5.

Motiverne till dessa Lagföiandiingar innefatta, att i Sverige, likasom hos de öfriga
Nordiska folken, voro testamenten i äldsta tider okände. Stora capitäler eller andra lösöre'*) Från denna allmUnna regel galler ett undantag: den rätt adelsman, ändå han har barn eller bröstarfvingar, efter 12 punkten af adeliga privilegicrne den 16 Oct. 1723 äger, ätt, utan inskränkning, borttestamentera förvärfd fastighet i stad.
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tillgångar kunde icke finnas i länder med ringa odling och få näringsgrenar: egentliga förmö
genheten bestod i jord, och denna var så fästad vid slägterna, att den ej, utan samtliga med
lemmarnas bifall, kunde dem afhändas. JNTär ändtligen, efter Christendomens antagande, läran
om testamenten hit öfverfördes från Rom, måste den lämpas efter de hos folket rådande seder
och lagar. Det blef således allmänna grundsatsen för testamentsrättens utöfning, att man ej
ägde bortgifva slägtjorden eller, som det vanligen uttrycktes, gamla börd sin. Hade man åter
sjelf förvärfvat eller, som det kallades, aflat någon jord, så ansågs man berättigad, att om
denna jord disponera, emedan slägten derpå ej kunde göra något anspråk.
Århundraden hade förflutit, sedan de förhållanden upphörde, på hvilka det fordna sam
bandet emellan slägterna och deras jord egentligen hvilade; men ännu cjvarstode i lagen för
testamenten efter landsrätt den uråldriga princip, som på dessa förhållanden och detta sam
band grundades och som endast uti dem haft sin rätta betydelse. 1734 års lag förbjuder, lika
med de föregående, allt bortgifvande af arfvejord å landet, men tillåter testamente af all aflingejord och all lös egendom, utan annat undantag, än att der omyndige barn äro, som icke
äga något till föda och uppfostran, dem först efter stånd och värde så mycket skall lemnas,
som Domaren pröfvar skäligt, till dess de sjelfve sig nära kunna.
För städerna deremot hade testamentsrätten blifvit i lagarna behandlad efter helt an
dra åsigter.
Enligt Wisby stadslag ägde hvarje fri man, att af sin lösa egendom och af fast arfvegods gifva i testamente hvad han ville, dock så, att det vore ”måttligt för hans ägta barn.”
Bjärköarätten, hvars stadganden i flera fall grundlagt den lag, som för städerna i all
mänhet sedermera blifvit gällande, tillät ingen, som lemnade barn efter sig, att bortgifva mer,
än en viss själafgift, och den, som dog barnlös, kunde endast bortgifva tredje penningen af
sin egendom. Efter stadslagen, 19 Cap. Ärfda-Balken, ägde man att af all sin egendom bort
gifva tionde penningen, då man hade bai;n, och tredje penningen, då ej barn, utan andre inländske arfvingar voro, samt hälften, om endast utländske arfvingar 1'unnos.
Uti 1734 års lag utvidgades testamentsfriheten efter stadsrätt till en sjettcdel af all
egendom, om bröstarfvingar voro till, och till hälften, om man endast hade andra inländska
arfvingar; men om blott utländske arfvingar funnos, kunde man bortgifva all sin egendom till
inländsk man.
Genom Kongl. Förordningen den 19 Augusti 1762 beviljades frihet för den, som ej hade
bröstarfvingar, att, i likhet med hvad Jagen om testamente efter landsrätt stadgade, bortgifva
all aflingejord samt ärfda och förvärfda lösören, till hvem han ville, hvaraf ansetts följa, att
lagens förra förordnande fortfor att vara gällande, i afseende på ärfd stadsfastighet, så alt ej
mera, än hälften deraf, kunde bortlestamenteras, då inländsk arfvinge fanns.
Man funne häraf, att städerne, som sjelfve haft att tacka en nyare cultur för sin upp
komst och utbildning, också lillegnat sig den främmande lestamentsläran, ordnad efter de
rättsbegrepp, som varit gällande i länder, från hvilka den härstammar och der den redan
förut ernått en fullständigare utveckling.
Då nu, såsom ofvan vore anmärkt, de förhållanden längesedan försvunnit, hvilka ut
gjort hufvudsakliga grundvalen för det hitintill gällande förbud emot arfvejords bortgifvande i
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testamente; och man således, på skäl, som i Lag-Commitcns protokoll för den 16 Nov.
1816 voro närmare utförde, funnit sig böra, ur det Lagförslag hvartill förevarande Capitel
liörde, utesluta detla förbud; hade det återstått, att utstaka och bestämma testamentsfriheten,
utan åtskilnad emellan lands- och stadsrätt, efter de principer, som lågo i sakens egen natur
och med allmänt väl kunde anses öfverensstämmande.
Från lagens tillåtelse för skyldeman att taga a rf efter död person, linge sådant ovill
korligt anspråk ej härledas, att hvilken skyldeman som helst skulle genom testamentsklander
kunna vinna egendom från annan, ål hvilken den döde sjelf i lifstiden den gifvit. Det borde
bero på en fjermare skyldeman, att söka förtjena och bibehålla dens välvilja, af hvilken han
väntade sig något arf. Ilade annan varit i tillfälle att deraf göra sig mera förtjent, borde det
stå ägaren fritt, att skänka sin egendom åt honom. Slägtlörbindelsen vore ej så stor, alt den
borde kunna bryta de vida heligare band, som af tacksamhet, tillgifvenliet och förtroende
menniskor emellan knötos.
JNågon inskränkning i testamentsfriheten till förmån för andra, än bröstarfvingar, hade
man således icke ansett sig äga fog att antaga.
Motiv. pag. 66 och 67.

G. H.-R:t har anmärkt, att om än de förhållanden, hvarunder arfvejordssystemet, en
ligt motiverne, skall halva uppkommit, förändrat sig, voro likväl de i detta hänseende an
tagne grundsatser, Ii vilka från en forntid genom slägterne oafbfutet fortgått, nu mera med
nationens åsigter och tänkesätt så införlifvade och sarnmanvuxne, att en total reform af dem
icke kunde af folket mötas med bifall. H.-R:n har sålunda icke ansett sig kunna tillstyrka
det allmänna Lagförslaget i detta ämne, men deremot hemställt till antagande den serskilda,
här nedan upptagne lag, man föreslagit för den händelse, att nuvarande arfvejordssvstem
skulle framgent bibehållas.
H.-R:ns Anm. pag. 17.

Sk. H.-R:n har, med hufvudsakligt gillande af grunderne i det allmänna försiaget,
dcrvid endast anmärkt, dels att testamentsrätten borde vara fri, icke endast, då bröstar!vinge
cj funnes, utan oek när denne sin arfsrätt förverkat, dels att, med vården af bröstarfvingars
naturliga rätt ej voie förenligt, att då någon genom gåfva eller förläning afhändt sig en del
af sin egendom, på sätt Lagförslagets 4 Cap. Jorda-Balk tillåter, han skulle äga frihet att i
testamente bortgifva mera än återstoden af den hälft, som icke utgjorde bröstarfvinges laglott. I Öfverensslämmelse med dessa anmärkningar är förändrad redaction till Lagtext föreslagen.
H.-R:ns Anm. pag. 12 och 83.

Vid öfverläggning inom H. D:n i detta ämne har, bland delade meningar, den åsi^t
gjort sig gällande, att nu varande inskränkning i testamentsfriheten efter landsrätt borde bi
behållas och jemväl testamentsfriheten efter stadsrätt, i öfverensstämmelse dermed, förändras,
så ock att öfiige, nu stadgade inskränkningar i rättigheten att råda öfver arfvejord borde hufvudsakligen varda bibehållnc.
IL D:ns Prot. pag. 74-77.
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I sammanhang med detta ämne bör ock anmärkas, att uti serskildt tryckt Lagtext,
»om skulle begagnas, i händelse nu gällande inskränkning i friheten att råda öfver arfvegjord
äfven för framtiden kommer att bibehållas, äro, angående testaments- och vederlagsrätten, föl
jande från allmänna Förslaget skiljaktiga stadganden föreslagne.

Ej må någon genom testamente bortgifva arfvefastighet *), der han lemnar
arfvinge efter sigj halve doek våld, att, der flere ärfda hemman äro, men ingen
aflingefastighet, upplåta något hemman, på lifstid, åt den, som trogen tjenst gjort.
Har den döde lagligen afhändt. sig arfvefastighet; då skall, förr än testa
mente tages, vederlag för arfvefastighet en sättas i penningar, till det belopp, hvartill den såldes, eller eljest vid öfverlåtelsen skattades. Var uppskattning ej skedd;
då bör vederlaget bestämmas af mätismän i den ort, der arfvefastighelen be
lägen är, till det värde den hade, då den öfverläts, i jemuförelse med andra då gäl
lande värden å egendom af lika förmåner och storlek.
Serskilda Texten pag. 281 och 282.

Äfven dessa stadganden äro, i vissa fall, skil jäktige från nu gällande Lag.
Erunderne för de olika åsigterne utredas närmare i följande motiver:
Det vore förnämligast i afseeude på rättigheten att göra testamente, som förbudet mot
arfvefastighets bortgifvande ägde sin tillämpning, emedan detta sätt att disponera om egendom
oftast hegagnades. Man hade således i förevarande Capitel intagit berörda förbud; dock som,
efter förslaget, arfsrätten upphörde vid en viss skyldskapsled, och man ej funnit samma för
bud böra gälla till förmån för den dödas make eller för kronan, som, enär arfvingar sakna
des, ansetts berättigad till dess qvarlåtenskap; så vore härvid tydligen utmärkt, att verkan
af förbudet icke ägde rum, i annat fall, än om gifvaven lemnade arfvinge efter sig.
Då den rättighet, som i 8 Cap. 1 §• Jorda-Balken af 1734 års Lag stadgas, att, der
ingen aflingejord är, af arfvegods på lifstid förläna något hemman åt den, som gjort trogen
tjenst, äfven borde få genom testamente begagnas, enär ägaren såmedelst sattes i tillfälle, att
ntan upphäfvande af den arfvingar förbehållna äganderätt, och utan serdeles känning för dem,
belöna ådagalagda tjenster, hade en sådan rättighet jemväl blifvit här anvist.
Det kunde icke förmenas ägare af arfvefastighet, att densamma genom köp eller andra
allai, titalo oneros o j sig afhända. Förbudet emot dess bortgifvande skulle likväl oftast varaonyttigt, om, sedan ägaren sålunda förvandlat arfvefastigheten i penningar eller annan disponibel
egendom, han kunda bortgifva värdet, utan rättighet för arfvingar att derföre njuta ersättning..
Man hade derföre bibehållit den förut stadgade vederlagsrätten, men, i afseende på tillämpnin
gen deraf, föreslagit tvenne hufvudsahliga förändringar.
*) Lagförslaget förstår med arfvefastighet: all fast egendom på landet, som man i arf fatt, med den för
bättring dera gjprd är : den fasta egendom â landet, som någon genom gåfva eller testamente får från
skyldeman, hvars arfvinge han är, till sa stor del, som gåfvo- eller testamentstagaren i samma egendom
haft arfsrätt: fast egendom, som man tillbytt sig mot arfvefastighet, eller, da mellangift i annan egen
dom eller penningar gifyen är, så stor del, som mot värdet af den Bortbytta, i förhållande till mellangiften, svararSerskilda texten pag. 280 och 28L

in
I 17 Cap. 2 §. Ärfda-Balken af 1734 års lag vore nemligen stadgadt, att i afhänd arfvejords ställe skall till vederlag sättas jemngod aflingejord; eller, der ej fast gods funnes, pennin
gar eller andre lösören, eller ock fast egendom i stad, samt att detta vederlag skall behålla
arfvejords egenskap i hans hand, som det då ärfde.
Vid den således fastställda surrogering af jord emot jord in natura, mötte alltid den
olägenhet, att då ägaren till arfvefastigheten densamma för ett visst penningevärde sig afhändt,
och ersättningen skall bestämmas efter förhållandet af penningebeloppet till aflingejordens värde,
en rättvis mätning blefve svår och underkastad stridigheter. Att åter lägga till grund arfvejordens värde och förhållande till aflingejorden vid öfverlåtarens död, blefve ett ej mindre osäkert rättesnöre, då arfvejorden i den nya ägarens hand kunde vara märkligen antingen förbättrad
eller försämrad, och arfvingarne, i förra fallet, ernå en icke billig vinst, men, i det senare,
lida en orättvis förlust. Sedan man, i denna Balks 5 Cap. af den serskilda texten, antagit, att
då byte skett, den tillbytta jorden iklädde sig arfvefastighets natur, hvarigenom, i detta fall,
arfvingars rätt till sjelfva fastigheten vore förvarad, hade man åter, då arfvefastigheten å an
nat sätt blifvit afhänd, med afseende å nu anförda betänkligheter, trott sig böra föreslå, att,
ehvad aflingejord funnes, eller ej, vederlaget alltid skall beräknas i penningar, samt att, i lik
het med hvad Kong). Förklaringen den a3 Mars «807 innehåller,, till grund, för ersättningen skall
antagas det belopp, livarföre arfvefastigheten såldes, eller hvartill den eljest vid öfverlåtelsen
skattades; i öfverensstämmelse livarmed jemväl vore föreslaget,, att om uppskattning vid öfver
låtelsen ej skett, vederlagets belopp skall bestämmas af mätismän i den ort, der arfvefastigheten
vore belägen, till det värde, den hade vid öfverlåtelsen, i jemnföreise med de värden, som, den
tiden varit gängse å annan lika beskaffad egendom i orten.
Enär arfvefastigheten genom afhändandet redan frångått slägten, hadé man ansett det
så mycket mindre vara lämpligt, att åt det i vederlag utsatta penningebeloppet förvara en fictiv
egenskap af arfvefastighet, som detta endast skulle leda dertill, att åt närmare eller fjärmare
arfvingar försäkra en ovillkorlig arfsrätt till lös egendom och att såmedelst lägga frö till fram
tida oredor och tvister; hvarförutan, om vederlaget i första innehafvarens hand skulle hafva
egenskap af arfvefastighet, med lika skäl kunde påstås, att denna egenskap borde i everdliga
tider fortfara..
Tillägg till Motiv. pag. 339—341.

Om testamentstagares skyldighet att, inom viss tid, till
ställa arfvingar testamente.
Nu

gällande Lag. bestämmer ej någon viss tid för testamentes delgifvande.
18 Cap. 1 §. Ä. B.
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Lagförslagets bestämmelser i delta ämne äro:
Sedan testamente bevakadt är, skall Rätten gifva testamentstagare föreskrift
att, der lian testamentet lillgodonjuta vill, inom år och dag tillställa en hvar af
gifva rens arfvingar bevittnad afskrift deraf, eller, der testamente muntligen gjordl
är, af det protokoll, som öfver vittnesförhöret hållit blilvit.
Om, i något af de fall, då arfvinge å kändt ställe utomlands vistas, eller
inom Riket så fjerran boende är, alt han kunskap om arfvet ej hafva kan, eller
den döde haft arfvinge, som före honom ej vetterligeu död är, och man ej
vet, hvar han vistas, arfvingen, på Domarens kallelse, inom stadgad tid sig an
mäler; då skall testamentstagaren låta tillställa arfvingen testamentet, inom år och
dag, sedan han sig anmälde och testamentstagaren det veta fick: kommer han ej;
vare testamentstagaren pliktig att, inom år och dag sedan arfvingen sin rätt till
arfvet försutit, tillställa testamentet den, som efter honom närmaste arfvinge är.
Finnes ej arfvinge; då bör testamentet tillställas gifvarens make, eller, der make
ej är, kronan.
11 Cap. 9, ,o $.$.
Uti motiverna är anfördt, att ehuru i allmänhet kunde antagas, att en livar, som falt
testamente, skall finnas omtänksam att, ju förr, ju heldre, besörja om testamentets tillställelse,
för att vinna säkerhet om sin rätt, saknades likväl icke exempel, att testamentstagare, af för
summelse eller med afsigt, i längre lid denna åtgärd underlåtit, hvaraf händt, att när tvister
om testamentens bestånd uppkommit, desse, i anseende till saknade bevisningsutvägar, med svå
righet stått att utreda. Att förekomma en sådan, för äganderättens säkerhet menlig följd, hade
man föreslagil det allmänna stadgande, att testamentstagare skall låta tillställa arfvingarna
testamentet, inom år och dag sedan han derom erhållit Rättens föreskrift. Det kunde anmär
kas, alt denna tid vore nog lång; men då man betänkte svårigheten för testamentstagare, att
säkert träffa arfvingar, som kunde vara månge och vida kringspridda, skulle man säkert finna
äfventyrligt att stadga en kortare tid; och ifrån en alldeles obegränsad lidlängd, till blott ett
år, vore inskränkningen redan ganska betydlig.
Motiv. pag. 69.

Häremot har H. D:n anmärkt, att om än testamentstagare någon gång kunde åsyfta för
del af dröjsmål med comunication af testamente, som han förutsåg komma att ogillas, vore
dock olägenheterna hufvudsakligen förebygda, genom den i Lagförslagets ri Cap. 12 §. sista mom.
föreslagna tillåtelsen för arfvinge att tala å testamentet inan det blifvit honom tillställdt. Enär
också i de flesta fall testamentstagaren måste finna dess eget hästa pakalla förordnandets skynd
samma tillställande åt arfvingen, vare sig för att få tillträda besittningen af gåfvan, eller för
att trygga sig deruti, afvensom i ändamål, att den bevisning, som ett möjligen blifvande klan
der kunde göra behöflig, ej måtte gå utur händerna, samt den ifrågavarande eomunicationen
inom ett års tid, stundom, och serdeles för personer af de folkklasser, hvilka sällan voro i brefvexling på aflägsna orter och således för detta ändamål måste hufvudsakligen anförtro sig åt
andra, ansåges möta många svårigheter; och då härtill komme, dels att de åligganden, livilkas
försummelse skulle medföra hela testamentsrättighelens förlust, ieke syntes böra utan verklig
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nödvändighet till antalet ökas, dels att, om sådan vigt lades å en åtgärd, som icke vitsordades
af Dorris to Isprotokoll eller af någon offentlig handling och hvarom bevisningen således, efter
någon tids förlopp, möjligen kunde jäfvas, hafva gått förlorad, eller vara svår att anskaffa,
sådant skulle föranleda mycken osäkerhet i besittningen af testamenterade rättigheter eller egen
dom; har H. D:n ansett det föreslagna stadgandet, angående skyldighet för testamentstagare
ätt, inom den tid och vid det äfventyr ofvan formales, tillställa testamente åt arfvingen, icke
böra antagas.
Beträffande åter förslaget, att, när om arf kungjordt varit, och arfvingen i rättan tid
komme, han skulle hafva öppet att klander anställa inom ett år ifrån deruppå af testamentet
erhållen del, har H. D:n anmärkt, att den tidrymd, hvarunder okänd arfvinge, eller arfvinge,
som känd men frånvarande är, i allmänhet ansetts höra hafva öppet att anmäla sig till emottagande af arfvet, då, genom detta dröjsmål, ej någon kunde säga sin rätt förnärmas, inga
lunda vore tillämplig i fråga om klander af testamente, hvilket för testamentstagaren medförde
ett grundadt anspråk att ej allt för länge blottställas för olägenheterna af en osäker besittning.
H. D:n har sålunda tillstyrkt, det testamentstagare måtte få sig medgifvet, att, när arfvinge vistades
utomlands, eller dess vistelseort vore obekant, eller man icke visste, om arfvinge funnes, låta,
efter härom gjord anmälan bos Domaren och af honom erhållit tillstand, införa testamentet
ordagrant i allmänna tidningar 3:ne gånger, med den verkan, att, derest icke, inom ett halft,
är ifrån sista kungörandet, närmaste arfvinge, samt ej heller, inom 3:ne månader deruppå, an
tingen jetnnskyld eller fjermare arfvinge, hvilka voro berättigade att, enligt Förslagets 3 Cap.
8 §. denna Balk, i den förres ställe träda, eller ock kronan, hvilken, då arfvinge ej funnes,
borde, efter II. D:ns åsigt, hafva arfvinges rätt till qvarlåtenskapen, klander emot testamentet
anställde, sådan talan sedermera icke finge äga rum.
H. Dais Prot. pag. 79 och 80.

Om inskränkning i rättigheten att klandra testamente.
Lagförslaget innefattar i detta ämne följande nya bestämmelser:
Borgenär äger ej klandra testamente, derföre att gäldenärs laglott bortgifven blifvit, ändå att hans egendom till konkurs afträdd är.
11

Cap.

15

§. förra mom.

Man har väl ansett rättigheten för borgenärer att klandra testamente å gäldenärens väg
nar ej kunna bestridas i allmänhet, och så vidt den stode att förena med deras behörighet i
öfrigt, alt genom talan inför Domstol göra de anspråk gällande, som tillkommo gäldenären:
det vore således otvifvelaktigt, att borgenärer hade rätt till talan å testamente, i fall de vdle
föra det påstående, att testamentet, till sjelfva sin varelse och verklighet, vore ogildt; och det
skulle icke eller skäligen kunna dem betagas, att genom klander vinna bortgifven arfvejord at
gäldenären, om nian nemligen arisåge förbudet mot disposition af sådan jord böra bibehållas: i
båda dessa fall ginge klandret ut på bevakandet af en rätt för gäldenären, som härledde sig,
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icke från något personligt förhallande emellan honom och testamentsgifvaren, utan från de
allmänna grundsatserna, att egendom ej ma bortlåtas annorlunda, än genom lagligen kraftägande
handling, och att arfvejord icke tillhörde innehafvaren med den fulla egendomsrätt, att han
derom genom gåfva eller testamente kunde förordna. Helt annan sak vore det åter, om den i
förslaget hestämda laglott för bröstarfvinge blifvit, genom ett eljest giltigt testamente, gäldenären afhänd. Stadgandet om laglotten grundade sig hvarken på arfsrätten i allmänhet, eller
på någon inskränkning i friheten att disponera visst slag af egendom, utan endast och allenast
på den personliga förbindelsen emellan föräldrar, â ena, och barn eller barnabarn, å andra si
dan: en förbindelse, hvaruti borgenärer icke kunde träda i gäldenärens ställe, och från hvilken
följaktligen något gällande anspråk på egendom för dem ieke eller borde hemtas. Det vore
med gäldenärens personliga förhållande i detta fall, som i åtskilliga andra, der hans rätt och
talan ej kunde öfvergå till borgenärerna. Lika litet som de senare voro berättigade att à den
förras vägnar utsöka skadestånd i mål, som rörde hans person allena, då han sjelf ej ville tala;
lika litet kunde det tillhöra dem, att genom testamentsklander tillvinna honom den pex-sonliga
förmånen, att, såsom bröstarfvinge, njuta laglott, om han sjelf eftergåfve sin rätt dertill.
Motiv. png. 70.

G. H.-R:t i har häremot anmärkt, att, enligt 20 Cap. to §. Handels-Balken i Lagförslaget,
skäll gäldenär svara till fulla gälden med den egendom han i framtiden kan ärfva och förvärfva; i följd hvaraf och då borgenärerne i främsta rummet borde få påräkna hans laglott, hvarpå
han tillafventyrs lemnat dem anvisning, H.-R:n ansett det föreslagne stadgandet oförenligt med
borgenärers rätt i allmänhet, att, genom bevakande af gäldenärens till dem öfverlåtna rättighe
ter, få bereda sig full be talningsti Ilgäng.
H.-R:ns anm. pag. 34.

Mannen må ej eller klandra testamente, förty alt deri förordnadt blifvit,
det hustruns laglott henne enskild t tillhöra skall.
11 Cap. t'5 §. senare mom.
Då egentliga ändamålet med stadgandet om laglott vore, att den skall komma bröstarfvingen till godo, och ett testamentsklander således ej borde kunna äga rum, hvarigenorn man
nen, under sken af att bibehålla laglötten åt hustrun, skulle tillvinna sig sjelf en del af den
egendom, hennes föräldrar eller förfäder vêlât åt henne ensam förvara; har man funnit
destomera skäl, att förklara mannen obehörig till ett sådant klander, som hustrun, stående un
der hans målsmanskap, ej kunde utöfva någon motsvarande rättighet, att klandra testamente,
hvari mannens laglott blifvit honom till enskild ägo förbehållen.
Motiv. pag. 71.

G. H.-R;t har aberopat det yttrande, som en af förre Lag-Commiteens ledamöter Ad vocatfiskalen Staaf , vid öfverläggning af detta ämne inom Commiteen den 16 Nov. i8a5 afgifvit, innefattande den åsigt, att, då hustrun ieke genom förord bevarat sin enskilda rätt till
hvad
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livad under ägtenskapet honom tillfalla kunde, och det villkor för makarnes egendomsförhål
landen således blifvit vid ägtenskapets ingående satt, att hvad från hennes sida i boet inflöte,
tillhörde samfällighelen, vore ej eller något giltigt skäl, hvarföre mannen borde förmenas, att
för bevarande af sin giftorätt i den egendom, hvartill lagen gifvit hustrun ovillkorlig rätt,
väcka klander af ett testamente, som uppenbarligen ledde till hans förfång.
H.-R:ns Anm. pag. 31.

H. D:n har, efter de åsigter, dess pluralité' förut yttrat, angående inskränkning i rät
tigheten att råda öfver ärfd fastighet, ansett förevarande stadgande komina att förfalla.
H. D:ns Prot. pag. 82.

Om ogift qyinnas myndighetsålder.
Till ytterligare redovisning upptages här den förut, i fråga om giftomannavårdens upphörande vid viss ålder för ogift qvinna, antydda grundsats, som Lag
förslaget, i stridighet med Lagen, innefattar:
Att ogift qvinna är myndig, då hon fyllt tjugufem år.
i3 Cap.

2

§. första möm.

Uti motiverna är anfördt, att om det icke kunde nekas, alt qvinnan, genom sin upp
fostran inom en trångare huslig krets, maste längre, än mannen, sakna den erfarenhet, som
fordrades för att sköta yttre angelägenheter och sjelf föresta sin egendom, följde deraf likväl
icke, att denna erfarenhet alltid skall brista henne. Man kunde, utan fara att särdeles fela,
antaga en viss ålder, då den för sådana angelägenheter nödiga mognad hos qvinnan maste an
ses hafva infunnit sig; och man skulle göra henne orätt, om man vägrade henne att, efter
den tiden, råda öfver sig och sitt gods. Visserligen kunde det anmärkas, att qvinnan föddes
till ett slags beroende af mannen, och att det borde räcka hela hennes lefnad igenom; men
man finge ej förgäta, att detta beroende, om det ej skall förlora sitt syftemål., maste vara
sjelfvaldt hos qvinnan, ifrån den ålder, då hennes bildning blifvit fulländad; och det tillhörde
ej lagen, att, i stället för detta frivilliga beroende, sälta ett ovillkorligt tvång.
Man hade således föreslagit, att qvinna, ehuru hon ej varit gift, må vid viss ålder
hlifva myndig. Med afseende å livad anfördt vore, om den längre tid qvinna tarfvade för att
vinna behöfli" erfarenhet, och på det nödig varsamhet vid införandet af en så hufvudsaklig
lagförändring ej måtte åsidosättas, hade man likväl velat bestämma den ålder, då ogift qvinna
skulle vara myndig, till tjugufem ar.
Motiv, pag. 74.

H.-R:ne och H. D:n hafva, för sitt ogillande af ifrågavarande lagförändring, hufvudsakligen utgått från följande åsigter: att qvinnans bestämmelse för det husliga lifvet pakallade
en derefter inrättad uppfostran, som icke lemnade henne tillfälle att, såsom mannen, reflectera
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pâ de större tilldragelserna i allmänna lefvernet, eller förskaffa sig den verlclserjarenhet och
menniskokännedom, att en ovillkorlig rättighet alt råda sig och sitt gods kunde, utan fara,
henne anförtros; att Lagstiftningen icke borde sätta qvinnan i behof af en, åt yttre omsorger
riktad och med hennes naturanlag och ursprungliga bestämmelse oförenlig, bildning, som ofta
skulle afleda hennes håg och verksamhet från deras rätta och vigtigaste föremål; att qvinnan
lemnade, efter den nu rådande ordning, sitt beroende under föräldrarne, för att träda under
mannens målsmanskap, utan uppoffring eller försakelse, men hon skulle ej göra det, om hon
de jure förut varit sjelfrådande och sedermera genom giftermålet återginge under beroendet;
att den fråga sjelfmant framställde sig: huru principen af mannens ovillkorliga målsmansrätt
för hustrnn stode tillsamman med den af qvinnans rättighet att vid viss ålder vara sjelfmyndig;
att likväl denna målsmansrätt med skäl, som ej tålde motsägelse, vore motiverad, och man
tvekade ej antaga den såsom tillfyllestgörande för qvinnans bibehållande under förmyndareinse
ende, så länge hon förblefve ogift; att om den motsatta principen antoges, måste den, hvad
qvinnan anginge, vara lika obegränsad som i afseeude på mannen, och i sådant fall fordrade
consequensen, att den af makarne borde råda öfver boet, som dertill vore skickligast; äfvensom qvinnans uteslutande från Embetsmanna-classen, från deltagande i allmänna ärenden och
deras styrelse vore då en uppenbar orättvisa; alt af alla nyheter, den föreslagna lagstiftningen
innefattade, det ej gåfves någon, mera genomgripande de husliga förhållandena, än ifrågava
rande, och att de olyckligaste följder med säkerhet kunde förutses, om lagen undandroge den
ogifta qvinnan, vid en viss ålder, samma omvardnad-, som hitintili, mera såsom en förmån
och ett nödigt skydd, än såsom ett tryckande tvång för henne, varit lagd i förmyndarens hand.
H.-R:ne och II. D:h hafva på dessa skäl tillstyrkt, att Lagens bud om ogift qvinnas
fortfarande omyndighets t ill stånd må bibehållas, dock med bestämdt tillägg, att, såsom hittills
skett, Konungen i sérskilda fall må äga, att bevilja undantag, då anmälan derom skedde samt
personens stadga och skicklighet, att sig och sitt gods förestå, blifvit behörigen vitsordad.
G. H.-R:ns Anm. pag. 33 och 34.

Sk. H.-R:ns Anm. pag. 85 och 86.

H. D:ns Prot. pag. 86 och 87.

Om flere förmyndares ansvarighet för odelad vård och förvaltning.
Nu gällande Lag stadgar: akt om förmyndare äro Here, och hafva barnagodset under sauinad hand; då skola de svara lika för förvaltningen, och uppfylla
all skada, der den omyndige något derigenom lider; dock så, alt den ene ej är
skyldig, att umgälla den andras brott eller förseelse, som han icke förekomma kun
nat, eller att betala den del i skadan, som hos den andra kan brista.
a3 Cap. 5 $. L B.

Lagförslaget åter anser förmyndare, då de äro Here och hafva vården ode
lad, skyldiga att, en för alla och alla för en, för förvaltningen svara, endast med
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den inskränkning, att den ene ej är pliglig att umgälla den andras vårdslöshet el
ler förseelse, deri han ej sjelf skuld äger.
i5 Cap. 3 §■

2,

3 mom.

Genom den föreslagna Lagbestämmelsen har man ansett, â ena sidan, nödig omsorg för
den omyndiges fördel vara iakttagen, med bibehållande likväl â andra sidan, af den allmänna
rättsgrund, att den ene ej är skyldig umgälla den andräs vårdslöshet eller förseelse, deri han
ej sjelf äger skuld.
Motiv. pag. 76.

G. H.-R:t, som ej funnit hvarken Lagens eller Förslagets redaction nog bestämda, för att
utgöra en i allmänhet tillförlitlig pröfningsgrund, har föreslagit, att från den skyldighet, der
förmyndare äro flere och liufva odelad vård, alt för förvaltningen svara, en för alla och alla
för en, annat undantag ej må äga rum, än att den ene ej umgäller den andras vårdlöshet el
ler förseelse, deri han sjelf ej tagit del, eller den han ej, genom nödig tillsyn, kunnat
förekomma.
I öfrigt har H.-R:n, genom framslälldt exempel, sökt visa, huru oredliga förmyndare
kunna, under skydd af lagens frikallelse för den ena att svara för skade-ersättning, hvartill hos
den andra tillgång brister, efter öfvereuskommelse försnilla den omyndigas egendom. För att, i
detta vigtiga och grannlaga ämne, få mera bestämda och ändamålsenliga föreskrifter, är sålunda
tillstyrkt, att, ju förr desto heldre, en förklaring öfver 23 Cap. 5 §. Ä. B., må utfärdas, i öfverensstämmelse med de grunder, H.-R:n föreslagit.
H.-R:ns Anm. pag. 35—37.

H. D:n har, i afseende å det föreslag ne stadgandet, alt, när flere förmyndare hade för
valtningen odelad, de borde derföre svara, en för alla och alla för en, funnit, alt då, vid så
dant förhållande, den ene förmyndaren alltid, i flere afseenden, måste vara beroende af den
andra, det icke vore öfverensstämmande med billighet, och ej eller enligt med den grundsats,
som följdes i fråga om gäldenärers och löftesmäns betalningsskyldighet, när desse ej uttryckli
gen iklädt sig ansvar, en för alla och alla för en, att ålägga förmyndare annan ansvarighet för
deras gemensamma förvaltning, än i mon af den andel deri, efter förmyndarnes antal, hvardera
ägde. H. D:n har derföre tillstyrkt bibehållande af nu gällande lag i delta ämne; så ock att
förmyndare, som hade annan jemte sig, borde uttryckligen medgifvas att, när han det åstundade, få förvaltningen dem emellan af Rätten delad, till vinnande af befrielse från all ansvarig
het för mera, än honom sjelf ålåge att vårda och besörja.
H. D;ns Prot. pag. 91 och 92.
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Om bestämd tid, efter hviiken, förmyndare är skyldig, att svara
för ränta å omyndigs medel.
Lagen innefattar i detta ämne ej annan föreskrift, än den allmänna, att
förmyndaren skall sa förränta och förkofra den omyndigas redbara penningar,
som "bäst och säkrast pröfvas.
2*

Gap.

4

$■

ß-

Lagförslaget utveklar och bestämmer närmare denna grundsats i följande
stadgande:
Hvad af den omyndigas penningar och inkomster till dess underhäll och
uppfostran ej tarfvas, skall förmyndaren så förränta och förkofra, som bäst och
säkrast pröfvas. Förmyndaren är dock ej skyldig, att förr svara för ränta, än
efter tre månader frän den dag, medlen i hans händer kommit eller komma
kunnat, der ej vises, att han dem dessförinnan utlånt eller annorledes frukt
bara gjort.
J

i5 Cap. 5 S.

Uti motiverna anföres, att då det vore förmyndarens pligt, att söka utlåna den omyn
digas medel för den ränta, som allmänneligen betalas, och att å bestämda tider infordra den,
likasom alla andra den omyndigas inkomster, kunde det ej bestridas, att, om lian derigenom
linge ett öfverskott, som för den omyndigas behof ej fordrades, detsamma äfven borde för
räntas; hvaraf följde, att om förmyndaren sjelf till eget bruk och gagn innehölle medel,
han ställde sig i samma förbindelse, som en annan gäldenär. Att antaga motsatsen skulle
leda till den följd, att omyndigas arfscapital och tillgångar, utan ansvar, kunde hållas ofrukt
bare, eller åtminstone, att omyndigas egendom, ehuru betydlig den än vore, aldrig skullé
lemna annan inkomst, än en för hvarje år beräknad enkel ränta af Capitalsumman, då deremot
förmyndare kommo i tillfälle att, på omyndigas bekostnad, draga en betydlig och med hvarje
år förökad vinst. Men det vore äfven ofta svårt för förmyndaren, att i den mån räntebelopp
småningom inflöto, genast utsätta dem till vinnande af ny ränta. Han skulle ej alltid äga
tillfälle dertill. Summornas mindre betydlighet, aflägsen vistelseort eller andra omständighe
ter kunde sätta honom ur belägenhet, att, äfven om godkändt penningeverk funnes, der pen
ningar för ränta emottogos, dit inlefvex'era dem, till dess förmånligare användningssätt hun
nit sökas. Någon regel vore likväl nödvändig, för att bestämma pröfningen af de flera skilj
aktigheter, som i detta ämne alltid skola uppkomma; och man hade härvid sökt en medel
väg. Förmyndaren vore icke befriad från sin skyldighet att utlåna den omyndigas inflytande
ränte- och inkomstbelopp, eller att, när han dertill funnit utväg, godtgöra sin pupill ny
ränta, men han vore ej ansedd ovillkorligen pligtig, att genast betala den: en tid af trenne
månader vore för honom utstakad, såsom ett i allmänhet tillräckligt rådrum, att göra sig
betänkt på säker utväg att använda öfverskottet. En samvetsgrann förmyndare skulle visser
ligen ej begagna denna rättighet till den omyndigas skada, och vådan deraf vore vida min-
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dre, än af saknad föreskrift, hvarigenom ieke blott sorglöshet gynnades, utan ock den omyn
digas rätt i denna del skulle, i stället för att vara gifven, blifva underkastad stridigheter och
olika omdömen.
Motiv. pag. 77.

H. D:n har, sä vidt frågan anginge den omyndigas tillgångar i hufvudstol, icke funnit
annat mot Lagförslaget att erinra, än att, då understundom tillfälle kunde saknas att inom be
rörde tid af tre månader få penningarne emot erforderlig säkerhet utlånte, förmyndaren icke
borde göras ovillkorligen ansvarig för räntan efter denna tid, utan vara derifrån frikallad, om
han anmälde ett slikt förhållande hos Rätten, i staden inom samma tids utgång, och på lan
det inom det allmänna Ting, som näst deruppå infölle, då Rätten ägde, om så nödigt pröfvades,
meddela tjenliga föreskrifter. livad åter beträffade myndlingens årliga inkomster; så enär för
myndaren icke borde anses skyldig att förränta desamma utan afseende på de utgifter, han,
Under årets lopp, för myndlingen kunde få att bestrida, och, för öfrigt, de sålunda efter hand
inflytande medlens mindre belopp ofta skulle öka svårigheten att, inom den tid Lagförslaget
bestämde, göra dem fruktbara, har H. D:n ansett ränta derå ej skäligen kunna beräknas för
myndaren till last, förr än sex månader efter hvarje års slut förflutit, till det belopp, uppgjord
sluträkning utvisade såsom öfverskott utöfver hvad till utgifter för myndlingen erfordrades,
med rättighet för förmyndaren att, om tillfälle till dessa medels utlåning ditintill icke yppats,
än vidare njuta befrielse ifrån skyldighet att å dem godtgöra ränta, derest han sådant hos
Rätten, i stad inom de omförmälde sex månadernes slut, och på landet vid det näst derefter in
fallande allmänna Ting, tillkännagaf, samt iakttog hvad honom i anledning deraf kunde åläg
gas; härifrån likväl alltid undantagne de händelser, då det visades, att förmyndaren tidigare
utlånt medlen, eller dem annorledes fruktbara gjort, eller att tjenligt tillfälle der till varit ho
nom erbjudet och blifvit försummadt.
H. D:ns Prot. pag. 93 och 94.

Om bestämd tid, efter hvilken, myndlings förmånsrätt för fordran hos förmyndare upphör.
I detta ämne, hvarom nu gällande Lag icke innefattar något beslämdt stad
gande, föreskrifver Lagförslaget: att om den, som myndig blifvit, låtit sin for
dran hos förmyndaren inneslå längre tid, än el t år, sedan den, genom oklan
drad eller eljest godkänd räkning, eller genom dom, stadgad blifvit; då upphör
den förmånsrätt, som Lagförslagets 22 Cap. Handels-Balken stadgar. Lag sannna
är, om ej tillträdande förmyndare eller målsman, inom lika tid, utsökt den omyn
digas fordran hos den, som förut förmyndare varit.
i5 Gap. 18
Utur stånd att utstaka de åtgerder, hvarigenom förmyndaren skulle kunna i förvalt
ningen steg från steg följas, och då en sådan strängare tillsyn, om än för någon del verkställ-
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har, icke blott tillförde förmyndaren ett oberäkneligt besvär, utan också merendels motarbe
tade den omyndigas bästa, hade Lagstiftaren måst stadga någon utväg att förminska eller undanrödja den våda, som den omyndigas egendom under förmyndarens förvaltning kunde vara
underkastad. Härifrån härleddes den för barna-arf och pupillmedel utmärkta, och i förslaget
till Handels-Balken bestämda förmånsrätt i förmyndares egendom.
Denna rättighet borde likväl vara inskränkt inom vissa gränser och förenad med så
dana villkor, att den ej åstadkomme ett vådligt inflytande på de afta! och förbindelser, för
myndaren kunde våra'föranlåten alt för sin egen del ingå.
Erfarenheten vittnade, alt vid yppade konkurser fordringar blifvit bevakade af perso
ner, som i flera år varit myndige och hvilke, på den grund att de låtit sina medel stå inne
hos förmyndaren, under påräknadt fortfarande af deras till någon viss tid af lagen icke in
skränkta företrädesrätt, yrkat alt densamma tillgodonjnta. De skiljaktiga omdömen, som blif
vit öfver sådana anspråk fällde, ådagalade nödvändigheten af närmare bestämmelser i det
ta ämne.
Man hade således föreslagit del stadgande, att om den, som blifvit myndig, låter siu
fordran innestä öfver år och dag, sedan den genom oklandrad eller eljest godkänd räkning ut
redd är, skall den beviljade förmånsrätten upphöra, och att, i fall räkningen klandrades, och
rättegång derom uppkomme, .prescriptionstiden borde räknas ifrån det fordringen genom Do
marens utslag vore fastställd. Den myndigblilne personen, af lagen satt i ulöfning af alla sina
borgerliga rättigheter, borde rättvisligen dela lika öde med andra förmyndarens borgenärer, i
fall ban för bibehållandet af sin serskilda rätt icke iakttagit den föreskrifna tiden, utan, af
förtroende till förmyndaren, medgifvit honom att ännu längre innehafva sin egendom.
På förut uppgifna grunder, hade äfven detta stadgande blifvit sträckt till förmyndare,
som efterträdde en afgående, och hvars pligt det vore, att. genast emottaga vården af den
omyndigas egendom och sörja för hans säkerhet.
Moliv. pag. 79 och 80.

II. D:n har gillat det föreslagna stadgandet, men derjemle anmärkt, alt om den, som
blifvit myndig, eller en senare förmyndare kunde, med bibehållande af förmånsrätt hos den
afgångne förmyndaren, huru länge som helst dröja all affordra honom räkning, skulle det ej
sällan bända, att, efter många års förlopp, vid yppad konkurs, förmansrättsanspråk väcktes, dem
andre, under tiden tillkomne borgenärer, ieke kunde förutse, och hvarigenom desses rätt såle
des blefve i hög grad förnärmad; äfvensom det då berodde af förstnämnda fordringsägare, att,
i samråd med gäldenären, ehuru räkning blifvit gifven för längre tid än ett år tillbaka, me
delst fördöljande deraf, omintetgöra verkan af den prescription, som blifvit föreslagen.
.På desse skäl är det tillägg, i förevarande fall, af 11. D:n tillstyrkt, att den, som blif
vit myndig, eller till förmyndare i annans ställe . förordnad, men försummat att, inom ett år
derelter, taga, eller genom laga rättegång fordra fullständig räkning, måtte, för hvad af for
dringen kunde komina att hos den afgångne förmyndaren, eller i dess bo, innestå längre än
ett år efter denna tids förlopp, anses ifrågavarande förmånsrätt förluslig, likasom vore den
försummelse, Lagförslaget upptager, begången.
H. D:ns Prot. pag. 95.

m

åb p t c i e I

S t m n 16 v 11 s t.

ÏLagfôtôlaget.
1

jUtgallattïifiLag.

CAP.

Om arf i allmänhet

ï;).

Vid bestämmande af ordningen för arfsrätlen, uttrycker sig iy34 ars Lag nästan endast
genom exempel; men Lagförslaget framställer allmänna grunder för utredningen af personers
skyldskap och deraf härledda arfsrätt, ined bibehållande tillika af de exempel, som i Lagen
förekomma.

3 Cap. Ï. B.
14 §.
— — — — Äro både bakafjfvinge och sidoarfvinge i likaJed; gäri
ge sidoarfvinge till, ocb bakarfvinge ifrån.
Äro sidoarfvingar i lika led, men olika
gren; tage då den arfvet, som är af
närmare stamfader eller stammoder med
den döda: äro de af samma stamfader
eller stammoder; varen samarfva.
18 §.

Efter denna §, upphör förfäders
arfsrätt med fjerde led.
11 §.

Tvista fjermare sidoarfvingar sig
emellan, och äro de i lika led, men
olika gren; tage då den arfvet, som är
af närmare stamfader med den döda.
Äro de både till gren och led jemnskylde; vare då samarfva.

Bakarfvingar och sidoarfvingar ärfven, till och med nionde led: den i
fjermare skyIdskap är, vare ej arfvinge.
Det skiljaktiga är: att Förslaget dels bestämmer en viss gräns för sidoarfvingars rätt, dels utsträcker arfsrättens gräns för bakarfvingar,, och dels innefattar
stadgande om inbördes företrädesrätt emellan desse och sidoarfvingar,
Uti motiverna Sr anfördt, att arfsrnfFén i sluten, såsom hvilande på positiv Lag, borde
upphörn, när staten funne dess utöfning medföra större olägenheterän det gagn, som deraf
kunde vinnas.- Detta vore ätt helära, ont arfsrätten utsträcktes ända till oändlighet: "Följden
skulle hlifva, att äganderätten gjordes osäker, genom långvariga tvister, hvilkas utgåtig kommt1
alt bero på en bevisning om aflägsna slägtskaper, Som oftast ej med säkerhet kunde ernås.
Motiv. pag. 42.
Sedan uti motiverna för Lagförändringen i 6 och ) jj.§. af detta Gap. den mening blifvit uttryckt, alt syskons nfkomlingar skola njuta istadarält, utan inskränkning ti/l viss led j
*) Lagförslagets stadganden uti 6, 7, 19 och 24 §.§. af detta Cap. Uro blaud allmännare grundsatser redoviste.
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liar Sk. H.-R:n trott, alt i ö'fverensstämmelse med denna mening, sidoarfvingar, som njuta
istadarätt, borde från det allmänna stadgandet i förevarande 18 §. uttryckligom undantagas.
H.-R:ns Anm. pag. 7 och 71.

H. D:n har ej funnit skäl, att den föreslagna bestämmelsen af en viss gräns for arfsrälten tillstyrka.
H. D:ns Prot. pag. 50.

5 Cap. Ä. B.
22 §.
Nu tvistas, om barn vid födslen
iif hade: har bevis derom förekommit,
dock ej sådant, att det för fullt gälla
må; då äge Rätten tillåta modren, eller
någon af dess fränder, som vid födseln
när varit, att bevisningen med ed fjdla.

1

§.

— — — Nu säga barnets fädernes fränder, att det var dödt föd t, och
moder, eller hennes arfvingar, att det
var qvickt föd t; är dertill ej mer än
ett vittne, qvinna eller man, som nätvar, och modren eller hennes fränder,
som vid födslen varit, kunna det vittnets
ed med ed sin fylla, att barnet var
qvickt föd t; ärfve då barn fader sin,
moder barn sitt, och hennes arfvingar
henne. Faller annat arf medan barnet
ännu i moderlifvet är, och födes det
med lif fram ; vare lag samma. Hafver
ingen, utan modrens fränder, när va
rit; då äger hvarken hon, eller de vits
ord. Dör modren i födslen, och bar
net lefver efter henne; ärfve då det sin
moder, och barnets arfvingar barnet.

Det skiljaktiga är: att Lagförslaget tillåter modren, eller någon af dess frän
der, att gå fyllnadsed, antingen den bevisning om barnets födsel med lif, som så
lunda fyllas skall, genom vittne eller annorledes förekommit.

25 §.
Är någor intagen å hospital, fattig
hus eller annan sådan inrättning till
nödlidandes vård och försörjning, att,
på inrättningens kostnad, för lifstid nju
ta skötsel och underhåll, och dör han,
medan den försörjning varar; då höre
all den egendom, i persedlar eller reda
penningar, som han å stället efter sig
lemnar, inrättningen till.

Genom 1686 års Kyrkolag, 28 Cap.
13 §. jemnförd med Kongl. Brefvet den
i3 Mars 1751 och Kong]. Instructionen
för Serapbimer-Giliet den 28 April 179t,
berättigas fattighus och hospitaler, att
taga arf efter en der afliden person,
likväl med förbehållen rätt för arfvingar,
att inlösa hans arfvejord.
Annan
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Annan skiljaktighet förekommer ei, än att denna, åt allmänna barmhertig-,
hetsstiftelser i Lagen medgifne rätt är i Förslaget inskränkt endast till sådan egen
dom, i persedlar eller reda penningar, som den vid inrättningen aflidne, å stäl
let efter sig lemnar.
Man har ansett ifrågavarande stiftelser vara ämnade att genom det allmänna välgörandet bereda en fristad åt den enskilda nöden. Det låge således i deras natur, att de måste äga
en egen bestämd, af tillfälligheter oberoende fond, lämpad efter hvarje inrättnings ändamål
och vidd. Under denna förutsättning skulle en större tillvext i capitalförmögenhet, enär in
rättningen icke behöfde eller kanske icke ens borde utvidgas, blifva, antingen för det med ifrå
gavarande arfsrätt åsyftade ändamål, öfverflödig eller rent al skadlig. Afsigten med hvarje
barmhertighetsstiftelse tillät icke eller denna, att, vid meddelandet af understöd åt behöfvande,
beräkna möjligheten af en fördel, vunnen på andra, må bända lika behöfvandes, bekostnad.
Hoppet om ernående af en sådan vinst kunde ock sällan vara beledsagadt med något slags san
nolikhet, helst den, som, efter det han blifvit intagen i en barmbertighetsinrättning, genom
någon lycklig händelse funne utväg att annorlunda sörja för sin bergning, ieke borde kunna hin
dras att inrättningen öfvergifva. Exempel saknades dock icke, att den oinskränkta arfsrätt,
som ifrågavarande inrättningar nu ägde, blifvit begagnad till arfvingars förfång. Med fästad
uppmärksamhet bärå, och i sammanstärnmelse med det i testamentslagen föreslagna stadgande,
att testamenten ad pios usus ej finge emottagas, utan Konungens tillstånd, har man inskränkt
barmhertighetsinrätlningars arfsrätt till der inlagna personers vid dödstiman â stället varande
persedlar och reda penningar, hvilkas belopp i de flesta fall icke kunde vara särdeles betyd] i rrf
men hvarom redovisning eljest kunde medföra tvister emellan inrättningarna och de deri
intagna personers arfvingar.
Motiv. pag. 45.

Af II. D:n är anmärkt, att föreskriften i detta ämne, såsom varande af en mindre vid
sträckt omfattning och ägande gemenskap med stadgandena, rörande allmän fattigvård, borde,
i likhet med hvad nu ägde rum, upptagas i Kyrkolagen, dit sålunda endast hänvisning i Lag
förslaget erfordrades.
H. D:as Prot. pag. 53.

*4 Cup. A. B.

26 §.
Träder den till arf, som dertill
oberättigad är; bäre åter till rätta arfvingen allt livad han njntit; hafve dock
rätt till skälig ersättning för den nödiga
och nyttiga kostnad, han å arfvet gjort:
tillträdde han arfvet på god tro ; vare
då ej skyldig gälda ränta eller afkomst

2

§•

Träder oskyld man till arfvet, och
säger, att han skylder är; eller är han
den dödas skyldeman, och vet annaD
närmare arfvinge vara; blilVer det sedan
kunnigt, och hafver rätter arfvinge, utan
laga förfall sin talan försummat; då
falle det arf till Konungen, der andre
17
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för längre tid, än sedan talan anställ
des, eller han eljest annans bättre rätt
veta leck. Den, som i ägtenskap född
är, men för oägta förklaras, efter ty i
2 Cap. skils, varde alltid ansedd hafva i god tro varit, till dess talan an
ställdes.

arfvingar ej till äro efter den döda ; och
den som falskeliga arfvet tog, gälde åter
allt, det han uppburit hafver, och plikte
som för annat bedrägeri.

Skiljaktigheterne äro, att Förslaget utesluter Lagens anvisning till straffbe
stämmelse
och tillägger stadganden angående:
t:o dens rätt, som tillträder arfvet, mala fide, att vid återbäringen njuta
ersättning för den nödiga och nyttiga kostnad, han å arfvet gjort;
Sk. H.-R:n, som anmärkt, att Lagförslagets redaction ej bestämdt uttryckte, att oberät
tigad innehafvare af arf, hvilken det tillträdt, mala lide, vore skyldig gifva ut den ränta el
ler afgäld, som af arfvet rätteligen gå bordt frän den lid han det emottagit, har sålunda till
styrkt, att uttryckligt stadgande härom må i §. införas.
H.-R:ns Anui. pag. 7 och 71.

H. D:n har ansett stadgandet om kostnadsersättning för arfvinge, som, mala fule, arfvet
innehaft, icke höra antagas.
H. D:ns Prot. pag. 54.

3:0 befrielse för den, som vid tillträdet varit i god tro, från ersättning af
ränta eller afkomst för längre tid, än sedan talan anställdes, eller han eljest an
nans bättre rätt veta feck;
3:o det barns rätt i detta fall, som, föd t i ägtenskap, sedan för oägta
förklaras.
Motivet för sistnämnde undantag från regeln är, att om än en i ägtenskap född, men
för oägta sedan förklarad person kunde hafva, innan klander a hans födsel anställdes, känt
det förhållande, hvarpå klandret skulle grundas, borde det likväl ej skäligen fordras, att han
sjelf skulle göra uppmaningen till detta förklarande, helst han möjligen ägde anledning att hop
pas, det all fråga om hans börd kunde, genom försummadt eller eftergifvel klander, försvinna.
Motiv. pag. 45.

Vid uppställningen af detta Capitel har Sk. 13.-R:n anmärkt, att dä rätta ordningen
för begreppet om arfsläran vore 1:0 hvilken2:0 huru, och 3:o af hvilken ärfves, borde ock
19 5. i Lagförslaget, som innefattar bestämmelse om arfvets fördelning könen emellan, i ord
ningen blifva den andra. Dessutom har H.-R:n ansett Lagförslagets stadgande uti 1 Cap. 10 §.
*) Uti förslaget till Criminaliag 24 Cap. 19 §. StrafF-Balken, helägges det brott att genom antagande af
falskt namn eller stånd, hafva beredt sig arf, eller andra familjerättigheter, med straffarbete uti fjerde grad.
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Handels-Balken, angående förbud mot öfveilåtelse af arf efter lefvande person, rätteligen höra
till förevarande Cap., och sålunda tillstyrkt, att stadgandet må hitflyttas.
H.-R:ns Anm. pag. 8 och 71.

2 CAP.

Om ägta födsel
4

*).

5 Cap. 2 §.
Nu dör mannen —■ — — —.
Säger hustru sig hafvande vara, och sy
nes det ej å henne; ställe då borgen,
om hon uppehälle af boet njuta vill.

§•

Säger hustru sig hafvande vara, då
mannen dör eller ägtenskapet eljest upp
löses, och föder hon barn å sådan tid,
att det för mannens afkomling hållas
må; vare ock den födsel ägta.
Det skiljaktiga är:
co att Lagförslagets bestämmelse angår tvenne fall: då mannen dör, eller
då ägtenskapet eljest upplöses;
2:0 att Lagens föreskrift, angående hustruns pligt alt ställa borgen för sitt
underhåll af boet, då hafvande tillståndet å henne ej synes, är i Förslaget utesluten.
Sk. H.-R:n har ansett nödigt, att samma tid här utsattes, som t §. för barns ägta föd
sel bestämmer, och sålunda föreslagit följande redaction: ’’Säger hustru sig hafvande vara, då
mannen dör, eller ägtenskapet eljest upplöses, och föder hon barn inom trehundrade dagar
efter mannens död, eller efter det hon upphörde med honom sammanlefva; vare ock den
födsel ägta.
H.-R:ns Anm. pag. 8 och 72.

5 Cap. G. B.
1

5 §.

Barn är ägta, som man, efter fäst
ning, aflat med fästeqvinna. Yppas hin
der, hvarföre giftermålet efter lag ej
fullbordas må, och äro begge eller en
dera i god tro; vare ändå barnet ägta.

§•

Afiar man barn med sin fästeqviuna, eller under ägtenskapslöfte, eller i
lönskaläge, derå sedan fästning, eller
ägtenskap följer; de barn äro ägta barn.

Det skiljaktiga ar, att Lagförslaget:
1:0 icke, såsom Lagen, anser det barn vara ägta, som man allat i lönska
läge, derå sedan fästning, men ej ägtenskap, följer;
0 1. 2, 3 §.§. i detta Cap. äro bland allmännare grundsatser redoviste.
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a:o tillägger det nya stadgande, som §:ens 2 mom. innefattar.
H. D:n har tillstyrkt, att nu gällande Lag i detta ämne må bibehållas.
H. D:ns Prot. pag. 54.

8 Cap. Ä. B.

6

§.

Gifta sig man och qvinna, som i
lönskaläge sammanaflat barn, och hafva
de, vid fästningen eller vigseln, eller
förut inför Domstol, erkänt barnet; då
njute det ägta barns rätt. Är fästning
skedd och barnet erkändt, men dör en
dera, förr än vigsel åkommer; vare lag
samma.

Aflar man barn i lönskaläge och
tager sedan qvinnan till ägta, eller hen
ne ägtenskap tillsäger, men endera dör,
förr än vigsel åkommer; då tage barnet
arf, som barn af laggiftosäng.

Skiljaktigheten är: det i Lagförslaget för barnets ägta födsel stadgade vill
kor, att föräldrarne skola vid fästningen eller vigseln, eller förut inför Domstol,
hafva barnet erkänt.
Uti motiverna är anmärkt, att om blotta förklarandet af mannen och hustrun, när
som helst afgifvet, att ett barn vore af dem i lönskaläge afladt, kunde legitimera barnets börd,
skulle de vådligaste missbruk uppkomma och i synnerhet blifva att befara i ett barnlöst ägtenskap. Makarne skulle kunna upptaga främmande barn, för att tillegna dem förmåner, som
lagen velat förbehålla endast åt rätta arfvingar.
Motiv. pag. 49.

Äfven 1 detta ämne har H. D:n tillstyrkt bibehållande af nu gällande Lag.
H. D:ns Prot. pag. 54.

Nytt Stadgande.
7 §.
Går giftermål åter för laga skäl, och hafva mannen och qvinnan, eller etm
dera, i god tro varit; då äro barn ägta, som de sammanaflat.
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Uteslutne Stad"anden.
5 Cap. G. B.
2

§•

Nu går någon i annat gifte, som sägs i i3 Cap. 6 §. och aflar barn; fin
nes sedan, att förre maken lefver; då äro ock de barn ägta; och tagen arf, som
i Ärfda-Balken sägs.

8 Cap. À. B.
5 §.
Hafver någon gått i annat gifte, då ingendera viste, att förre man eller
hustru lefde, och fått der iof till, som lag säger; tagen de barn som i det ägtenskap aflade äro, fullt arf efter fader och moder, ändock sedan finnes, det tor
re maken lefvat.

3 GAP.

Om utländsk, så ock om frånva
rande inländsk arfringe.
1

i5 Cap. À. B.
2

§.

Är utländsk arfvinge å den ort bo
ende, der Svensk man har rätt till arf;
njute ock han lika rätt i Sverige.

§.

Bor utländsk arfvinge å den ort,
der Svensk man arf njuter; då njute ock
han samma rätt i Sverige: vill han det
arf utur Riket föra; gifve då sjette pen
ningen deraf till Konungen, eller den
han sin rätt förlänt hafver, der ej an
norlunda mellan begge Riken slutit är.
Kommer han ej inom natt och år, och
med fulla skäl visar, att han är rätter
arfvinge; tage då närmaste inländsk arf
vinge samma arf, om den inom tre må
nader, efter natt och år, sin rätt lag
liga bevakar. — — —

Skiljaktigheterne äro, att Lagförslaget utesluter:
i:o föreskrifterna, angående jus detractus;
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Man har ansett bestämmelserna härom ej tillhöra Civillagen, såsom beroende af de öfverenskommelser och fördrag, som voro eller kunna blifva gällande staterne emellan.
Motiv. pag. 50.

2:0 Logeas bestämmelse, angående prescriptionstid af trenne månader för nä
sta inländske arfvinge att sin rätt bevaka, då utländsk arfvinge talan försutit.

i5 Cap. Ä. B.
2 §.

Ar utländsk arfvinge å den ort bo
ende, der Svensk man ej njuter art;
hafve ej arfsrätt i Sverige, utan han,
med Konungens tillstånd, till Riket Hyt
ter, att der bygga och bo.
3

§.

Har Svensk man öfvergifvit fäder
neslandet och satt sig neder att bygga
och bo utrikes; njute ej annan rätt till
arf, än utländsk man. Äro barn efter
honom i landet q var, och njuter han
ej sjelf arfsrätt; då ärfven de, som om
fadren död vore.
7 5

Har arfvinge, som i 3 och 3 §§.
sägs, i rätt tid sig anmält, men flytter
ej Lill Riket, inom år och dag sedan
den ticl ute var; hafve då sin rätt Lill
arfvet förlorat.

1

§•

Nu dör den man, som hafver arfvingar utrikes, å den ort boende, der
Svensk man ej arf njuter; tagen då de
ej något arf i Sverige, utan de äro den
dödas barn eller bröstarfvingar, och vil
ja sätta sig neder här i landet att byg
ga och bo, så ock borgen derföre ställa
inom natt och år. — — — _
7

§‘

Öfvergifver någon sitt fädernesland
och sätter sig alldeles neder att bygga
och bo under främmande Herrskap;'nju
te ej större rätt till det arf, som sedan
här i Riket falla kan, än andre utländ
ske å samma ort. Flytter han hit i
landet igen; tage det arf, som sedan
faller. Hafver han barn, och lemnar
dem i landet q var; vare deras rätt dem
förbehållen. Tager han dem med sig
utländes, medan de omyndige äro, och
flytta de, inom natt och år, sedan de
myndige varda, in i landet igen ; då äga
de samma rätt, som de hemmavarande
barn. Aflar man barn utländes; då
följa de sin faders villkor.

Det skiljaktiga är, att Förslaget:
1:0 i det fall, som 3 §. innefattar, dels utsträcker arfsrätten till hvilken
arfvinge som helst, dels utesluter Lagens föreskrift om borgens ställande;
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a:o föreskri (Ver, bestämdare än Lagen, huru barn skola ärfva, då fadren
öfvergifvit fäderneslandet och sjelf ej njuter arfsrätt, men utesluter Lagens öfriga
stadganden i detta fall.
Man har funnit nödigt bestämdt uttrycka, att, i fö'revarande fall, barnen borde ärfva,
såsom om fadren vore död, på det ovisshet ej niå uppstå vid bedömandet af barnens rätt.
Om fadren, jemte flera jemnskylda, voro i sådan arfsled från den döda, att de utestängde fjermare skyldemän, luinde eljest sättas i fråga, om icke barnen, då fadren bevisligen lefde, bor
de inträda i hans rätt och således dela arfvet med hans jemnskylda.
Nu åter, då det vore
gifvet, att barnen ej ärfde annorlunda, än såsom om fadren död vore, kunde denna fråga
ej väckas.
Motiv. pag. 49.

l5 Cap. Ä. B.
4 §.
Faller a rf för den, som å känd t
ställe utomlands vistas eller inom Riket
så fjerran boende är, att han kunskap
om arfvet ej hafva kan; låte Domaren
honom det veta. Kommer han ej och
ställer ej eller för sig ombud, om han
utrikes vistas, inom ta år, och der han
i Riket är, inom sex månader, sedan
han arfvet vetafeck; hafve ej vätt dertill.

4 §■
Är rätter inländsk arfvinge inrikes,
dock så fjerran boende, att han om arlvet ej kunskap hafva kan; eller är han
utrikes, och kunnigt hvar han är; då
skall Domaren honom det veta låta.
Kommer han ej inom natt och år, se
dan han det veta feck; hafve der å in
gen talan, utan han viser laga förfall.

Skiljaktigheten är: att Förslaget förändrar den i Lagen bestämda
tionstid.

prescrip-

i5 Cap. Ä. B.

5

§•

Har den döde haft arfvinge, som
före honom ej vetterligen död är, och
är ej kunnigt, hvar han vistas; låte då
Domaren i allmänna tidningarne, tre
gånger, minst en månad emellan hvarje
gång, kungöras, att arf fallit honom till.

5 §.
sädan den lyder i Kongl. Förordnin
gen den 3o Maji i835.
INu vet man hans inländske arfvinge, men ej hvar han är, låte då Doma
ren i allmänna tidningarne tre gånger,
minst en månad emellan hvarje gång,
och första gången sist inom tre måna
der från den dag, då bouppteckningen
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Kommer ban ej, eller ställer för sig om
bud, inom fem år från den dag sista
kungörelsen skedde; hafve sedan ej rätt
till arfvet.

6 §.
Vet man ej, om den döde haft arfvinge; varde om arfvet kungjordt, som
i 5 §. sägs. Kommer ej arfvinge eller
ställer för sig ombud, inom tid, som
der stadgas; hafve sedan ej rätt till
arfvet.

till Rätten ingifven är, kungöras, att arf
fallit honom till. Vilja fjermare det arf
lyfta, vare det tillåtet, der de för arf
vet och dess afkomst ställa borgen, som
al Rätten godkännes. Begagna de ej
lyftningsrätten, förordne Domaren god
man, som arfvet vårdar och förvaltar, till
dess den frånvarande arfvingen sin rätt
bevakar eller tiden dertill ute är. Kom
mer ej den frånvarande arfvingen inom
tio år från den dag, då kungörelsen
tredje gången i tidningarne infördes, vare
från arfvet skild, der han ej laga för
fall visar.

9 §.
Faller arf för den, som frånvaran
i5 Cap. À. B.
de är; då skall Rätten låta sätta det i
säkert förvar eller under god mans vård,
G §.
till dess den frånvarande sin rätt beva
Vet man ej hans arfvinge, och kom
kat eller tiden dertill ute är, efter ty
mer
ej bud af honom, eller viss kun
i 4> 5 och 6 §.§. skils. Ej må andre
skap
hvar han är, eller kommer han
arfvingar dessförinnan dela frånvarandes
ej
sjelf,
inom natt och år; då falle arf
lott, der ej hans vistande okändt är,
vet
Konungen
till, der ej arfvingen se
och de, i ty fall, för arfvets lyftning
dan
laga
förfall
viser.
borgen ställa, som af Rätten godkännes.
Skiljaktigheterne äro, att Förslaget:
i:o bestämmer annan prescriptionstid än Lagen ;
2:0 stadgar dels om arfvets kungörande, älven 1 det fall, som 6 §. innefat
tar, dels om arfvets vård och borgens ställande, då det lyftes, i alla de fall, der
arfvinge frånvarande är;
3:o utesluter Lagens stadgande i 6 §. om Konungens rätt till arfvet.
H. D:n har vid 5 och 6 §4. tillstyrkt, att, i öfverensstämmelse med de, för bevakande
af fordringsanspråk i allmänhet, nu gällande stadgaoden om præscriptionstid, den i berörde J.J.
föreslagne tid för arfsrätts .iakttagande borde förlängas från 5 till 10 år, räknade från den dag
förslaget omförmäide.
H. D:ns Prot. pag. 54.

G. H.-R:t har ansett stadgandet i 9 5. förtydligas, om 7 $. jemval åberopas, och redactionen blifver, att k varken arfvet får lyftas, eller andra arfvingar dela den frånvarandes
lott, utan att de villkor inträffa, som §. omförmäler.
ilL-fiais Anm. pag. ,27.

Nytt
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Nytt Stadgande.
10 §.
Har rätter arfvinge sin talan förlorat, men viil förfall visa; äge då att söka
försuten tid åter, som i 35 Gap. Rättegångs-Balken siigs. Ej må förfall för arf
vinge gälla, sedan tjugu år framflutit ifrån dens dödsdag, efter hvilken arfvet föll.

Uteslutet Stadgande.
i5 Cap. À. B.
3 §•
Nu bafver den döde skyldemän inrikes; skifta de arfvet, och kommer ej
skyldare utländsk arfvinge, inom natt och år efter dödsfallet, eller viser laga för
fall; behålle då den arfvet, som i handom hafver, och gifve ej något ut.

4

CAP.

Huru arfsrätt förverkas.
1

6 Cap. Ä. B.

§.

Ej må någon taga arf efter den,
han med uppsåt eller genom groft vål
lande dräpit, ej eller efter den, mot
hvars lif han brott anstiftat, eller till
hvars afdagatagande han hulpit, försök
gjort, eller i stämpling deltagit; varen
ock alle från arfvet skilde, som genom
honom kunde komma att ärfva.

Ej må någon arf taga efter den,
som han med vilja dräpit, utan vare
han och alle derifrån skilde, som genom
honom kunde komma att ärfva.

Skiljaktigheterne äro: de i Förslaget tillagde nya fall, der arfsrätt förverkas.
I frå"a om förlust af arfsrätt efter skyldemän, som nian genom groft vållande dräpit,
har H. D:n°, enär öfverläggning och beräkning ansåges vid sådane tillfällen icke hafva ägt
rum trott den föreslagna påföljden innefatta en skärpning af den för sådant dråp i allmänhet
stadgade bestraffning, som icke vore af behofvet påkallad och följaktligen ej eller med rättvisa
förenlig, i andra fall, än då dråparen, i följd af det förhållande, hvari han stått till den dräp-
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na, haft någon sevdeles förbindelse att honom vårda och bistå, och för hvilka fall Förslaget
serskildt i 3 och 4 §.§. likasom nu gällande lag i 6 Cap. 3 och 5 $.$. Ärfda-Balken, en så be
skaffad påföljd innehåller.
H. D:ns Prot. pag. 55 och 56.

6 Cap. Ä. B.
2 §.
Dör nian och lemnar hustru efler
sig hafvande: varder hon med fostrel
af mannens arfvingar dräpen, eller så
illa handterad, att fostrel deraf förgås;
ärfven då barnet sin fader, modren sitt
barn och hennes arfvingar henne: dör
modren, men ej barnet, af den handaverkan; vare ändå fädemeslägten från arf
efter det barn och dess afkomlingar skild.

2 §.
Dör mannen, och lemnar hustru
efter sig hafvande, varder hon, eller
fostret, eller både, af mannens arfvin
gar dräpne, eller varder hon så illa
hamlad och handterad, att fostret der
af förgås; ärfve då barnet fäder sin,
och moder barn sitt, och hennes arf
vingar henne. — — —

Annan skiljaktighet förekommer ej, än Förslagets förtydligande att, äfven i
det fall modren, men ej barnet, dör af mannens arfvingars bandaverkan, fäderneslägten från arf är utesluten.
Sk. H.-R:n har anmärkt, att ehuru Lagstiftarens mening icke kunde vara annan, än att
den eller de af fädemeslägten, som misshandlingen utöfvat eller i någon måtto dertill medver
kat, och dens eller deras afkomma, skulle härigenom hafva arfsrätten förverkat, kunde likväl
stadgandet efter ordalydelsen erhålla en sådan, mot rätt och billighet stridande tillämpning,
att äfven oskyldige, om brottet okunnige arfvingar af fädemeslägten gingo förluslige sin arfsi'ätl. II.-It:n har sålunda, till lagbudets förtydligande, föreslagit följande redaction: ”Dör
man och lemnar hustru efter sig hafvande: varder hon med löstret af mannens arfvingar dräpén, eller så illa handterad, att fostret deraf förgås; varen då de, som misshandlingen förofvat, dertill medverkat, eller den afvetat, men icke afvärja sökt, och deras afkomma, från
arfsrätt skilde; och gånge hvad dem tillfalla boidt till möderneslägtcn. Lag samma vare om
modren, men ej barnet, af den bandaverkan dör.
H.-R:ns Anm. pag. 8 och 72.

I denna H.-R:ns åsigt har äfven II. D:n instämt.
H. D:ns Prot. pag 56.

b

6 Cap. Ä. B.

4 §.
5 §.
Dessa §.§. innefatta enahanda stadgande, att fader eller moder, som agar
sitt barn så, att det dör deraf, har för sig och sina fränder förverkat allt, det
bart eller hon ärfva borde; men Förslaget utesluter Lagens följande tillägg:

isa
Ligger moder ihjäl barn sitt emot
sin vilja, miste då ej arf.

Uteslutet Stadgande.
6 Cap. À. jB.

6

§.

Äro tveime hvars annars arfvingar, och dräpa de hvaraiman i vredes mode;
ärfve då ingendera den andra, ändå att den ene lefver längre än den andra, utan
tage närmaste fränder arf, livar efter sin skyldeman. Nu kan det pröfvas, alt
endera hafver dräpit den andra i rätta iifsnöd; då ärfve den saklöse, och sedan
hans arfvingar, det den brottslige ägde.

Om hemgift
1

*).

§•

Vill fader eller moder i hemgift
upplåta penningar eller annan lös egen
dom åt barn, vid giftermål, eller eljest
dä det bo sätter, eller vid annat till
fälle; göre det skriftligen och sätte i
bemgiftsbrefvet ut beloppet af pennin
garna och värdet af lösören. Hemgiftstagaren skrifve qvitto derå, med vitt
nen under.
4 §.
Då g ifv aren dör, skall hemgift till
skifte återbäras.
7

§•

■i i behåll, då hemgift återbäras skall; gälde hemgiftstaga-

16 Cap. G. B.
' 1

§•

Gifver fader, eller moder, åt son,
eller dotter, hemfölgd i —
— —
lösören, vid deras giftermål; tekne det
npp, och sätte å lösören skäligt vär
de; tage ock qviltobref derå. Sedan
behålle den hemföljd, som den fått, så
länge fader och moder både lefvä,
— — Dör endera, och skall arf delas,
gånge då alltsammans åter Lill skiftes;
dock räknas ej den ränta, eller nytta,
han eller hon deraf haft. Samma lag
vare, der man gifver hemföljd med, då
barn utur hus och bo skiljas, eller vid
annat tillfälle. Vill man Lill full ägo
gifva dem penningar, eller andra lös
ören; — — —

*) Stadgandet i Lagförslagets 1 §. angående inskränkning af hemgift endast till los egendom, odi tts»
bestämmelse 5 §. i mom. innefattar, äro hland allmännare grundsatser redoviste.
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ren det värde, som å dem i hemgiftsbrefvet satt är.
8

§.

2

I de fall, då hemgift går åter,
varde ej den nytta räknad, som hemgiftstagaren deraf haft; och svare han
ej eller till den försämring, som å lös
ören, genom deras vanliga bruk, kommit.

9

hafve der fri magt till: ej må det till
skiftes återbäras, som så gifvet är.

§•

§.

IN u finnes h var k en upptekning, el
ler qvittobref, ej eller annat bevis, och
är likväl hemföljd gifven; bäre då åter
till skiftes, med svornom ed. Är husgeråd borta, eller kan det ej återbäras
så godt, som det gafs; gälde efter ty,
som det värdt var, då det gafs.

Hafva föräldrar gifvit barn lös egen
dom, utan att hemgiftsbref så upprättadt och lagföljdt är, som i i och 2
§.§. sägs; varde den egendom ansedd
såsom till full ägo gifven.
Skiljaktigheterne äro, att Förslaget:
1:0 bestämmer, att qvittobref å hemgift skall med vittnen vara försedt.
Sk. H.-R;n har tillstyrkt, att dag och årtal äfven skall i qvittobrefvet bestämdt utsättas.
H.-Kais Anm. pag 9, 72 , 73.

2:0 Befriar hemgiftstagaren vid återbäringen af lösören från ansvar för den
försämring, som de, genom vanligt bruk, undergått.
H. D:n har afstyrkt denna Lagförändring, såsom stridande mot ej mindre den hittills
antagne och jemväl i Lagförslaget uttryckta grundsats, att hemgift i lösören horde betraktas,
såsom förskott på blifvande arf, än äfven Förslagets stadgande, att, när samma lösören ej
äro i behåll, de skola vid återbäringen beräknas till det värde, som vid öfverlemnandet va
rit åsatt.
I öfrigt har II. D:n, vid Lagförslagets stadgande uti 4 §• att hemgift skall, dä gifvaren dör, till skifte återbäras, ehuru öfverensstämmande med nu gällande Lag uti ofvanåbcropade Gap. och §., föreslagit det tillägg, att arfvinge, hvilken undfått hemgift i lös egendom,
borde berättigas att, om han det åstundade, i afräkning å sin lott, behålla densamma efter
det i hemgiftsbrefvet stadgade värde, och att, om hans arfslott ej motsvarade värdet, han skulle
di afva rätt att fylla bristen med penningar.
H. D:ns Prot. pag. 63 och 65.

3:o Föreskrifver, att lös egendom, gifven af föräldrar åt barn, utan att hemgiftsbref i fbreskrifven ordning vore upprättadt och lagföljdt, skall anses såsom
till full ägo gifven.
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Man presumerade, att gifvaren, genom sjelfva underlåtenheten, ådagalagt en sådan afsigt.
Härigenom vunnes ock säkerhet emot det ej sällan inträffade missbruk, att man, under titel
af hemgift, sökt undandraga en gäldbunden mans borgenärer sådan i boet befintlig egendom,
som antingen varit till makarne gemensamt, utan villkor, gifven, eller eljest att anse såsom
boets verkliga tillhörighet, i följd af köp eller annat laga fång.
Motiv. pag. 52.

16 Cap. G. B.
Dör hemgiftstagare, utan bröstarfvinge; gånge hemgiften till gifvaren åter:
är bröstarfvinge till ; behålle han hem
giften, der ej gifvaren i hemgiftsbrefvet
annorlunda förordnat

3 §.
Dör son eller dotter barnlös; gålige då hetnföljd åter. Lefva barn efter;
behållen de med samma villkor, som
deras fader, eller moder den haft. Dö
de barn förr än någondera af dem, som
hem följd gifvit; gånge den åter.

Det skiljaktiga är: att Förslaget utsträcker rättigheten att under gifvarens
lifstid behålla hemgiften, till eniottagarens bröstarfvingar i allmänhet, der ej i
hemgiftsbrefvet annorlunda förordnadt är.

i~ Cap. H. B.
5 §.
— —
Varder hemgiftstagareus egendom afträdd; äge ock gifva
ren att taga hemgiften åter, der han
ej vill låta hemgiftstagaren den behålla.

2 §.
Enligt detta lagens rum anses äl
ven hemgift höra annan till, och böra
ur gäldenärens bo uttagas ocii gifvaren
återställas.

Skdnaden är: den i Lagförslaget tillagde bestämmelse, att gifvaren äger iåla
gäldenären hemgiften behålla.
Häremot har Sk. H.-Rm anmärkt, atL i Lagförslagets 21 Cap. 4 §• Handels-Balken voi e
den grundsats antagen, att allt livad i gäldenärs bo funnes, och ej hörde annan till, skulle anses såsom
boets tillhörighet; men med denna regel öfverensstämde ej det nu föreslagna stadgande, hvarigenoro
det hlifvit lemnadt i gifvarens välbehag att låta hemgiftstagaren behålla hemgiften, den der, i
sådant fall, ej komme att ingå i massans tillgångar. II.-R:n har, på anförde skäl, ansett denna
afvikelse från regeln olämplig och sålunda föreslagit följande redaction af senare momentet:
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”Varder hemgiftstagarens egendom afträdd; äge ock gifvaven taga hemgiften åter, på sätt i
Gap. 4 §• Handels-Balken skils.”

2t

H.~R:ns Anm., pag. 9 och 74.

Nja Stadganclen.

2 §•
Ilemgiftsbref inlenme gifvaren till Rätten i den ort, der lian sitt hemvist
hafver, t stad mom en månad, och å landet sist a andra allmänna rältegangsdagen, sedan det upprättadt var.
Motivet för detta stadgande är, att förekomma alla stridigheter, dels om verkligheten
af hemgift, dels om beloppet af den öfverlåtna egendomen, och sålunda på en gång försäkra
hide gifvarens och emottagarens bestämda rätt vid de serskilda händelser, då fråga om åter
bäring kunde komma att väckas.
Motiv. pag. 51.

Sk. H.-Pihi har till bevarande af tredje mans rätt, ansett nödigt, att vid Ilemgiftsbref
iakttagas samma formaliteter, som lagstiftningen, i afseende på ägtenskaps förord, föreslagit,
och sålunda tillstyrkt, att denna §. må erhålla följande redaction :■ ”Hemgiftsbref inlemne gif
varen Öppet till Rätten i den ort, der han sitt hemvist hafver, i stad inom två månader, och
å landet sist å andra allmänna rättegångsdagen, som infaller näst efter en månad, sedan det
upprättadt var; och varde hemgiftsbrefvet med emottagarens derå teknade och bevitjnade qvitto
i Rättens förordsprotocoll ordagrant infördi.
H.-R:ns Anm. pag. 9 och 75.

H. D:n har ansett sig icke kunna tillstyrka hemgiftsbrefvets ingifvande till Domstol,
såsom medförande dels onödig kostnad och tidsspillan, dels den påföljd, att, när bevakningen
försummades, den ene arfvingen tillskyndades obehörig vinst på den andias bekostnad.
H. D:ns Prot. pag. 63.

6 §.
Gör hemgiftstagaren gifvaren orätt eller skada; Stande git varen fritt, att
hemgiften återkalla, inom år och dag, sedan den orätt eller skada skedde.
Stadgandet vore gruudadt på det naturliga förhållandet emellan föräldrar och barn, och
det skydd, föräldramagten hade rätt att al lagarne pakalla
Motiv. pag. 52.

G. H.-R:t har ansett detta stadgande innetatla en betänklig anledning till obehagliga
rättegångar i förening med missämja och split emellan de närmaste skyldemän, helst hemgifts-
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tagaren, äfven genom den minsta förseelse, kunde sägas liafva tillskyndat gifvaren orätt eller
skada. På desse, med flere skäl, har H.-R:n tillstyrkt, att förevarande §. ma från Försla
get uteslutas.
H.-R:ns Anm. pag. 27.

H. D:n har äfven instämt i G. H.~R:ts tillstyrkan.
H. D:ns Prot. pag. 64 och 65.

6 C A P.

Om vård och upptekning af död
mans bo.
G. U.-R:t har föreslagit följande förändring af detta Capitels ofverskrift: Om värd Och
upptekning af bo efter död person.
H.-R:ns Anm. pag. 27.

g Cap. À. B.

1 §
När dödsfall tirnar, ligge vårdna
den om boet å efterlefvande make eller
närmaste arfvinge. Är ej någon af dem
när, och finnes ej annan person, som
af den döda till syssloman salt varit;
då skall det af husfolk eller af husvärd
hos Rätten genast anmälas; och hafven
de vård om boet, till dess Rätten clerom
förordnat.
3 §.
Så å landet, som i stad, skola kun
nige och redlige män tillsatte vara, att
boutredningar inom domsagan halla. Af
dessa kallen sterbhusdelägare en, att boupptekning förrätta. Åsämjas sterbhus
delägare, att låta boupptekning förrättas
af annan person, den de hafva förtro
ende till; anmälen det bos Rätten; och
varde han förordnad, der ej Rätten pröfvar honom till den befattning ej skick-

1

§•

När dödsfall timar, då skall man
eller hustru, som lefver efter, ehvad
förord gjorde äro, riktigt uppgifva och
låta noga upptekna alltsammans i boet,
så löst som fast, sådant, som det vid
dödstiman var, med alla skrifter och
handlingar, fordringar och gäld, i arfvingarnes, eller deras förmyndares, el
ler ombudsmäns närvaro: skrifve ock
samma upptekning under, der den gälla
skall, med edelig förpliktelse, att ej nå
got med vilja och vellskap är döljdt och
utiemnadf, utan allt riktigt uppgifvit;
och vare ändå pliktig, der så fordras,
att den med liflig ed besanna. Lefver
ej man eller hustru; gifve då arfvingarne up egendomen till upptekning, el
ler de, som den vid dödsfallet om bän
der haft, och skrifve upptekningen un
der, som nu är sagdt. Är egendomen
å landet, eller sådan, som ärfves efter
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lig vara. Den, som boupptekning för
rättar, tage sig till biträde tvenne an
dra män, som ojäfvige äro.
4 §.
Boupptekningsman utsatte dag, då
boupptekning hållas skall, ocblåte, sjelf
eller genom den, som boet i vård hafver, sterbhusdelägarna derom kunskap
få. Är sterbhusdelägare i så god tid
kallad, att han kunnat sig infinna, men
kommer ej, sjelf eller genom ombud;
gånge ändå boupptekning för sig.
5 §•

Är någon sterbhusdelägares vistan
de okänd t eller så fjerran, att säkert bud
ej kan, inom boupptekuingstiden, till
och ifrån honom komma; då skall det
af boupptekningsman, eller af den, som
boet i vård hafver, bos Rätten anmä
las; och nämne Rätten god man, att
vårda den frånvarandes rätt, till dess
lian sjelf kommer eller annorlunda för
ordnar.

6

§.

Nu kan så bända, att å tid, då
rättegångsdag å landet ej inträffar, före
skrift tarfvas, huru bo vårdas skall, el
ler att sterbhusdelägare begära, det bo
upptekning må förrättas af person, den
de sjelfve nämna; då äge Domaren, med
tvenne af Nämnden, i dessa delar för
ordna; varde det dock af Domaren å
nästa allmänna rätLegångsdag tiilkännagifvet och i protokollet anmärkt. Tarf
vas för frånvarande sterbhusdelägare god
man, eller för omyndig förmyndare,
och går boupptekningslid till ända, in
nan Rätten derom förordna kan; då äge
ock Domaren, med tvenne af Nämnden,

landsrätt; kalle då goda män, som efter
bästa förståud den värdera, och skrifva
uppt ek ningen jemväl under. Lyder arfvet under stadsrätt; då skola Borgmä
stare och Råd nämna tvenne, eller fle
ra redliga män, som det förrätta. Ï
prestahus mage arfvingar kalla och bru
ka dertiil, den de helst sjelfve vilja.
2

§.

Kan ej något uppskof tålas; varde då
allt, efter ty, som nu sugdt är, genast
uppteknadt, eller förseglad t, och i säkert
förvar satt.
Enligt Ridderskapets och Adelns
privilegier af år
jemnförde med
Kongl. Resolutionen den 3 Get. i6y5
och
Kongl. Förordningen den i Mars
hafva delägare i adeligt sterbhus,
så väl å landet, som i stad, rätt att
till bouppteknings- och skiftesman välja
den, till hvilken de äga förtroende.
Kongl. Förordningen den 3i Maj
i jg3, jemnförd med Kongl. Brefvet den
37 Maj 1801, tillåter sterbhusdelägare
å landet, att till bouppteknings förrät
tande kalla och bruka den de helst sjelf
ve vilja; dock är, i afseende på allmo
gen, Domaren föreskrifvit att, vid boupptekningars och skiftesinsl rumen ters
emottagande, noga tillse, att icke okun
nige och oskicklige personer få med sådane förrättningar sig befatLa.
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tillsätta ombud, att å den frånvarandes
eller omyndigas vägnar boupptekningen
bevista; och varde sedan af Rätten god
man eller förmyndare förordnad.
7

§•

I boupptekning skola alla arfvingars namn och vistelseort, så ock omyn
digas ålder införas; och varde sedan upp
taget allt hvad till boet hörer, löst och
fast, så ock livad i hemgift åt barn gifvet varit, hvarje egendom eller perse
del för sig, med skäligt värde derå: for
dringar hos arfvingar eller andra: skrif
ter och handlingar, de der gifva upp
lysning om boet eller eljest al vigt äro;
och slutligen beets gäld. Hvad som
påstås höra efterlefvande make enskildt
till, skall särskildt anteknas, med värde
derå. Angifves egendom höra annan
person till; varde ock den särskildt uppteknad, dock utan värde, der ägande
rätten dertill ej stridig är.

8 §.
Har emellan makar boskilnad till
den enas död fortfarit, och hafver efter
lefvande make egendom under särskild,
förvaltning; varde ock den till boupp
tekning uppgifven.

9

§.

Anmäler efterlefvande make förord,
eller angifves testamente, eller finnes
sådant i boet; då skall det i boupptek
ningen anmärkas.
Finnes egendom,
hvarå upptekning å andra ställen hållen
är; varde ock det anmärkt i boupptek
ningen å den ort, der den döde sitt
hemvist hade.
19
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11

§.

Boupptekningsman och de, som ho
nom biträda, skoia skrifva upptekningen
under; och gifve boupptekningsmannen
tili sterbhusdelägarna trenne exemplar
deraf, inom fjorton dagar, sedan förrätt
ningen slutad var. Den boet uppgifvit,
vare pliglig å de exemplar tekna, att ej
något af egendomen, eller af boets gäld,
med vilja eller vettskap blifvit dold t el
ler utelenmadt: fordras sedan, att uppgif
ten med ed sannas må; då skall det ske.

Förslaget skiljer sig från Lagen i följande fall:
1:0 i bestämd föreskrift för husfolk eller husvärd, när dödsfall limar och
efterlefvande make eller närmaste arfvinge ej när är, eller syssloman af den döde
blifvit tillsatt, att dödsfallet genast anmäla hos Rätten, som äger förordna om
boets vård:
Sk. H.-It:n har anmärkt, att Lagförslaget ej innefattar det egentliga säkerhetsmått, som
andra länders lagstiftning föreskrifvit mot förskingring af död mans q varia tendra p, under ti
den emellan dödstiman till dess medhinnas kunde, att boupptekning lagligen förrätta, — eller
försegling; äfvensom H.-R:n ansett nödigt, att de personer, hvilka borde taga vård om boet,
och ordningen dem emellan, närmare bestämdes, samt att, då Rätten ej alltid vore i tillfälle
att mottaga anmälan om dödsfall, och om boets vård förordna, Domaren borde i detta fall
besörja nödiga åtgärder. H.-R:n har sålunda, i enlighet med dessa anmärkningar, föreslagit
ny redaction af förevarande §.
H.-R:ns Anm. pag. 9 och 74.

G. H.-R:t har äfven delat den åsigt, att förordnande om vården af död mans ho borde,
da Ting ej hölies, af Rättens Ordförande meddelas.
H.-R:ns Anm. pag. 28.

Af H. D:n är tillstyrkt, att nu gällande Lags stadgande , angående försegling af död
mans bo, eller qvarlåtenskapens sättande under allmänt förvar, borde bibehållas.
H. D:ns Prot. pag. 56.

2:0 angående serskilda .boutredningsmans tillsättande så i stad, som på lan
det, och om sterbhusdelägares skyldighet, då annan förrättningsman väljes, att
för honom utverka Rättens förordnande:
Motiverne för denna Lagförändring äro: att när upptekning af död mans bo icke förrät
tades med urskitning, förfelades dess ändamål, att, så vidt ske kunde, grundlägga en säker
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kännedom om sterbhusets lillhörigheter, samt dessas beskaffenhet och välde; och de, som
hade del eller anspråk i boet, saknadeden nödiga vägledning, hvarigenom oredor och tvister för
framtiden kunde förekommas: att erfarenheten vittnade, det ganska många bland de vid Domstolame å landet förekomne rättegångar ledt sitt ursprung från felaktiga boupptekningar och derpå
grundade oriktiga arfskiften, samt att det ofta varit svårt, att, efter längre tids förlopp, er
hålla tillförlitliga upplysningar om boets tillstånd vid dödsfallet. I öfrigt är anfördt, att de
föreslagne föreskrifterne, såsom åsyftande allmän nytta, borde ock blifva allmänt gällande:
att lagskipningens enhet skulle utan nödvändighet störas, om man för serskilda samfundsklasser
medgåfve undantag från den allmänna regeln: att den säkerhet, som för städernes innevå
nare varit åsyftad med stadgandet, att borgmästare och Had borde för hvarje tillfälle nämna
boupplekningsmän, vunnes sannolikt i större mån, då slerbhusdelägarne hade alternativet, att
kunna vända sig till sådana personer, som voro en gång för alla förordnade, eller att andra
skicklige förrältningsmän sielfve utse.
Motiv. pag. 52 och 53.

G. H.~R:t har gillat stadgandet om särskilda boutredningsmans tillsättande, men föresla
git det tillägg, alt desse utredningsmän borde förordnas af Rätten, såsom bäst i tillfälle att
välja kunniga och redliga män.
H.-R:ns anm. pag. 28.

Sk. H.-R:n, som ansett de anförda moliverna innefatta öfyertygande skäl för den tanke,
att boupptekning alltid skulle förrättas af dertill behörigen förordnad Embetsman, har till
styrkt, att stadgandet härom må blifva ovillkorligt och sålunda den i Förslaget sterbhusdelägarne medgifne rättighet, att om annan förrältningsmän åsämjas, alldeles utgå.
H.-R:ns Anm. pag. 9, 74, 75.

Derernot är af H. D:n tillstyrkt, att nu gällande Lag i detta ämne må bibehållas.
H. D:ns Prot. pag. 57.

3:o all. Förslaget stadgar, dels fullständigare än Lagen, om sterbhusdelä ga res kallelse till boupptekning, dels att Rätten skall förordna god man för från
varande delägare, som med kallelsen ej kunnat anträffas:
4:o att Förslaget, angående vården af död mans bo, förordnande för ut
redningsman, förmyndare för omyndig och ombud för frånvarande sterbhusdelägare, berättigar Domaren, med tvenne af Nämnden, der ärendet fordrar åtgärd
å tid, då Rultegångsdag på landet ej inträffar, att derom besörja:
Uti motive:na är anmärkt, att en hvar borde finna nödvändigheten och nyttan af den
föreslagna provisoriska anstalt, i det fäll, då boet tarfvade vårdnad eller stefbhusdelägarne
åstnndade förordnande för af dem vald förrättningsmän. Då förmyndares befattning och god
mans vård af frånvarandes rätt medförde ett vidsträcktare ansvar, åtföljdt af förmånsrätt i dens
egendom, som sådana uppdrag erhöhe, borde ock rättigheten att derom förordna ej tillkomma
Domaren, utoin fullsilten Rätt; men pä det en omyndigs eller frånvarandes förmån ieke måtte
vid bonpptekningen blifva obevakad, fastän förmyndare eller god man ej nog tidigt kunnat af
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Rätten nämnas, hade man ansett förenämnda provisoriska pröfningsrätt äfven böra sträckas till
utnämnande af ombud, att boupptekning för sädane personer öfvervara.
Motiv. pag. 53.

G. H.-Aît bar ansett ifrågavarande provisoriska anstalt öfverflödig, så vida, på sätt H.-R:n
här ofvan tillstyrkt, Rättens Ordförande, emellan Tingen, lemnades rätt, att om de till vård
och utredning af ett sterbhus hörande ärender förordna; men, i händelse de föreslagne bestämmelserne skola bibehållas, vore det ock, efter H.-R:ns tanke, nödigt, att anvisning meddeltes, huru klagan må af den missnöjda föras. Om t. ex. sterbhusdelägarne icke voro nöjde dermed, att Domaren med de tvenne Nämndemännen afsloge deras anhållan om annan boupptekningsman, än de i Häradet tillsatta, borde Domaren ej stanna i villrådighet, huruvida besvärjhänvisning skulle lemnas eller icke.
H.-R :ns Anm. pag. 28.

Sk. H.R:n, som anmärkt, att Domaren, emellan Tingen, ägde, utan control! af Nämnd,
meddela mången annan åtgärd af lika stor vigt som ifrågavarande, har sålunda ansett det före
slagna biträdet af tvenne Nämndemän vara olämpligt och förnärmande den rätt till förtroende
bos folket, som Domaren borde äga.
På desse skäl är föreslaget, att sa väl om vård och försegling af död mans bo, som
uti öfrige i 6 §. omförmälde fall, Domaren må äga, då Rättegångsdag å landet ej inträffar, att
ensam förordna.
H.-R:ns Anm. pag. 9 ocli 75.

5:o att, i afseende â innehållet af boupptekning, Förslagets redaction är
mera bestämd och fullständig än Lagens:
Såsom motiv för stadgandet, angående införande i boupptekning af efterlefvande makes
enskilda egendom, är anmärkt, att ehuru i Giftermåls-Balken vore beskrifvet, hvad med en
skild egendom förstås, rättigheten dertill ändock stundom kunde göras stridig och frågor yp
pas, antingen om åtagen enskild ansvarighet för boets gäld, eller om ersättningsförbindelser till
den döda makens arfvingar, för den efterlefvandes tilläfventyrs af boet guldna enskilda skuld ;
samt den härom, för ordentlig bodelning och arfsutredning erforderliga kännedom, icke stode
att vinna, derest ej den efterlefvandes påstådde enskilde tillhörigheter blefvo i boupptekningen upptagne.
Motiv. pag. 54.

6:o att Förslaget stadgar viss tid, inom hvilken förrättningsmannen skall
boupptekning till sterbhusdelägarne utgifva.
I öfrigt ålägger väl Förslaget, lika med Lagen, den, som boet uppgifvit, att
å boupptekningen intyga, att ej något af egendomen eller af boets gäld med vilja
eller vettskap biifvit doldt eller utlemnadt, med skyldighet sedan, om det fordras,
att uppgifterna edeligen sanna; men Lagens stadgande, att påskriften skall ske
under edelig förpligtelse, är i Förslaget utesluten.
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H. D:n har ansett sistnämnda stadgande böra bibehållas, såsom en erinran att vid boets
uppgifvande samvetsgrant förfara och om åliggandet att, der så fordrades, uppgiftens riktighet
med ed fästa.

H. D:n| Prot. pag. 57.

g Cap. À. B.
2

§.

Upptekning å boet skall utan uppskof företagas och, inom tre månader
från dödsfallet, slutad vara. Har den
döde lemnat efter sig egendom a flera
orter; varde upptekning å hvarje ställe
hållen.

15 §.
Nu är boupptekning ej hållen inom
tid, som i 2 §. sägs, och finnes den,
som höet i vård hnfver, dertill vållan
de: är det efterlefvande make; miste
fjerdedelen af hvad han eller hon äger
i samfäld egendom; och den del tagen
arfvingarne.' är det någon af arfvingarna; hafve till sterbhusdelägare, som saklöse äro, förverkat fjerdedelen af sin
arfslott i lös egendom: är det annan
person; ans vare, som om syssloman i
i4 Gap. i §. Handels-Balken sägs.
16 §.

Är boupptekningsman till dröjsmål
med upptekning vållande; åligge den,
som boet i vård hafver, att det hos
Rätten anmäla: i ty fall, eller der Rät
ten eljest finner, att i något bo med
upptekning fördröjes, foge Ratten an
stalt, att boet uppteknadt varder. Dröja
sterbhusdelägare att boupptekning, inom
rätt tid, sedan den förrättad var, ingifva; hålle Rätten dem ock dertill. larfvas å landet åtgärd i något af de fall,

2 §.
Med upptekning må ej längre upp
skjutas, än högst tre månader efter döds
fallet, och ligge der Domarens vårdna-

3 §.
Är ho vidlyftigt, eller så besk a ffadt, att det ej genast, eller inom föreskrifna tid kan uppteknas, och sådant i
Rätten angifves; lägge då Domaren viss
dag före.

5 §.
Försummar den make, som efterlefver, utan laga förfall, att i rättan tid
låta upptekna egendomen, som nu är
sagdt; miste fjerdung af allt hvad den
i samfäidt bo äger, och den tage arfvin
garne. Äro de tillika vållande till den
försummelse, då bötes af hela egendo
men tre daler för hvarje hundrade, de
fattigas ensak. Varder det försummadt
af någon annan, som egendomen uppgifva borde, böte efter ty, som boet är
förmöget till, ifrån tio, till hundrade
daler; Domaren sätte ock godset i qvarstad, och låte laga upptekning derå ske.
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nu sagde äro, innan rättegångsdag infal
ler; då må Domaren derom förordna,
som i 6 §• sägs.
Skiljaktigheterne äro, att Förslaget:
1:0 bestäindt föreskrifver, då den döde har qvarlåtenskap å flere orter, upptekning å hvarje ställe;
2:0 utesluter Lagens stadgande om Domarens rätt att förlänga tiden, inom
hvilken boupptekning skall ske;
Uti motiverna är anmärkt, att om för boupptekning ovillkorligen fordrades ett sådant
bestämmande af alla förhållanden i ett bo, att ej i ett eller annat afseende ytterligare utred
ningar ägde rum, skulle ofta, i synnerhet i sterbhus efter personer, som haft vidsträckt rö
relse, eller der tillståndets noggranna uppgörande berodde på vidlyftiga bokslut, en tid, någon
gång af flere år, behöfvas, innan boupptekningen kunde tillvägabringas. Med förutsättning af
en så beskatfad bouppteknings fullständighet, skulle det följakteligen ej blifva möjligt att be
stämma viss tid (or dess afsiutande. Men då i allmänhet för gifvet kunde anlagas, att längre
tid än tre månader icke vore af nöden, för att få tillgångar och skulder i ett ho så kände
och uppteknade, alt till dess verkliga tillstånd i det hela deraf kunde slutas, och i ett eller
annat sällsynt fall af motsatt förhållande, hädanefter, såsom hitintill, ändamålet borde anses
vunnet, när i boupptekningen villkorligen eller under förbehåll af närmare utredning, anmärk
tes, hvad möjligen kunde erfordra vidare upplysningar; hade man ansett nu gällande stad
gande om Domarens rätt att boupptekningstiden förlänga, ej vara grundad på så vigtiga skäl,
att den borde för framtiden fortfara. Stora vådor och olägenheter kunde deraf uppkomma.
Frånvarande eller omyndig sterbhusdelägares rätt vore illa bevakad, om det finge bero af till
fälliga omständigheter och af en pröfning, som ej kunde med bestämda föreskrifter regleras
huruvida tillgångarne i ett bo skulle uppteknas några månader förr eller några månader, kan
ske hela året, senare; och då man ansett sig ej kunna undgå att i nästföljande Capitel, till viss
tid efter boupptekningens afsiutande, inskränka borgenärers frihet att utsöka sina fordringar
i död mans bo, skulle man, genom tillåtelsen att med boupptekningen bevilja anstånd, lä«»a
i Domarens magt att utfärda ett moratorium, hvaraf de skadligaste följder för borgenärernas
rättigheter och välfärd kunde vara att befara.
Motiv. pag. 54 och 55.

Då erfarenheten ofta visat, att, i anseende till boets vidlyftighet eller arfvingés från
varo eller sjukdom, med flere orsaker, ordentlig boupptekning ej kunnat inom den föresknfna
tiden medhinnas, samt någre olägenheter sällan försports af den rättighet, Domaren hittills
ägt att, i sådant fall, uppå skedd anmälan, bevilja anstånd, hvarigenom annans rätt ieke borde
kunna förnärmas, enär Domaren hade sig ålagdt, alt tillse, det nödig skyndsamhet alltid iaklloges, har 11. D:n icke funnit skäl, att i denna del tillstyrka förändring af nu gällande Lag.
H. Dais Prot. pag. 56 och 57.

3:o med uteslutande af Lagens bestämmelser om böter i de fall, alt arfvinge
eller annan, som boet uppgifva borde, försummar boupptekning inom laga tid,
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stadgar, i förra fallet, arfslottens förverkande till en fjerdedel i lös egendom, och
i senare, det ansvar, som om syssloman i Handels-Balken sägs;
4:o innefattar äfven bestämmelser i det fall, alt boupptekningsman vållar
dröjsmål med upptekningen.

9 Cap. Ä. B.
10 §.

Döljer sterbhusdelägare egendom
uppsåtlfgen undan; hafve sin del deii
till de öfriga förverkat.
18 §.
Förföres egendom eller lager skada,
genom vållande eller försummelse af den,
à hvilken boets vård ligger; gäkle den
ne allt åter.

7

§'

Hvar som döljer något uppsåteliga
undan, eller falskeliga uppgifver; hafve
förbrutit sin andel deri, och betale än
då till arfvingarne så mycket, som undandöljdt är; bote ock för mened, som i
Rättegångs-Balken sägs. Är det betjente
i huset, som borde egendomen uppgifva; stånde tjufsrätt.

Väsendtliga skiljaktigheten är, att, utom den för sterbhusdelägare, som egendom uppsåtligen döljer, stadgade påföljd , att hafva sin lott deri förverkat, Lagens
öfrige straffbestämmelser äro uteslutne.
Cap. i6 §. Straff-Balken, är
Härvid anmärkes doek, att i Förslagi till Criminallag,
straffbestämmelse utsatt för sterbhusdelägare eller andre, som i samfäldt bo äro och draga någol lönligen undan hvarandra.

9 Cap. À. B.
12 §.

Sedan boupptekningsexemplaren
sterbhusdelägarua tillställde äro, skola
de, i siad inom fjorton dagar, och å
landet sist å den allmänna rättegångsdag, som näst efter en månad infaller,
ingifva dem öppna till Rätten i den ort,
der boupptekningen skett; och varde
ena exemplaret bland Rättens handlin
gar förvaradt, och det andra till sterbhusdelägarna återstäldt, med bevis derå,
att det ingifvet varit.

4

§•

Nu är boet uppteknadt; då bör en
afskrift af upptekningen, antingen öppen,
eller förseglad, hos Domaren ingifvas
inom en månad derefter; men i HäradsRätten vid nästa Ting. Är någor af
arfvingarna omyndig, eller utrikes stadd ;
varde ock den rätt hos Domaren inteknad, som omyndig eller utrikes yistande i arfvet äger.
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13- §.
Vill sterbhusdelägare, att det exem
plar af boupptekning, som i Rättens vård
förblifver, skall försegladt vara; gifve det
Rätten tillkänna; och låte Rätten det
under sitt insegel förvaras. Ej må det
sedan öppnas, der ej Rätten finner för
sig nödigt att upplysning deraf söka,
eller sådan upplysning äskas af annan,
hvars rätt derå beror: öppnas i dessa
fall boupptekning; varde den, då upp
lysningen inhemtad är, genast åter för
seglad.
Skiljaktigheterne äro, att Förslaget:
1:0 bestämdt föreskrifver, att boupplekningsexemplaren skola öppna till Rät
ten ingifvas;
2:0 stadgar annan tid än Lagen, för bouppteknings ingifvande till Rätten;
3:o utesluter Lagens stadgande, angående intekning af omyndigs eller utri
kes stadd arfvinges rätt.

Njtt Stadgande.
u §.
Ej må Rätten i pröfning af bouppteknings beskaffenhet ingå, utan att klan
der derå göres.
H. D:n liar, i följd af anmärkningen vid 3 §. ansett förevarande stadgande böra utgå.
H. D:ns Prot. pag. 57.

7 CAP.
Huru gäld vid dödsfall betalas skall.
5 §.
Nu äro arfvingar flere: gör en sig
urarfva, och bestrider annan egendo
mens afträde; då hafve denne rätt att
den emottaga, der han full borgen för
vetterlig gäld ställer.

Enahanda stadgande innefattas uti
127
af nu gällande Konkurs-Lag
den 12 Mars i83o.
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6

§.

LefVer man eller hustru efter den,
som död är, och vill den make afträda
enskild egendom eller giftorätt, för att
vinna befrielse från gäld; hafve tid der
till, som i 4 §• sägsMed afseende dera, att afträdande af boet å arfvinges sida äfven kunde inverka på ef
terlefvande makes och testamentstagares fördelar, har H. D:n vid 5 §. föreslagit det tillägg,
att, när arfvingarne gjort sig urarfva, rättigheten till boets öfvertagande emot ansvarighet för
gälden, jemväl borde utsträckas till efterlefvande maka och testamentstagare.
H. D:ns Prot. pog. 60.

G. rj.-H:t har ansett redaction«! af 6 $. blifva mera enkel och tydlig, om den erhöll«
följande lydelse: ”Vill efterlefvande make afträda enskild egendom eller giftorätt, för att vinna
befrielse från gäld; hafve tid dertill, som i 4 $• sägs.
H.-R.-os Anm. pag. 29.

Konkurs-Lagen.

8 §.
Vill den , som afträder giftorätt, undanskifta enskild egendom; gifve det
tillkänna, då afträdet sker. Lag sam
ma vare, om mail vill undanskifta gif
torätt, då enskild egendom afträdes.

110

§.

Afträda efterlefvande make eller
arfvingar giftorätt, men vilja enskild
egendom undanskifta; gifven det ock
tillkänna, då giftorätten afträdes.-------

Det skiljaktiga är: Förslagets tillägg, angående undanskiftande af giftorätt,
då enskild egendom afträdes.

Konkurs-Lagen.
10 §•
Sökes urarfva förmån, eller afträ
des efterlefvande makes egendom för
gäld, som efter houpptekningen sig yp
pat; varen sterbhusdelägarne pligtige med
ed fästa, det de om den gäld ej förr

123 §.
Sökes urarfva förmån eller afträdes
efterlefvande makes egendom för gäld,
som efter houpptekningen sig yppat, då
skola sterbhusdelägare svärja, att de om
den gäld ej förr kunskap haft. — —
20
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kunskap haft.
Söker sterbhusdelägare
att få egenclom undanskifta för sådan
gäld; gånge ock sökanden den ed, nu
sagd är.
Skilnaden är: det i Förslaget tillagde stadgande, angående skyldighet för
sterbhusdelägare, som vill undanskifta egendom för ifrågavarande gäld, att äfven
gå eden.
io Cap. Ä. B.

11 §.
Varder egendom, som skiftad är,
afträdd förty att ny gäld sig yppat;
bäre hvarje sterbhusdelägare åter hvad
han i skifte feck eller, der det ej finnes
i behåll, dess värde, så ock laga ränta
eller annan afkomst, som under tiden
fallit; njute dock skälig vedergällning
för all nödig och nyttig kostnad, som
han å egendomen gjort.
12 §'

Är gäld, som efter skifte yppas, ej
större, än att den af boets tillgångar
gäldas kan; bäre livar af sterbliusdelägarna åter, i det förhållande han mera
njutit, än å hans lott falla bordt, om
den gäld vid skiftet i beräkning gått.
Har någon sin lott förskingrat; fyllen
de öfrige bristen, med livad de ur boet
njutit.

3

§•

Är gäld okunnig, och yppar sig se
dan arf skiftadt är; då skola arfvingarne
med svnrnom ed bära det arf åter, el
ler dess värde, om det förskingradt är ;
gifve ock de räntor ut, som de deraf
uppburit, dock ej ränta på ränta, eller
livad de med försigtigliet och flit hafva
förtjent, och vare sedan saklöse; njute
ock skälig vedergällning för all nödig
och nyttig kostnad, den de å arfvet
gjort. Hafver någon af arfvingarna sin
lott förskingrat; betalen ändå de öfrige
gälden, så långt arf deras räcker ; men
försummar borgenär, att efter dödsfal
let, inom tu år, der han utrikes vistas,
eller ett år, om han i Riket är, gifva
sin fordran tillkänna, der den honom
vetterlig var; gälde ej arfvinge mer af
sin lott, än på dess del i gälden löper.

13 §.
Testamentstagare vare skyldig att
till gälds betalning återbära hvad han
mera njutit, än honom tillfalla bordt,
der gälden förut beräknad vai-it.
Skiljaktigheterne äro:
i:o att Lagens föreskrift om arfvets återbä rande med svornom ede ej finnes
i Förslaget upptagen;
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a:o förslagets tillagde stadgande, för det fall, att gäld, som efter skifte yp
pas, ej är större, än att den af boets tillgångar gäldas kan;
I sammanhang med det stadgande, 12 §■ innefattade, att, om en sterbhusdelägare
sin lott förskingrat och okänd gäld yppades, som af den delade egendomen betalas borde, de
öfrige sterbhusdelägarne voro pligtige att fylla bristen med hvad de ur bo njutit, har H. D.n
ansett den föreskrift böra meddelas, att hvar och en af dem, för att undgå ^en sådan ansva
righet, vore berättigad att få uppskof med all delning i boet, till dess, efter årsstämning, viss
het om sterbhusets verkliga gäld vunnits, med mindre den sterbhusdelägare, som dessförinnan
ville tillträda sin lott, ställde fullgod säkerhet för den återbäring, som kunde honom se
dan åligga.
H. D:ns Prot. pag. 61.

3:o att Förslaget, bestämdare än Lagen, uttrycker dess mening om testamentstagares skyldighet, att i betalning af gälden deltaga;
Vid detta stadgande har H. D:n föreslagit det tillägg, att for hvad annan testamentstagare eller sterbhusdelägare af sin uppburna lott förskingrat, äfven testamentstagare skulle
stå i så beskaffadt ansvar, som i 12 §. senare mom. omförmältes, och denne således, i öfverensstämmelse med hvad H. D:n dervid anmärkt, jemväl vara berättigad att vinna uppskof med
skiftet eller säkerhet för möjlig återbäring.
H. D:ns Prot. pag. 61.

4:o att Lagens stadgande om borgenärs betalningsrätt, då han ej inom föveskrifven tid gifver sin fordran tillkänna, är från Förslaget uteslutet.

Konkurs-Lagen.
15 J.
Nu har efterlefvande make egen
dom rätteligen afträdt: är det mannen;
vare fri från den gäld, hvarföre hustrun
ensam svara bordt, efter ty i 10 Cap.
Giftermåls-Balken skils: är det hustrun;
svare ej sedan för gäld, som under ägtenskapet tillkommit, ändå att hon och
mannen, en för begge och begge för en,
sig till guldens betalning förbundit. Har
hustru hilfvi t fälld till böter eller ska
destånd i brottmål; vare ej från fram
tida ansvar der före fri.

125 §.
Efterlefvande make, som egendo
men rätteligen afträdt, vare fri från
all gäld, hvarföre den andra maken en
sam svara bordt. Har enka afträdt äf
ven sin lott i boet och enskild egendom,
så långt de förslå, till betalning af den
del i gälden, som å henne belupit, ef
ter ty i 11 Cap. Giftermåls-Balken skils,
njute ock hon för framtiden befrielse
från all gäld, som under ägtenskapet
tillkommit, ändå att hon och mannen,
en för begge och begge för en, sig till
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gäldens betalning forslmfvit hafva, el
ler hon för den gäld i borgen gått.
Har hon åsamkat sig gäld i och för kö
penskap eller annan näring, den hon,
efter serskildt tillstånd, idkat, vare Lag,
som i 118 §. om hustru sägs. — —
Det skiljaktiga är: att Förslaget befriar enka från framtida ansvarighet för
sådan gäld, som hon, under ägtenskapet, åsamkat sig i och för köpenskap eller
annan näring, den hon, efter serskildt tillstånd, idkat.
Uti motiverna är anmärkt, att boets borgenärer ej kunde sägas hafva ägt anspråk pä
egendom, som i boet alldrig ingått: de voro lika litet bedragne i någon rättmätig väntan,
derigenom, att de ej åtkommo livad hustrun ärfde eller förvärfvade efter ägtenskapets slut, som
derigenom, att de ej lingo tillgripa ett arf, hvilket för deras hufvudgäldenär, mannen, varit
att påräkna, om han lefvat, men som faller först efter hans död. Att frikalla hustrun från
skyldigheten att, efter ägtenskapets upplösning, svara för gäld, som hon under mannens måls
manskap gjort, vore således mot rättsbegrepp ej stridande; och när man betänkte sjelfva måls
manskapets natur, det beroende af inannen, hvari hustrun under ägtenskapet sig befunne, hans
dermed förenade pligt att sjelf styra och rada öfver boet och att sörja för dess förnödenheter,
det verkliga trångmål, hvarförutan skuld ieke kunde af hustrun göras i hans frånvaro, och slut
ligen lättheten för honom att förmå henne, vare sig för näring, som i hennes eget namn drifves,
eller för annat behof, till ingående i förbindelser, hvilkas betydelse hon icke alltid torde till
fyllest inse och hvilkas gagnelighet för boet det oftast vore mannen allena förbehållet att bedöma;
skulle nian finna, huru vådligt det vore, att tillägga hustruns under ägtenskapet tillkomna för
bindelser en verkan, hvarigenom hon, äfven efter ägtenskapets upplösning och i hela sin fram
tid, för dem gjordes ansvarig. Rätta tydningen af dessa förbindelser vore ofelbart den, att
hustrun för dem äfventyrade all den rätt, hon i boet ägde, men ej mera, ehvad de till formen
voro vidsträcktare eller inskränktare, ehvad hon och mannen för dem stodo i ansvar, en för begge och hegge för en, eller icke: de blefvo följaktligen uppfyllde, så vidt den kraft, som dem
skäligen kunde tillerkännas, det medgåfve, då hustrun måste, om det fordras, för dem uppoffra
all den egendom, henne vid ägtenskapets upplösning tillhörde. Denna slutliga uppoffring borde
således utgöra gränsen för den ansvarighet, hon ådragit sig under sina ägtenskapiiga förhållan
den; och genom öfverlåtande till borgenärerna af hvad hon, efter sådan tolkning af förbindel
sernas sanna förstånd och mening, vore skyldig från sig lemna, må hon anses hafva rätteligen
afträdt hvad dem från hennes sida tillkomme.
Motiv, pag. 58 och 59.

H. D:n har funnit det förtydligande nödigt, att enka, som egendom rätteligen afträdt,
jemväl vore utan ansvar lör all af mannen enskildt före ägtenskapet åsamkad gäld. I öfrigt
är anmärkt, att enka som under ägtenskapet gjort gäld i och för köpenskap eller annan näling, den hon eftei serskildt tillstånd idkat, borde hädanefter sasom hittills, för betalningen
deraf stanna i fortfarande ansvar, enär så beskaffad gäld, mera än någon annan under ägten
skapet åsamkad, ålåge hustrun personligen, och hennes undandragande från ansvaret derföre
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-syntes innefatta ett gäckeri af de borgenärers rätt, hvilkas förtroende bon förstått att till—
"rinna sig.
H. D:ns Prot. pag. 61.

Konkurs-Lagen.

19 §.

130 §.

Försummar förmyndare eller gocl
man att omyndigs eller frånvarandes
rätt till befrielse från gäld i död mans
bo bevaka; svare sjelf för den gäld, som
vetterlig varit och ej utgå kan af hvad
den omyndige eller frånvarande i boet
äger.

Försummar förmyndare, att omyn
digs rätt till befrielse ifrån boets gäld
bevaka; svare sjelf för den gäld, som
ej utgå kan af hvad den omyndige i
boet äger.

Det skiljaktiga är: att Förslaget stadgar enahanda ansvar äfven för god man,
som försummar frånvarande ärfvinges ifrågavarande rätt.

Konkurs-Lagen.
20 §.,
Försummas laga tid till bouppteknings förrättande, och pröfvas den för
summelse ligga arfvinge eller efterlefYande make till last, eller undanslicker
någon af dem egendom från boupptekningen; svare för all boets gäld. För
skingrar man något af den dödas qvailåtenskap; svare derföre med det värde,
hvartill det skingrade högst skattas.

129 §.
Har arfvinge eller efterlefvande ma
ka försummat laga tid till bouppteknings
hållande; svare för all boets gäld.

130 §.
Arfvinge eller efterlefvande make,
som förskingrar eller försätter något af
boets egendom, svare för all gäld, som
förut vetterlig var, der ej den, som bo
sk ilnad sökt, sådan förmån vinner, och
det skingrade eller försatte till den egen
dom hört, som undanskiftas får.
g Cap. À. B.

6

§.

— —• — — Bryter förmyn
dare; vare arfvinge saklös, då han med
svovnom ede uppgifver allt, det han af
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arfvet njutit, och förmyndaren betale
de föresatta böter af silt eget gods.
Skiljaktigheterne äro, att Förslaget:
1:0 föreskrifver bestämdt, att pröfning skall föregå, bvilken till försummel
sen med boets upptekning är vållande;

Uti motiverna är anmärkt, att försummelse med upptekning i laga tid af död mans bo
borde visserligen leda till ansvarighet för gälden; men denna påföljd kunde ej med rättvisa
drabba någon, som ej till försummelsen varit vållande; och då det läte tänka sig, att arfvinge
eller efterlefvande make, genom frånvaro eller af annan orsak, funnits nr stånd att boupptekningen ombestyra, vid hvilken händelse dröjsmålet ej finge arfvingen eller maken tillräknas;
hade man trott sig böra i förslaget utmärka, alt den oinskränkta ansvarigheten faller allenast
på den eller dem af sterbhusdelägarna, livilka försummelsen pröfvades ligga till last. Annor
lunda borde väl ieke eller den nu gällande lag kunna tillämpas; men erfarenheten visade, huru
angeläget det vore, att genom de uttryckligaste bestämmelser afböja misstydningar.
Motiv. pag. 59.
2:0 stadgar olika påföljd för egendomens undanstiekande från boupplekning,
och för qvarlåtenskapens förskingring;

Att undansticka egendom från boupptekningen, vore ett förfarande af vida svårare art,
än att blott förskingra något, som till boet hörde, utan att dölja det vid beräkningen af dess
tillgångar. Det förra vore en oredlighet, uppenbart syftande till förlust för borgenärerna: det
senare kunde ske af tillfälliga orsaker och utan ringaste afsigt att någon förfördela: det ena
innebar ett svek, som borde straffas efter brottmålslagen: det andra kunde, åtminstone i van
liga fall, ej underkastas bestraffning. Man hade således gjort skilnad äfven i de civila arisvarighetsföljderna för dessa olika förhållanden; vid undanstickandet vore det äfventyr fästadt, att
den, som dermed beträdes, skall svara för all boets skuld: skingringen åter hade man trott
lämpligast umgäldas dymedelst, att det skingrade ersattes efter det värde, hvartill det högst
kunde skattas.
Motiy. pag. 59 och 60.

Dä stadgandet, att förskingrad egendom skulle ersättas med det värde, hvartill den
högst skattades, kunde föranleda den orättvisa påföljd, att en orimligt hög värdering, änskönt
felaktigheten deri vore uppenbar, måste läggas till grund för ersättningens utgörande; har
Ii. D:n ansett föreskriften i detta afseende i stället böra utmärka, att ersättningen skulle ef
ter det förskingrades fulla värde gäldas.
H. D:ns Prot. p*g, 65 och 66.

3:o utesluter Lagens stadgande, angående förmyndares ansvar för uraktlå
ten boupptekning.
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26 §.
Yppas, inom den tid, som i årsstämning utsatt är, förut okänd gäld ;
då må efterlefVande make eller arfviugar egendomen afträda eller sig urarfva
göra, efter ty i detta Cap. skils.

Konkurs-Lagen innefattar uti i38
§■ enahanda stadgande.

Dä meningen af detta stadgande utan tvifvel vore, att avtvingar skulle äga lika tid
att söka urarfva förmån efter inställelsedagen, i följd af årsstämning, som efter det bonpptekningen afslutades; har Sk. H.-R:n ansett denna mening bestämdare uttryckas genom följande
redaction: ”Yppas inom den tid, som i årsstämning utsatt är, förut okänd gäld, då må efterlefvande make eller arfvingar, inom en månad efter inställelsedagen, egendomen afträda el
ler sig urarfva göra, efter ty i detta Capitel skils.
H.-R:ns Anm, pag. 10 oeli 77.

Nya Stadganden *).
3

§.

Är gäld ej förfallen, då den tid ute är, som i 2 §. sägs; hafven arfvingar
rätt att förfailotid till godo njuta, der de säkerhet för betalningen ställa, om bor
genär det äskar : bar borgenär pant eller intekning, men säger, att den ej till
räcklig är, ocb vill förty större säkerhet hafva; pröfve det Rätten.
Uti motiverna är anfördt: att af den allmänna satsen, det bo ej må skiftas eller testa
mente lagas, innan gäld är gulden, kunde väl synas följa, att all gäld efter död person skulle
vara förfallen, oansedt den betalningstid, som den döde i lifstiden sig betingat, ej vore inne.
Detta inträffade olvifvelaktigt, när sterbhusdelägarne ville afträda boet till borgenärerna; men
annan sak vore det, om boet funnes i den belägenhet, att de sjelfve med fördel kunde
det tillträda. Skulle äfven den oförfallna gälden ovillkorligen betalas, så torde ej sällan hända,
att ett bo, som eljest ganska väl, och till stor förmån för delägarna, kunnat utredas, måste
upplåtas till borgenärerna, utan att någon egentligen kunde sägas hafva rättighet att äska ett
sådant upplåtande. Den, hvars fordran ej vore förfallen, kunde ej skäligen begära mera, än
full säkerhet derföre. Den säkerhet, som förut hvilat på hela boet, vore ej längre densamma,
sedan det ombytt ägare och blifvit emellan flera fördeladt. Det blefve således nödvändigt, att
den ytterligare befästades, innan boet skiftades. Hade åter säkerheten häftat vid en viss fast
eller lös egendom, så berodde det på pröfning, huruvida denna bestämda säkerhet må vara

) Det Iiya stadgandet i 2 §, är bland allmännare grundsatser redovist.
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tillräcklig, eller om den rätt, borgenären haft till öfriga boet, i fall den serskilda egendomen
ej förslog, behöfde med tillökning i förra säkerheten förvaras.
Motiv. pag. 56.

Af H. D:n ar anmärkt, att då faran för minskad säkerhet i följd af egendomens för
delning emellan flere personer vore förebygd derigenom, att boet ej finge skiftas eller testa
mente tagas, forr än all vetterlig gäld gulden biifvit, derest nemligen ej sterbhusdelägarne
kunde med borgenären annorlunda öfverenskomma, samt, vid detta förhållande, skäl ej syntes
vara för handen, att tillägga borgenären annan rätt att fordra betalning eller säkerhet af"gäl—
denärens sterbhusdelägare, än han haft emot denne sjelf, helst sådant ofelbart ofta skulle med
föra hinder för boets fördelaktiga utredning och derigenom tillskynda delägarna lidande ; borde,
efter H. D:ns åsigt, förslaget om säkerhets ställande för icke förfallen gäld, såsom villkor för
sterbhusets rättighet att tillgodonjuta den föffallotid, som af galdenären i lifstiden varit betin
gad, icke antagas.
H. D:ns Prot. pag. 60.

21 §.
Na kan så hända, att vid utredning af det afträdda boet öfverskott fin
nes, sedan bevakad gäld betald är; det höre arfvinge, make eller testamentstagare till.
Motiverne för detta stadgande innefatta, att af arfvingars urarfvagörelse anledning möj
ligtvis kunde bemtas till den tanke, att egendomen vore på vinst och förlust afträdd till borge
närerna, och att desse således ägde rätt, utan redovisning, den behålla. Då afsigten likväl
vore, att egendomen skall af borgenärerna disponeras, endast till deras fordringars godt^örande
borde någon vinst derutöfver ej kunna dem tillfalla. Man hade, på sådan grund, intagit iför
slaget, att om något öfverskott funnes, sedan gälden biifvit betald, det skall komma sterbhusdelägarna till godo. Delta stode ej i strid med livad uti påföljande
likasom i Konkursla^en
stadgas i hänsigt till den öfverlåtelse, efter hvilken en arfvinge tillträder en annans lott ° då
den senare gör sig urarfva. Den förre emottoge denna arfslott, för att verkligen behålla den
och för att förekomma dess skingring. Han kunde följaktligen ej redovisa något derföre infly
tande försäljningsvärde, utan måste anses hafva tagit egendomen jemngod för den skuld hari
sig iklädt. Detta öfvertagande hade alltså skett på vinst och förlust; och ingen efterräkning
borde äga rum, deiest icke boet, efter urarfvagörelsen, skulle vinna förut okända till^ån^ar
hvilka ej kunnat vaia inbegripne i förra öfverlåtelsen, och om hvilka således vore förest rifVe t
att de skola gå i delning mellan arfvingarna.
?
Motiv. pag. 60.

Uteslutet
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Uteslutet Stadgande.

to Cap. J. B.
2 §.
Skiftar nian arf utan laga upptekning, och förr an all vetterlig gäld. gulden
är; svare då till fulla gülden, som förr är sagdt, och hafve den fordrande magt
att söka alla arfvingarna, eller hvilkendera han helst vill.
B. D;n hav tillstyrkt, att detta stadgande må bibehållas.
H. I):ns Prot. pag. 62,

8 CAP.

Huru död mans ho skiftas skall.
G. H.-R:t har ansett lydeken af Capitlets öfverskrift rättast böra vara : Huru dod per~
sons bo skiftas skall.
H.-R:ns Anm. pag, 29.

12 Cap. À. B.
i

§■

Nu vilja sterbhusdelägare bo skifta;
kallen då den, som boupptekning hål
lit, eller annan boutredningsman i den
ort, der den döde- hemvist liaft; eller
begären förordnande för serskikl utred
ningsman, som i 6 Cap. 3 §. sägs. Ut
redningsmannen sätte ut dag till skiftet
och kungöre det sterbhusdelägarna eller
deras målsmän; tage ock sig till biträde
vid skiftet tvenne ojäfviga män, som
orn boupptekning sagdt är. Ej må, för
någon rättägaudes frånvaro, skifte uppe
hållas, der han dertill kallad varit i så
god lid, att han kunnat, sjelf eller ge
nom ombud, sig infinna, — — —

2

1

§.

När arf skiftas skall ; då böra art
vingar ne viss dag dertill utsätta, och
till den ort sammankomma, der skiftet
ske skall. Kunna de sig derom ej för
ena; lägge då Domaren arfvingarna tid
och ort före till det skifte. Är någon
af dem så fjerran stadd, att ej säkert
bud kan till eller ifrån honom komma;
förordne Domaren någon, som den från
varandes rätt iakttager.
I

§.

Är någon del af boets egendom å
annan ort; varde ändå skifte öfver allt
af samma utredningsman förrättadt.
21
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11

§.

Äro arfvingar alle myndige, och
vilja de förena sig utan skifte; hafven
der lof till ; dock skall föreningen af t venne vittnen underskrifvas.
Väsendtliga skiljaktigheter äro, att Förslaget:
1:0 bestämdt föreskrifver, dels att skifte skall förrättas af den i orten till
satte boutredningsman, eller den Rätten, efter anmälan af sterhhusdelägare, dertiil förordnar, dels att boets egendom, å serskilde orter, skall af samma förrättningsman skiftas;
Uti motiverna är anmärkt, att då grunderne för skifte ieke kunde med säkerhet be
stämmas, utan någon lagkunskap och förmåga att tillämpa de stadganden, som, efter förhål
landet af boet och deri interesserade personers anspråk, kornmo i fråga, vore det för sterbhnsdelägäre af största nödvändighet, att skifte af kunniga personer förrättades.
Motiv,, pag. GO.

Sk. H.-R:n, som ansett angeläget, att skifte, likasom boupplekning, förrättades af dertill behörigen förordnad tjensteman, har sålunda tillstyrkt, att det i i
föreslagne alternativ:
"eller bepiren förordnande för serskild utredningsman, som i 6 Cap. 3 §. stigs /' må akleles utgå.
H.-R:ns Anm. pag. 10 och 77.

I likhet med anmärkningen mot Förslaget om boutredningsmäns förordnande, och enär
det icke borde betagas arfvingarna att sjelfva, med laga verkan, förrätta skifte, endast tvenne
vittnen dervid voro tillstädes, har H. D:n tillstyrkt, att äfven i förevarande fall, rm gällande
Lag må bibehållas,
H. Dais Prot. pag. 60.

2:0 utesluter Logens stadgande, angående Domarens pligt att förordna nå
gon, som frånvarande sterbhusdelägares rätt iakttager;
3:o tillåter bestämdt det undantag från stadgandet om skifte, som 1 1 §. in
nefattar.

12 Cup. A. B.
5 §.

4 §.

Sämjas sterhhusdelägare, der alle
myndige och sjelfve tillstädes äro, att
dela utan lottning; vare det gildt. Är

— — — —- Åsämjas arfvingar,
der de alle myndige äro, att dela arfvet utan lottning; vare det så gildt,
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någon omyndig, eller har frånvarande
ej satt ombud med lof att arf utan lottning skifta; då skall lottning ske.
12 S.
_ — — Är skifte skedt ulan
lottning, der omyndig sterbhusdelågare
varit eller ombud för frånvarande ej
haft lof, som i 5 §• sägs, och kommer
ej klander inom tid, som nu utsatt är;
stände skiftet fast; och halle den omyn
dige sig till förmyndaren, och frånva
rande till den, som hans rätt bevaka
bordt.
Det
i:o
sifvit sitt
2:0

som hade hvar sitt med lott fångit. Ära
arfvingar omyndige; då skall ej arf utan
lottning skiftas. Sker annorlunda; vare
ogildt, om omyndig klandrar det i laga
tid, sedan han myndig varder.

skiljaktiga är, att Förslaget:
,
.
, .
anser lottning böra ske, äfven i det fall, da franvarande arfvinge e|
ombud lof att arfvet utan lottning skifta;
.
bestämmer annan tid, än Lagen, för klander al skifte ulan lottning.

Man har funnit betänkligt, att 1 förevarande fall utstaka annan och Logre tid for klan
der af skifte, än den i allmänhet föreskrifna, emedan skiftet sâmèdelst skulle bhfva, under en
obestämd tid, till dess bestånd vacklande och äganderätten till den 1 skifte gangna egendo
men osäker.
Motiv. pag. 62.

Q. H.-Blt bar ansett det vara af yttersta vigt, att söka förekomma de underslef, som
myndige arfvingar, till omyndigas förfång, möjligen kunde vilja tillvägabringa, synnerligas t da,
„är förmyndaren, mindre sorgfällig om de omyndigas väl, visade sig benägen att ga de myn
dige arfvingarnes önskan till mötes. H.-R:n har sålunda, för att g.fva at Lagbudet stone
liel„d och sätta cj mindre förmyndaren än de myndiga arfvingarna 1 nödvändighet att stalla
si^föreskriften i 5 $• till efterrättelse, föreslagit följande förändrade redaction af uj. 3 mom.:
»{r slifte skedt utan lottning, der omyndig slerbhnsdelägare vant, eller ombud for franva
rande ej haft lof, som i 5 J. sägs; Stande det ej fast, om klander sker af den franvarande
inom den tid, nu nämnd är, och af omyndig mom natt och ar, sedan han myndig blifvit,
anm ock be»ge talan föra möt arfvingarne, samt att derforutan halla sig, den omyndige liil
förmyndaren,°och den frånvarande till den, som vid skiftet hans ratt bevaka bordt.
H.-lhns Anm. pag. 29 ocli 30.
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6

§.

Nu få flere lott i fast egendom,
och kon den ej väl delas eller klyfvas;
äge den, som största lotten får, att lösa
de andra ut, efter värdering: liafva alle
lika del, och sämjas de ej, hvilkendera
lösa skall ; då skola de derom sig emel
lan lotta.
7 §*

Kunna, af dem, som hvardera lika
lott äga, tvenne eller Here, fast ej alle,
å egendomen besutne blifva; då skall
den läggas i så många delar, som hvar
för sig besutenhet göra, der sterbliusdelägarne det äska. Sedan skiljen de,
genom lottning, sig emellan, hvilke af
dem de besutna delar taga må; och
löse hvar, som lotten faller på, efter
ty i 6 §. sägs.
8 §•

Vill ej den lösa, som dertill be
rättigad är, efter ty i 6 och 7 §.§.
skils; vare han skyldig att, emot lösen,
sin lott afstå till annan sterbhusdeiägare, som lösa vill: vill ingendera lösa;
då skall egendomen säljas. Är omyndig
delägare; vaide, innan försäljning sker,
iakttaget hvad i i5 Cap. sägs. °

Cap. Ä. B.

5 §.
Nar faste gods å landet äro iagde
1 jemngoda delar, som nu sagdt är; då
à'ge broder, eller der Here bröder äro,
de alle, taga deras delar först ut, elwem
art vet laller efter, och lotte sedan sig
emellan, hvilken del hvardera få skall
Om de öfnga delarna lotie systrarna
sig emellan. Broders barn äge ock lika
tagelott som broder. Delen ock alltid
andre arfvingar fasta gods å landet så
sig emellan, att den, som större del
ärfver, njuter tagelott för den, som
mindre far, och lotten skilje dem emel
lan, som lika del hafva.
7

§■

Nli få flere del i sätesgård, eller
annan jord; kan den ej väl delas, eller
klyfvas; hafve då den rätt, som större
delen äger, att efter laga värdering lö
sa de andra ut, antingen med pennin
gar, eller jemngod ränta, hvilketdera
den helst vill, som lösen taga skall.
8

§•

Allt det gods, som man i staden
ärfver, ehvad det är fast eller löst,
gange till skiftes, efter ty som lotten
laller. Ej hafve der någon tagelott,
b varken broder eller syster.
Kongl. Förordningen, angående hem
mans kly fning, af ilen 19 December
1827, stadgar uti 2 Cap. 9 §., att om
någon genom arf erhållit lott i hemmansdel af frälse, frälse eller Kronoskatte
natur, och samma lott är så ringa, att
den ej, efter grunderna i 1 Cap. àf sam
ma förordning, uppgår till full besuten-

het, må arfvingen ändå vara berättigad
att vinna utbrytning af sin lott, under
full äganderätt, der hinder ej möta;
dock så, att den utbrutne jordadelen ej
öfverstiger en tiondedel af det arffallna
hemmanets jordrymd, inberäknadt hvad
förut derifrån kan vara afsöndradt.
Skiljaktigheterne äro, att Förslaget:
1:0 utesluter Lagens stadgande, då fastighetsarf delas efter landsrätt, om
broders och hans barns rätt till tagelott;
2:0 bestämmer, då Here arfvingar hafva lott i fast egendom, som ej väl de
las kan, och de ej sämjas livilkendera lösa må, att äfven derom skali lottas;
3:o stadgar, att, vid arfskifte, mindre jordadel, än full besutenhet, ej får
utbrytas;
4:o innefattar föreskrifter äfven i de fall, dels att den arfvinge ej vill lösa,
som dertill berättigad är, dels att, då arfvingar äro Here, ingendera lösa viil.
Sk. II.-Rm har, på anförde skäl, tillstyrkt, alt början af Lagförslagets 7 §. må erhålla
följande redaction: ”Kan egendom delas, så att två eller Acre, men ej alle, kunna derå besutne blifva; då skall &c.
H.-R:ns Anm. pag. 11 och 78.

It. Dms pluralité, hvilken ej godkänt Lagförslagets stadgande om lika arfsrätt, utan
åtskilnad af kön, har tillstyrkt, att föreskriften i nu gällande Lag, angående rättighet till
tagelott i landfastighet för broder och den som större nndel dcri ärfver, må bibehållas.
H. D:as Prot, pag 66.

12 Caj). Ä. B.

9 §.
Utredningsman och de, som honom
biträda, skrifven skiftet under; och gifve utredningsmannen till sterbhusdelägarna tvenne exemplar deraf, inoiu
fjorton dagar, sedan skillet sluladt var.
Sterbhusdelägare, så ock förmyndare och
gode män, skola jemväl skiftet underlekna. Sedan gifven de till Hätten in
båda exemplaren, å tid, som i 6 Gap.
12 §. utsatt är; och förfare Rätten, som
om boupplekning der stadgas.

11

Alle urfskiften skola uuderskrifvas
af arfvingarna, eller deras ombudsmän,
så oek af de goda män, som delningen
bevistat hafva.

166
Det skiljaktiga är, att Förslaget stadgar bestämd tid, inom hvilken utred
ningsmannen skall:
1:0 lemna sterbhusdelägare del af skiftet;
2:0 gifva det till Rätten in.
H. D:n, som, pä sätt förut redovist är, afstyrkt Förslaget om boutredningsmans för
ordnande, har, i grund deraf, äfven ansett stadgandena i förevarande 5., angående utrednings
mans befattning med skiftet, böra förfalla.
H. D:ns Prot. pag. 67,

i3 Cap. À. B.
12

§.

Vill man klandra skifte, eller fin
ner någon sin lott sämre vara och vill
jemnkning hafva; stamme derom, inom
år och dag, sedan skiftet skedde. Profvas fel vara vid skifte begånget, att det
förty ogillas måj förordne Rätten nytt
skifte: tarfvas endast jemnkning; då må
ej nytt skifte ske, utan behålle hvar
sin hufvudlott; och lägge Rätten, af de
andras delar, den klagande till, hvad
för honom brister
— — — —

1

§•

Finner någon sin lott sämre vara,
och vill jemnkning hafva; söke den hos
Dotriaren, å landet inom natt och år,
och i staden inom tre månader, sedan
skiftet skedde; och namne Domaren tvenne goda män, som lotterna öfverse och
jemnka, om något deri brister , dock
så, att hvar sin hufvudlott behåller,
och ej ånyo skiftas. Låta arfvingarne
sig med den jemnkning nöja; behålle
då livar det han fått, och hafve ej magfc
annan jemnkning der å söka. Åtnöjer
dem ej; tage då Domarens utslag.

Skiljaktiglieterne äro, att Förslaget:
i:o bestämmer lika tid, å landet och i siad, för klander af skifte;
2:0 uttrycker, i öfrigt, fullständigare än Lagen, dennes mening.
11 Cap. Ä. B.
13
va

§.

1

§.

Dessa §.§. innefatta, angående det fall, då ari vingar ölVerenskomma att lefoskift bo, i öfrigt enahanda bestämmelser, utom Förslagets följande tillägg:

— — — Är sådan förening slu
ten af förmyndare; vare den omyndi
ge deraf ej hindrad, att skifte söka, när
han till myndiga år kommer.
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5 Cap. À. B.

2

14 §.

Säger sig hustru efter mannen hafvande vara; då må boet ej skiftas förr,
än hon barnet framfödt; utan Stände det
under hennes och fäderne fränders vård.
Finnes det, att hon ej hafvande varit,
eller föder hon barnet å sådan tid, att
det ej för mannens afkomling hållas må;
ersätte hvad hon af mannens del under
tiden njutit.

§.

Säger hustru sig hafvande vara, och synes det ej å henne;
— — — Kan sedan pröfvas, att
hon det [svikliga föregifvit, eller föder
hon barnet senare, än att det för. mannens arfvinge hållas må; gälde då åter,
hvad hon af mannens lott i boet till
födo fått, eller försatt hafver.

15 §.

Nu är arf skiftadt: finnes sedan,
att hustrun efter mannen hafvande är,
och födes barn med lif fram; då skall
arfvet till nytt skifte återbäras.
Skiljuktigheterne äro, att Förslaget:
v.o förändrar Lagens redaction, angående hustrus svikliga föregifvande om
sitt hafvande tillstånd;
Dä i de flesta fall någon bevisning om svek förgäfves skulle sökas, har man. ansett
denna redactionsförändring nödvändig.
Motiv. pag. 62.

2:0 innefattar uttryckligt stadgande i det fail, att hustru efter mannen löder
barn med lif fram, sedan arf skiftadt är.

Nya Sia. dyanden.
10 §.
ingsmän varen skyldige, att hvar tredje månad
stad till Rätten, ingifva förtekning å de skiftei
* allied

UCiai J

ojuivv

J

rens vård, att det ingifvet varder.
jj j};n i,ar, i grund af anmärkningen vid 9 §. tillstyrkt) att. älven detta stadgande
H. Dais Prot. pag. 67.
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Utes!uIne Stadganden.
j 2 Cap. A. B.

6

§.

Faller ej nier an en sätesgård till arfs; âge då broder taga sin lutt deri,
ueh syster njute sin lott i strogods, med sådan förbättring, som emot sätesgården
svarar.

.

9

§-

Hafver Fader eller Moder gifvit åt sina barn något förut; är det af värde,
och liafver ej fader eller moder derom annorlunda stadgat; varde det då beräknadt, dock ej räntan eller nyttan deraf, som i Gifterrnåls-Balken om hemföljd
sagd t är.

10 §.
Hvad föräldrar kostat på sina barn, till deras nödtorftiga föda, kbäder, upp
tuktelse och bröliopskost, det må ej räknas; stånde dock föräldrarne fritt, om de
vilja, der emot lägga de andra sina barn något till, som mindre njutit hafva.

9

GAP.

Om testamente.
1

§’

A ill någon göra testamente; det
skall skriftligen upprättas, med. gifvarens
namn under; varde ock testamentet be
styrkt af tvenne vittnen, som skola på
en gång när vara och derå tekna skrift
ligt intyg, att gifvaren då, med sundi
förstånd och af fri vilja, förklarat sig
hafva det testamente g jo vt.

2

§.

Gifvare stånde fritt, att låta vitt
nen testamentes innehåll veta, eller ej.

16 Cap. À. B.
1

§.

Genom Kongl. Förordningen den
27 April 1810 har denna §. erhållit
följande lydelse: Yill någon, man eller
qvinna, göra testamente, halve vald gö
ra det muntliga eller skriftliga, med
eller utan villkor, och vittne tvenne
gode män, att det testamente då var
gjordt med sundt och fullt förstånd och
af fri vilja; stånde ock honom fritt, att
låta vittnen vela dess innehåll, eller ej.
Äro ej vittnen att tillgå och utred t var
der, att testator intill sin död varit otur
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Har den, som ej kan läsa skrifvet, låtit
författa testamente; då varde testamen
tet för honom uppläst; och lägge vittnena
i deras intyg till, att så skett. Är testamentsgifvare stum; vare ändå testa
mente gildt, der han sin vilja för vitt
nen tydligt och säkert tillkännagifver.
3

stånd satt vittnen anskaffa, äge ock då
testamentet laga kraft, så framt det fin
nes med egen hand skrifvet och under-

§-

Äro ej vittnen att tillgå, då testa
mente författas, och har gifvaren ej el
ler, efter den tiden, haft lägenhet att
vittnen anskaffa; äge testamentet kraft,
der det finnes med hans egen hand
skrifvet och underskrifvet.
4

§.

Hafva vittnen å testamente satt blott
sina namn, eller är deras intyg ej i allo
så inrättadt, som i i och 2 §.§. sägs;
vare testamentet ej dessmindre gildt,
der de, om det fordras, inför Rätten
vittna, att så tillgått, som i hvarje fall
föreskrifvet är.
5

§■

Har någon råkat uti svår sjukdom
eller fara; då må han, i vittnens när
varo, testamente muntligen göra; och
gälle det, der de vittnen intyga, att
han, med sundt förstånd och af fri vil
ja, testamentet utsagt. Dör ej gifvaren
i den sjukdom eller fara; vare hans
muntliga testamente ej gällande.
Väsendtliga skiljaktigheter äro, att Förslaget:
1:0 innefattar stadganden äfven i de fall, då testamentsgifvare ej kan läsa
skrifvet, eller är stum;
2:0 föreskrifver, dâ testaments vittnenas intyg å testamentshandlingen är ofull
ständigt, hvad verkan å testamentets bestånd deras edeliga hörande infor Rät
ten medföra må;
22
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Uti motiverna är anmärkt, att ehuru en allmän regel blifvit lemnad föj’ inrättningen
af vittnespåskrift å testamente, skulle dock, genom vittnens okunnighet eller vårdslöshet, afvikelse från denna regel någon gång kunna äga rum; och då det vore en orättvisa att, för en så
dan brist i formaliteten, uppoffra gifvareos vilja, enär full visshet derom â annat sätt kunde
ernås, hade man tillåtit den bevisning inför Domstol, som förevarande stadgande omförmäler.
Motiv, pag. 62 och 63.

3:o bestämmer det fall, der muntligt testamente må gälla.
Motivet för den föreslagne inskränkningen i rättigheten att göra muntligt testamente,
vore de många, öfverklagade olägenheter af en oinskränkt tillåtelse i detta afseende. Ej sällan
hade tillfälliga och obestämda yttranden blifvit ansedde, eller åtminstone omtvistade, såsom
verkliga förklaranden af en persons yttersta vilja; och så beskaffade testamenten hade i all
mänhet kommit att bero, mindre af en klar visshet om gifvarens mening, än af närvarande
vittnens minnes- och omdömesförmåga.
Motiv. pag. 63.

Sk. H.-R:n har föreslagit, att Lagförslagets ofvan intagne 1,2,3 och 5 J.J. må erhålla följande förändrade redaction:

i s. Vill någon göra testamente; det skall skrifteligen upprättas, med dag och årtal, och
af två eller flere, som på en gång tillstädes äro, bevittnas: de vittnen fören i deras intyg in,
att gifvaren i deras närvaro, med sundt förstånd och af fri vilja, sitt namn under testamentet
satt, eller ock förklarat sig hafva det testamente gjort och underskrifvit. Gifvaren stånde
fritt, att låta vittnet testamentets innehåll veta eller ej.
2 SHar den, som ej kan läsa skrifvet, låtit författa testamente, då varde det för honom
uppläst och lägge vittnen i deras intyg till, att så skett. Är testamentsgifvaren stum; vare
ändå testamentet gildt, der han sin vilja för vittnen tydligt och säkert lillkännagjfver.
3 SÄr testamentet med gifvarens egen hand skrifvet och underskrifvet ; och kan det ej vi
sas, att vittnen varit att tillgå vid dess författande eller efter den tiden, eller ock att gifva
ren dervid saknat sundt förstånd och fri vilja; äge testamentet kraft.
5 J.
Har någon hastigt råkat uti svår sjukdom eller annan fara; då må &c.
H.-R:ns redaction pag. 11, och Motivernc dertill pag. 78—80.

H. D:n har anmärkt, att, å ena sidan, den händelse icke vore omöjlig, att en sjuk
dom, ehuru alfvarsam och slutligen dödande, lemnade många mellantider af lindring eller för-

in
bättring, hvarunder skriftligt testamente utan svårighet kunde upprättas, och, â andra sidan,
jemväl kunde hända, att, under fortfarande hinder af en sjukdom, annat inträfladt olycksfall,
men icke sjukdomen, eller den fara, som föranledde det muntliga testamentet, dödade, eller
ock att samma sjukdom eller fara upphörde, men att genast derefter, eller innan lid varit
till upprättande af skrifteligt testamente, en annan olyckshändelse, eller hastig sjukdom föror
sakade döden. I anledning häraf är af H. D:n tillstyrkt, att i stället för Lagförslagets bestäm
melse, att testamente ieke vore gällande, om ej gifvaren dog i den sjukdom eller fara, hvar
under han samma testamente gjort, föreskriften borde blifva sådan, att omförmälde äfventyr
ägde rum, derest visas kunde, att testamentsgifvaren, sedan det muntliga förordnandet skett,
kommit i den förändrade belägenhet, att han varit i tillfälle få sitt förordnande skriftligen
uppsatt. Denna pröfning borde, efter H. D:ns åsigt, icke blifva svår eller invecklad för sam
ma Domare, som undersökt och granskat, huruvida testamentsgifvaren hade befunnit sig i det
läge, att honom varit tillåtet om sin qvarlutenskap muntligen förordna. För öfrigt och då,
i händelse det nu gjorde tillstyrkande gillades, någon serskild beskrifning af sjukdomens mer
eller mindre svåra beskaffenhet ieke syntes erforderlig, samt de i första mom. af förevarande
$. nyttjade ordalag: "svår sjukdom" kunde gifva anledning till missförstånd, har H, D:n an
sett ordet svar böra utgå.
H. D:ns Prot. pag. 68 och 69.

Nja Stadganden *).
6

§-

Den, som testamente gjort, rnå ingifva det till Under-Rätt; och tekne
Rätten bevis â testamentet, att det ingifvet är. Vill gifvaren, att dess innehåll
skall okändt vara; varde omslag derå satt, under gifva rens och Rättens insegel:
eljest låte Rätten det uppläsas och i protokollet införas. Har gifvare, som af
Rätten känd är, med sundt förstånd förklarat, att han det testamente gjort, och
Ur det förklarande al Rätten i protokollet vitsordadt; vare testamentet gildt, ändå
att vittnen derå ej finnas. Vill gifvaren lem na testamentet i Rättens förvar; hafve
ock der lof till.
Sk. H.-R:n har anmärkt, att testator borde vara berättigad ingifva sitt testamente till
hvilken Domstol han helst ville, då med ingifvandet endast åsyftades att få ett authenlikt
intyg om testamentets verklighet, samt testators förstånd och fria vilja vid erkännandet.
1 enlighet med denna åsigt äro några rättelser vid redactionen af H.-R:n föreslagne.
H.-R:ns Anm. pag. 11 och 80.

H. Dm har icke eller ansett lämpligt, alt testamentes ingifvande skall inskränkas endast
till Under-Rätt.
H. D:ns Prot. pag. 69.

*j Det nya stadgande 21 § innefattar, är redovist bland allmännare grundsatser.
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? SNu är af gifvaren ej så förfaret, som i 6 §. sägs, och dö eller hlifva jäfvige de, sour testamentet bevittnat, sa att tvenne ojäfvige vittnen ej cjvar äro; då
vare testamentet ogildt, der ej gifvaren låtit det â nyo bevittnas af två eller flera,
som. på en gång tillstädes varit. Var jäfvet eller dödsfallet gifvaren okändt, eller
dö vittnen vid samma tid, som gifvaren, eller efter honom, innan de vid Rätten
vittnesmål aflagt; Stande testamentet fast, der riktigheten af ett vittne intygas
eller, i fall ej något vittne höras kan, vittnespåskriften å testamentet så beskaffad
är, som i i eller 2 §.§. sägs, och omständigheter ej förekomma, som testamen
tets trovärdighet förringa.
I det fall, att testamentsvittiien dö eller hlifva jäfvige, och testator ej låtit testamen
tet ånyo lagligen bevittnas, har SL IL-R:n äfven ansett det tillhöra den, som klandrar testa
mentet, att i bevis leda, att dödsfallet eller jäfvet varit testator kunnigt, men ej testamentstagaren att styrka motsatsen, såsom Lagförslagets redaction utmärkte. En förändring.i detta
afseende är sålunda föreslagen.
H.-R:ns Anm. pag. 11, 12 och 80.

9 §.
Andra, än ägta makar, vare ej tillåtet, att i en och samma handling in
bördes testamente göra.
Uti motiverna är anmärkt, att skriftliga aftal någon gång uppgöras under namn af in
bördes testamenten, livarigenom tvenne eller flere personer försäkra förmåner åt den eller de
bland dem längst lefvande. Då slike aftal blifvit, emellan personer, som varit behörige att
ingå afhandlingar, upprättade genom en och samma skriftliga handling, hade fråga uppstått,
om de icke borde anses för verkliga contracter, och om icke den ene således varit oberättigad
att, utan den andre contrahentens samtycke, sitt förordnande återkalla. Men då en sådan rätt
till återkallelse af testamentet borde vara öppen under gifvarens hela lifstid, hade man, med
det uti förevarande §. föreslagna förbud åsyftat, att i denna omständighet förekomma stri
digheter.
Motiv, pag. G4.

H. D:n har ansett ifragavarande förhud, såsom skäl hvarföre i motiverna vore anfördt,
att rättigheten till återkallelse af testamente borde vara öppen under gifvarens hela lifstid ieke
vara af denna, fastän i sig sjelf riktiga, grundsats påkallad t, enär lagen, utan hinder af testa
mentets form, kunde uttryckligen medgifva en slik rättighet. Om dervid funnes hehöfligt att
ålägga den, som â sin sida ville återkalla det sålunda upprättade inbördes testamentet, att derom bevisligen den andra kungöra, så hade delta stadgande likväl icke ovillkorligen sin grund i
den omständighet, att begge infört sina förordnanden i en och samma handling, utan härledde
sig från Lagstiftarens afsigt att förebygga det svekfulla handlingssätt, som eljest kunde äga
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rum, och hvartill tie i serskilda handlingar upprättade inbördes testamenten oftare letonade
tillfälle, att endera hemligen upphäfde sitt förordnande, under uppsåt att ändå begagna sig af
den andras gåfva. På dessa skäl har H. D:n tillstyrkt, att det föreslagne förbudet för andra,
än ägta makar, att i en och samma handling, göra inbördes testamente, ej må antagas.
H. D:ns Prot. pag. 69 och 70.

10 §.
Utländsk man, som arfsrätt här i Riket ej njuter, må ej taga testamente.
Motivet för detta stadgande är, att den enskilda viljan, ehuru berättigad att ändra den
i lagen föreskrifna ordning för öfverflyttning af en afliclen persons qvarlåtenskap, måste dock
vara undergifven lagens bud, der undantag i ett eller annat afseende uttryckligen blifvit gjord t;
och grunden för de stadganden, hvarigenom arfsrätt under vissa förhållanden någon förmentes,
vore densamma, ehvad arfvet skulle utgå efter lag, eller efter testamente.
Motiv. pag. 64.

Då Lagförslaget stadgade, att utländsk arfvinge, ehuru å den ort boende, der Svensk
inan ej njöte arf, dock ägde taga arf i Sverige, om lian, med Konungens tillstånd, till Riket
flyttade att bär bygga och bo, har H. D:n ansett detta villkor äfven böra till utländsk testamentstagare tillämpas.
0

H. D:ns Prot. pag. 71.

u §.
Har den, till hvilken testamente gjordt är, med uppsåt eller genom groft
vållande, dräpit gifvaren; halVe, för sig och sina arfvingar, det testamente för
verkat.
Motivet för stadgandet i nästföregående

§.

är äfven här gällande.

Motiv. pag. 64.

Sk. II.-R:n har anmärkt, dels att den, som stämplat mot testators lif, jemväl borde
anses liafva testamente förverkat, dels att stadgande om lika påföljd borde tilläggas för det
fall, då flere efter livarannan skola taga testamente, men en senare testamentstagare, med
uppsåt eller genom groft vållande, dräpit en förr tillträdande, eller stämplat mot dennes lif.
H.-R:ns Anm. pag. 12, 80 och 81.

13

§.

Ändring af testamente skall ske på lika sätt, som testamente göras må. Har
gifvaren ej förstört testamentet eller det annorledes obrukbart gjort; yare ock lag
om återkallelse, som nu sagdt är.

1Ï4
Uti moti veina anföies, att det läge i naturen af testamente oeh vore ett väsendtligt
villkor derföre, att gifvaren ägde det ändra eller återkalla; men som ändringen eller återkallelsen innefattade ett nytt förordnande, eller uttrycket af en förändrad vilja; vore det klart,
alt derom fordrades hka visshet, som om sjelfva testamentet, sä fram t icke detta af gifvaren
blifvit förstörd t, eller annorledes försatt uti obrukbart skick, i hvilket fall till hans återkallelse deraf kunde slutas.
Motiv. pag. 64.

På de skäl, som finnas anförde uti Anmärkningarne pag. 8t, har Sk. H.-R:n äfven fö
reslagit, att förevarande §. må erhålla följande lydelse: Ändring eller återkallelsé af testamente
skall ske på lika sätt, som testamente göras må, utom i de fall, som i ig Ç. sägs.
H.-R:ns Anm. pag. 12.

14 §,
Hafva makar gjort inbördes testamente, och vill endera det återkalla eller
ändra; låte då den andra sådant veta, med vittnen. Är ej återkalleise eller än
dring så kungjord; vare ej gällande, der andre maken efterlefver och af testamen
tet sig begagna vill.
Man har i motiverna anfört, att, emellan ägta makar, kunde någon egentlig afhandling under ägtenskapet icke äga rum. Deras ömsesidiga ratt, att under bådas lifstid återkalla
eller ändra de förordnanden, som de inbördes upprättat, vore således ostridig. Det voie först,
sedan den ene inträdt i begagnande af de förmåner, den andre lemnat, som handlingen kunde
blifva bindande och få egenskap af Contract. Men då fördelarne å ena sidan, äfven i detta
fall, oftast grundade sig å den motsvariga båtnad, som å den andra kunde vara att vänta,
hade rättvisan fordrat, att om återkalleise göres af ena maken, den ej må hållas hemlig för
den andra, utan denne, med kännedom af återkallelsen, kunna sitt förordnande ändra eller
upphäfva, Om han dertill funne sig befogad. Hade sådant ej skett, så ankomme det på den
efterlefvande, att af förordnandet sig begagna; ty, efter livad nyss blifvit anmärkt, vore ej
någon förbindelse börjad, innan lestamentet begagnas. Det finge likväl ej ligga i den efterlefvandes behag, att, genom sitt frånträde af testamentets begagnande, tillintetgöra livad den
döde kunde hafva till förmån för en tredje person förordnat, emedan afsägelsen ej må verka
vidsträcktare, än for den efterlefvandes egen del.
Motiv. pag. 64 och 65.

G. H.-R:t har anmärkt olämpligheten af den föreskrift, att endera maken, som ville
ändra eller återkalla ett inbördes testamente, skulle vara skyldig att låta den andra, i vittnens
närvaro, sådant veta. Ett inbördes testamente emellan Ömma och rättsinniga makar skulle,
efter H.-R:ns åsigt, alltid förblifva oförändradt, men om deremot en egennyttig man, genom
hat eller Ii varjehanda öfvertalande, nödgade sin äldre, rika hustru att med sig ingå inbördes
testemente, och hustrun, på det högsta benägen alt testamentet återkalla, men, befarande ut
brotten af hans häftiga lynne, icke vågade att derom lemna honom underrättelse, så skulle
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det inbördes testamentet för mannen utgöra fribref på en egendom, hvartill hans uppförande
gjort honom alldeles oberättigad, och af hvilken han alldrig kommit i besittning, om den aflidne
maken ägt obehindradt tillfälle, att, enligt känsla och böjelse, förklara sin yttersta vilja. På
desse skäl, och då den mindre rättänkande maken icke borde från Lagens sida kunna påräkna
något biträde, har H.-R:n föreslagit följande redaction af förevarande §: Hafva makar gjort
inbördes testamente, och vill endera det återkalla eller ändra; hafve dei vald till pa sätt i 12
och i3 §.§. sägs.
H -R:ns Anm. pag. ou.

I öfverensstämmelse med anmärkningen vid g §., har H. D:n äfveu här tillstyrkt, att
de föreslagne bqstämmelserne må gälla för inbördes testamenten, äfven emellan andra perso
ner, än ägta makar.

H. D:ns Prot. pag. 72.

15 §.

Efterlefvande make Stände fritt, att af inbördes testamente sig begagna,
eller ej.

16 §.

Begagnar sig efterlefvande make af inbördes testamente; hafve ej våld att
något förordnande, som till förmån för tredje man deri gjordt är, andra eller
upphäfva ; utan så är, att denne gör efterlefvande maken märklig orätt eller skada :
i ty fall äge den make att, för sin del i boet, testamentet häfva, 1 hvad det sadan testamen tstagare rörer.
Man har förutsett den möjliga händelse, att en person, som visste sig hafva genom te
stamente erhållit någon fördel, hvaraf han dock icke kunde komma i åtnjutande förr, än efter
begge makarnes död, någon gång skulle, i fall det till hans fördel gjorda förordnande voie
alldeles orubbligt, icke draga i betänkande att förorätta den make, hvars lifstid utgjorde enda
hindret för verkställigheten af förordnandet. I sådant fall borde det stå efterlefvande maken
fritt, alt för sin del återkalla en välvilja, hvars åtnjutande den utnämnde testamentstagaren med
skäl må anses hafva förverkat.
Motiv, pag- 65.

§*
Vill efterlefvande make ej begagna inbördes testamente; njute sin rätt i boet,
efter lag. Ar något förordnande deri gjordt till förmån för tredje man; gälle ändå
det, för den döda makens del.
17
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SL H.-lLn har föreslagit följande redaction; Viil efterlefvande make ej begagna inbör
des testamente; gånge som i 12 Cap. Giftermâls-Balken skils. Är något förordnande deri gjordt
till förmån för tredje man; gälle ändå det för den döda makens del. Vill efterlefvande make
gå i nytt gifte; vare lag samma, der ej annorle» i inbördes tastamentet förordnadt finnes,
eller egendomen till full ägo gifven är.
H.-R:ns Anm. pag. 12, och motiverne till den nya rcdactionen pag. 81—83.

18

§.

Nu äro, efter den döda, flere testamenten, af hvilka ett motsäger eller uppliäfver annat, ändå att det ena ej uttryckligen innehåller, att det andra ej gälla
skall; då Stande det, som senast gjordt var; är ej ostridigt, hvilketdera äldre el
ler yngre är; varen alle ogilcle. Finnas flere testamenten, som ej stridiee ärogälle hvart för sig.
'
6
Uti motiverna är anmärkt, att da testamente alltid borde betraktas såsom uttrycket af
gifvarens yttersta vilja„ följde ock deraf, att ibland flera efter honom befintliga testamenten,
hvilke, ehuru ej med uttryckliga ord, likväl genom deras innehåll, upphäfde hvarandra, det
som sist vore gjordt, måste äga bestånd, äfvensom att, då visshet saknades, hvilketdera vore
äldre eller yngre, intetdera må blifva gällande. Innehöllo åter testamenten sig emellan ingen
skiljaktighet, ulan kunde på en gång verkställas, så horde lagen présumera gifvarens vilja vara
uttryckt genom dem alla, och tillägga kraft åt hvart och ett för sig.
Motiv. pag. 65.

,

H. D:n har ansett senare mom. af förevarande $. icke böra tillämpas, när flere testa
menten voro till lydelsen så lika hvarandra, att de måste betraktas såsom serskilda exemplar
af samma handling, och det på flere ställen upprepade förordnandet således blott en gång
kunde göras gällande.
H. D:ns Prot. pag. 72.

19 §.

Finnes i testamente utstrykning, öfverskrifning eller annat sådant fel; vare
testamentet ogildt, der ej tydligen skönjas kan, att af det fel någon föränd’rin* i
gifvarens mening ej skett. Ar det i viss del otydligt; gälle ändå i öfriga delar,
som hestämde och, till innehåll eller tillämpning, af den otydliga delen ej bero
ende äro.
Då saknad tydlighet i ordalydelsen eller uppställningen icke borde utgöra tillräckligt
skäl för testamentets ogillande, utan, vid uppkommande fråga om rätta förståndet deraf, det
måste åligga Domaren, att, så vidt ske kunde, meningen förklara; har H. D:n tillstyrkt, att
vid

m
vid stadgandet i senare inom. af förevarande §. borde utmärkas, att det ägde afseende endast
på sådan otydlighet, som, lika med den i förra mom. omförmälda, från ulstrykning, öfverskrifning eller annan maculering härrörde.
H. Dais Prot. pag. 73.

20 §.
Kan någon visa, alt testamente tilL honom gjordt varit, och att det, utan
gifvavens åtgerd eller vettskap, förkommit eller lel fått, hvaraf det otydligt blifvit; njute det då till godo, så vidt innehållet finnes af Rättens protokoll eller in
tygas af de vittnen, som vid upprättandet när varit. Visste gifvaren, att testa
mentet förkommit eller fel fått, och hade han rådrum, före sin död, att det för
nya, men gjorde det ej, eller hade testamentstagaren sjelf testamentet i sin värjo
och gitter ej visa, att det af olyckshändelse, eller eljest utan hans uppsåt, för
kommit eller fel fått; då gälle ej den bevisning om testamentets innehåll, som
nu sagd är.

10 GAP.

6 Cap. G. B.

Hvad i testamente gifvas må *).
5 §.
Har omyndig man eller qvinna gift
sig, utan samtycke af giftoman, hvars
bröstarfvinge han eller hon är, eller,
der samtycke vägrats, utan Rättens till
stånd; då må giftomannen dess laglott
bortgifva. Är någon dömd till straff
för misshandel å skyldeman i rätt upp
stigande led, efter ty i 16 Gap. StraffBal ken sägs, eller för det han mot så
dan skyideman gjort falsk angifvelse,
efter i , 2 eller 3
eller annan äre
kränkning af arghet, efter 6 §, i 18
Gap. af samma Balk; vare ock om den
skyldemans rätt lag som nu sagdt är.

1

§‘

Gifter sig mö mot faders vilja, el
ler moders; hafve fader, eller moder,
våld att göra henne arflös.

3 §.
Gifter sig mö, efter faders och mo
ders död, utan rätta giftomans ja och
samtycke, och hafver hon rätt till arf
efter honom ; då äger han magt att göra
henne arflös i afiingejord och lösören.
Är hon ej hans arfvinge; böte då af
egna lösören och aflinge tjugundedelen till
de fattiga, om giftoman derå kär er.

*) 1 ock 2 §,§. Uro bland allmännare grundsatser redoviste.
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Skiljaktigheterne äro, att Lagförslaget:
1:0 lemnar giftoman, i det fall första momentet omförmäler, rättighet alt
bortgifva äfven omyndig mans laglott, men inskränker rättigheten endast mot
bröstarfvinge;
2:0 utesluter Lagens öfriga bestämmelser uti 3 ;
3:o innefattar, uti senare mom., tvenne andra i Lagen ej upptagna fall, der
bröstarfvinges laglott jemväl bortgifvas må.
Uti motiyerna är anmärkt, att den, som kunde bortgifva sin egendom till hvem han
ville, hehöfde ej lagens tillåtelse att göra sina skyldemän arflösa: han ställde sitt förklarande i
form af testamente; och dermed vore arflösgörelsen tillvägabragt på ett sätt, som innefattade
ingenting sårande och som följaktligen icke eller föranledde till bevisning om förulgångna förolämpanden. För den åter, hvars testamentsfrihet vore inskränkt, fordrades lagens tillstånd till
arflösgörelse, om den skall äga rum. Detta tillstånd vore i förslaget lemnadt, genom bestäm
mandet af vissa fall, i hvilka hröstarfvingars laglott må bortgifvas. Den uppenbara vanvörd
nad och det grofva okynne mot föräldrar eller förfäder, som genom de i dessa fall upptagna
handlingar adagalades, fordrade en motsvarande rätt för den förolämpade, att utesluta den
brottsliga arfvingen från förmåner, till hvilkas åtnjutande han visat sig vara ovärdig. Då man
utsatt så få och bestämda fall, hade man velat grunda rättigheten att bortgifva laglott, eller
att göra barn arflösa, på klara och genom ostridig bevisning utom all fråga satta tilldragelser,
för alt förekomma de missbruk och det split emellan nära anhöriga, som en mindre be
gränsad frihet i denna del skulle kunna af sig föda.
Efter 6 Gap. 2 5. Giftermåls-Balken af 1734 års lag, kunde föräldrar från arfsrätt ute
sluta son, äfven om han är myndig, eller dotter, som är enka, i fall han eller hon vistas i
deras hus och äter deras bröd, men likväl gifte sig mot deras vilja, så vida giftermålet skedde
af förakt och sidvördnad, eller med den, som ej hade godt namn och rykte. Men då man
ej gjort det till ovillkorlig skyldighet för myndig person, alt förskaffa sig föräldrars bifall till
giftermål, och blotta försummelsen att inbemla deras 1 åd ej skäligen kunde medföra lika äfvenlyr, som giftermål af omyndig, utan giftomans samtycke; hade man ansett myndig son
eller dotter, som gifter sig mot föräldrarnas vilja, blifva nog straffad, om de begagnade sin
rätt att bortgifva hälften af det arf, sådan son eller dotter eljest haft att vänta.
Motiv. pag. 68.

Då a rf vinges förverkande af sin rätt icke skäligen kunde för ifrågavarande giftoman el
ler skyldemän medföra större testamentsfrihet, än denne eljest ägt, har H. Dm ansett det icke
böra til Litas giftomannen eller skyldemannen att, för sådan orsak, genom testamente bort
gifva den egendom, hvaiöfvei, till iakttagande af arfvingars rätt, 1 allmänhet ej finge genom
testamente förordnas; utan att endast, i enlighet med hvad nu gällande lag i 6 Cap. Giftermåls-Balken innehåller, arfvingen borde kunna, i de fall Förslaget omförmäler, af giftoman
nen eller skyldemannen göras arflös, helt och hållet, eller till någon del, med den påföljd, att,
hvad honom eljest lagligen skulle tillkommit, ginge i arf såsom om han utan bröstarfvinge död
vore; dock att, till fördel för sådan arfvinges från arflemnaren härstammande afkomlingar,
testamente af ifrågavarande arfslott borde vara tillåtet. För öfrigt trodde H. D:n stadgandet
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jemväl böra utsträckas till den händelse, att aifvinge funnits skyldig till vanfrägdande brott,
destobeldre, som större skäl till bans uteslutande frän arfsrätten då syntes vara för handen,
än om arfvingen endast felat genom ingående af ägtenskap emot gifvarens vilja.
H. D:ns Prot, pag. 77.

Nya Stadganden.
3 §
Lemnar testamentsgifvare efter sig omyndigt barn, och kan det ej af sitt
arf njuta föda och uppfostran; då skall, af egendom, som i testamente gifven är,
så mycket afsättas, som Rätten profvar barnet, efter stånd och villkor, nödigt
hafva, till dess det sig sjelf nära kan, dock ej för längre tid, än till dess barnet
uppnått tjuguett år. Är barn ofärdigt, med svår sjukdom behäfladt eller litet ve
tande; då skall ock afsättas, livad till barnets underhåll tarfvas, der dess arf ej
der ti 11 förslår; och gånge det understöd ut, så länge behofvet fortfar; kommer
barnet till helsan, eller varda dess villkor eljest så förbättrade, att det sig sjelf
försörja kan; upphö re då understödet.
4 §.
Nu har man, genom testamente, anslagit viss årlig inkomst till omyndigt
barns föda och uppfostran, eller till underhåll lör ofärdigt, med svår sjukdom
behäftadt eller litet vetande barn: kan ej det barn, som omyndigt är, af eget arf
njuta föda och uppfostran, eller det, som ofärdigt, sjukt eller litet vetande är, med
eget arf underhållas; då må det testamente gälla, lör tid, som i 3
®ags, ändå
att annan bröstarfvinges iaglott dermed belastas skulle.
Då man, såsom villkor för livad i dessa delar blifvit förordnadt, föiutsatt, att barnet
icke ägde tillräckligt understöd af dess egen arfslott, och jemväl sökt förekomma, att testamentstagare eller medarfvingar skulle kunna få vidkännas minskning i hvad dem borde till
falla annorlunda eller för längre tid, än ändamålet kräfde; har man ansett de här ofvan
föreslagna stadganden, såsom byggde på fordringarna af billighet och mensklighet, ej kunna
till rigtigheten ifrågasättas.
Motiv. pag. 68.

Sk. H.-R:n har vid detta Cap. anmärkt bristande öfverensslämmelse med de grundsat
ser som Förslagets 4 Cap. Jorda-Balken innefattar. Efter detta sistnämnda kunde föräldrar,
genom gåfva eller förläning, undandraga en eller flera af sina barn deras Iaglott i fast egen
dom och derigenom mot det eller dem indirecte visa den motvilja, eller förkärlek mot andra,
som Lagstiftningen i förevarande Capitel velat undanrödja. Det syntes nog, att föräldrar ägde
i deras lifstid fritt råda öfver och afven bortskänka deras lösa egendom; men livad fastighet
angin-e, borde, då fråga vore om collision af ömhet mot barn eller andra, lagen uttrycka,
att den mera gynnade den förra, än den senare, och, i afseende på barnen inbördes, att den
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antoge denna känsla vara lika. för dem alla. Pä dessa skäl har H.-R:n föreslagit följande $.
att i ordningen blifva den 6:te: Har någon genom gåfva eller förläning afhändl sig nå-on del
af sin egendom; på sätt i 4 Cap. Jorda-Balken skils; äge då ej rätt genom testamente borlgifva mera än återstoden af den hälft, som icke utgör bröstarfvinges laglott.
H.-R:ns Anm. pag. 12, 83 och 84.

11 GAP.

Om bevakning och klander
af testamente.
1

§•

Den, som. testamente fått, vare
pligtig, der han det till godo njuta vill,
att, inom sex månader sedan han gifvarens död veta feck, uppvisa det för Rät
ten i den ort, der den dödas hemvist
varit; och låte Rätten det i protokollet
införas. Vet han, att testamente till
honom gjordt är, men har det ej i sin
värjo; anmäle det hos Rätten, inom tid,
som nu sagd är. Visste han ej, att te
stamente gjordt var; hafve lika tid till
bevakning, från den dag, han om te
stamentet kunskap feck.
4

§.

Är muntligt testamente gjordt; an
mäle det testamentstagaren hos Rätten,
inom sex månader från den dag, han
om gifvarens död och testamentet kun
skap feck; och låte Rätten testamentsvittnen för dödsfall höras, der det ej
förut skett.
7 §.
Huru testamente bevakas må i vissa
landsorter, der ej allmän rättegångsdag
på sex månader inträffar, är serskildt
stadgadt.

18 Cap. Ä. B.
1

§•

Genom Kongl. Förordningen den
is Mars i83o har denna §. erhållit föl
jande lydelse: Hvar som något testa
mente fått hafver, vare skyldig, i sta
den inom sex månader, och å landet
sist å det Ting, som infaller näst efter
sex månader, sedan han gifvarens död
och testamentet veta feck, det inför Do
maren att uppvisa; och gifve in tillika
en riktig afskrift, som arfvingarna till
ställas skall. Hafver han det ej i han
dom, låte då Rätten veta, att testamente
till honom gjordt är. Försummar han
detta, utan laga förfall; vare testamentet
ogildt. Är han utrikes; njute samma tid
och rätt, som förr sagdt är om inländsk
arfvinge, den utrikes vistas.

181
Skiljaktigbeterne äro, att Förslaget:
.
.
,:o stadgar annan tid, än Lagen, för bevakning af testamente vid Domstol
à landet;

2:0 utesluter Lagens undantag, angående bevakningstiden för testamentstagare, som utrikes vistas.

H. D:n har vid 1 och 4 §.$. anmärkt, att, om Härads-Rätternes nu varande organisa
tion komme att fortfara, vore ock lämpligast att bibehålla den nu stadgade tid för testamentsbevakning ålandet; och i sådant fall, tillstyrkt, att det i 7 §• föreslagne stadgande må förfalla.
H. D:ns Prot. pag. 78.

18 Cap. À. B.
8 §.
Ej må arfvinge dölja eller undan
hålla testamente, som lian i sin värjo
hafver, eller vet i boet finnas.
Gör
han det; gifve till testamentstagare ut
allt det gods, ban således sökt under
sig draga, så ock fallt skadestånd.

2 §.
Nu kan så bända, alt närmaste
arfvinge hafver testamentet i sin gömmo, och döljer det undan; gifve då ut
allt det gods, som han således sökt un
der sig draga, och skadan åter; böte
ock tridiung af testamentets värde.

Det skiljaktiga är: att Förslaget utesluter Lagens bestämmelse af böter.
Anmärkningen vid 6 Cap. 10 §., angående straffbestämmelse i Förslaget till Criminallag
för sterbhusdelägare eller andra, som i samfäldt bo öro och draga något lönligen undan hvar
andra, gäller äfven i förevarande fall.

18 Cap. Ä. B.

12 §.

3 §.

Vill någon klandra testamente ;
stemme inom sex månader, sedan det
honom tilistäldt blef: försitter han den
tid; hafve ej talan å testamentet. Ej
vare arfvinge förment, att tala å testa
mente förr; än det honom tilistäldt är.

Vill man klandra testamente; göre
det inom natt och år, sedan han derom
kunskap feck, som i 1 §. sagdt är, —

Skiljaktigheterne äro, att Förslaget:
1:0 inskränker till hälften den i Lag utsatta tid för klander af testamente;
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2:0 uttiycker bestämdt arfvinges rail att tala å testamente, innan det ho
nom tillstäldt är.
G. H -R:t har ansett den nu stadgade tid för klander af testamente böra bibehållas,
helst om Ilärads-Itätterne ej blifva permanenta.
H.-R:ns anm. pag. 31.

Vid förevarande §. och Lagförslagets nästpåföijande, hvilken sistnämnde innefattar ena
handa stadgande, som nu gällande Lag, ,8 Cap. 4 $. Ärfda-Balken, angående närmaste arfvin
ges beslutande ratt att klandra eller godkänna testamente, har H. D;n, i sammanhang med
dess vid 10 §. gjorda, bland allmännare grundsatser redovista, anmärkning, tillstyrkt det un
dantag, att, i händelse närmaste arfvinge vore utrikes och försule sin arfsrätt, annan inländsk
arfvinge, som, enligt stadgandet i Lagförslagets 3 Cap. 8
ägde arfvet emottaga, äfvensom, i
fall ingen arfvinge vore känd, Kronan borde hafva öppet att testamente klandra, derest ej,
efter kungörande i allmänna tidningarna, på sätt H. Dm förut föreslagit, klandertiden derförmnan lupit till anda. I öfrigt är, till Lagbudets förtydligande, det tillägg nödigt ansedt, att,
när arfvinge dött, medan klander ännu vore för honom öppet, hans rättsinnebafvare ägde till
godonjuta den klandertid, som för arfvingen sjelf återsod.
H. D:ns Prof. pag. 80 och 81.

Nya Stadganden

*).

2 §.

Är testamente till Rättens förvar ingifvet; läte Rätten, på anmälan, det
framtagas och, der det förseglad t är, öppnas och i protokollet införas. Är testamentstagaren när; varde det till honom utlemnadt: är han ej när; varde han kal
lad, att det emottaga. Var testamentet i förvar hos annan Rätt, än der det be
vakas bör; fullgöre testamentstagaren den bevakning, som i i §. sägs.
3

§•

Nu varder hos Rätten anmäld t, att testamente finnes i annans förvar ; ålä°ge
då Rätten honom, att det genast ingifva.
ö°
5

§-

Varder testamente till Rätten ingifvet af arfvinge eller annan, som ej testamentstagare är; då skall Rätten låta kalla testamentstagaren och testamentet
honom kunnigt göra.
*) Ds nya stadganden, soin 9, 10 och 15 §.§. innefatta, iiro bland allmännare grundsatser- redoviste.
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6 §.
Äro flere testamentstagare, och bevakas testamentet at någondera; den be
vakning gälte till förmån för en hvar, som ej försutit den bevakningstid, i 1 §•
stadgad är.
11 §■
Ar testamente tillsLäldt arfvingar, af en bland testamentstagarna; den tillställelse gälte till förmån för alla, som tiden ej förut försummat.
14 §.
Äro flere samarfva, och klandras testamente at en eller nagia, nien ej af
alla; då galle ej klandret, utan för den del, den eller de, som klandrat, i art vet
äga, der ej klandret sker af arfvinge, som tillträdt egendom, då annan sig urartva
gjort, efter ty i 7 Cap. 5 §. sägs.
16 §.
Har myndig arfvinge, i gifvarens lifslid, genom påskrift godkänt testamente,
halve ej våld att det klandra, der ej laglott bortgifven är. Lefver ej den arf
vinge vid gifvarens död; äge påskriften ej kraft emot den, som då aifvinge <ii.
Ej må förmyndare för omyndig sådant godkännande göra: sker det; vare ogildt.
Hav arfvinge skriftligen godkänt testamente, efter gifvarens död; äge testamentet
emot honom kraft, ändå att bevakning ej sker.
Mo t i ver ne i detta ämne innehålla, att på samma grund, som i 1 Cap. Handels-Balken
vore föreslaget, att arf ej må bortlåtas, medan den lefver, som skall ärfvas, hade man har
antagit, att en person, som är att anse för arfvinge, dä testamente upprättas, ej ma, genom
godkännande af testamentet, afstå arfsrätten. Det vore således klart, att om egendom, hvaröfver testamentsgifvaren ej haft rätt att genom testamente disponera, ar bortgifven, arfv mges
rättighet till klander ej förfölle genom ett sådant godkännande, och att, om andie personer i
lians°ställe äro arfvingar vid gifvarens död, desse icke eller deraf voro bundne; men sedan
man föreslagit, att, med undantag af bröstarfvinges laglott, all öfrig egendom må i testamente
bort°-ifvas , och klander å testamente således ej kunde grundas å annat skäl, än att testamen
tet till sjelfva sin varelse och verklighet vore ogiltigt; syntes detta klander ej med fog kunna
väckas af en arfvinge, som genom egen påskrift erkänt testamentets verklighet; och harpå
stödde sig stadgandet, att samma person, som genom påskrift i gifvarens lifstid godkant te
stamente ,°ej har våld att derå tala, om ej laglott vore bortgifven. Att det hkval blifvit för
myndare * förment, att uti någon måtto i förväg frånträda sin myndlings framtida klanderratrd.
tighet, rättvisades af den sorgfällighet, lagen borde iakttaga för omyndiga;
Motiv. pag. 70.

livad anginge det i första momentet föreslagna stadgande, att myndig arfvinge, som, 1
gifvarens lifstid” genom påskrift godkänt testamente, ej skulle hafva rätt att det klandra, der
ej laglott vore bortgifven, har H. D:n ansett arfvingens godkännande vara lika bindande, 1 al-
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seende på testamentets innehåll, som i fråga om handlingens giltiga tillkomst eller form, och
sålunda tillstyrkt, att det i förra fallet föreslagne undantag måtte utgå, destoheldre som lag
stiftaren icke borde gynna brytandet af ett gifvit löfte, och arfvingens påskrift, med kännedom
om dess ogiltighet, kunde hafva det oädla syftemål att försåtligen förmå teslamentsgifvaren att
icke begagna de sakrare utvägar, som stodo honom öppna för betygande af sin välvilja.
Bestämmelsen'i sista momentet, att testamente, som efter gifvarens död, blifvit af arfvmge skriftehgen godkänd t, skulle emot honom äga kraft, ända att bevakning ej skeddeJ är
afven at II. Dm ogillad. Efter dess åsigt borde bevakning af testamente vara för detsammas
bestand ett oeftergifligt villkor. Någon anmärkningsvärd svårighet kunde icke möta för iakt
tagande af denna åtgärd, hvars nytta vore, att i framtiden tjena till upplysnin" om ett från
den allmänna arfföljden gjordt undantag.
H. Dais Prot. pag. 83 och 84.

12 GAP.

Om verkställighet af testamente.
3

§.

Ej må testamente om nyttjande
rätt tili fast egendom gälla till lormån
för någon, som vid gifvarens död ej
till är.

4

§.

Har någon sträckt förordnande om
nyttjanderätt längre, än i 3 §. sägs;
halve den, som rätter ägare är, våld
att egendomen tillträda, när den tid
ute är, för hvilken förordnandet om
nyttjanderätten gälla må. Gifvarens arfvinge vare ägare, när annan af honom
ej nämnd blifvit. Är någon nämnd,
och finnes han till, då tiden för nytt
janderätten till ända går; träde till ägan
derätten, ändå att han ej vur till vid
gifvarens död: var han till vid gifva
rens död, men ej, då tiden för nyttjan
derätten till ända geck; tillfälle egen
domen hans arfvinge.

Genom Kong!. Förordningen den
27 April 1810 är stadgadt, att den, som
bortgifver fast egendom, icke äger magt
att om villkoren för dess förvaltning
sträcka förordnandet längre, lin till för
sta emottagarens och dess makas lifslid,
eller om äganderätten vidare än till ut
nämnande af testaments- eller gåfvotagaiens nästa efterträdare, uti hvilken
sistnämndas hand fastigheten ikläder sig
egenskap af arfvejord, hvarmed i allt
efter allmän lag bör förhållas.

Annan skiljaktighet förekommer ej, än att Förslaget, genom närmare be
stämmelser, än Lagens, åsyftar att befordra enahanda ändamål, eller att nyttjande>
rätten
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rätten af fast egendom ej må skiljas från äganderätten, eller förvaltningen af Su
dan egendom ej bindas vid vissa af _ testamentsgifvaren föreskrdna villkor, tor
längre tid, än som svarar mot en menniskoålder.
Uti motiverna är anmärkt, att, utan afvikelse från berörde ändamål, kunde flera per
soner af en och samma generation efter hvarannan komma i åtnjutande af den inskränktare
Tätti Mieten att egendomen begagna. Man hade derföre, utan att fästa förordnandet vid blott
första emottagarens eller dess makes lifstid, ansett tillräckligt att föreslå, det testamente om
nyttjanderätt af fastighet icke må gälla för någon, som ej vore till vid gifvarens dod.
Motiv. pag. 72.

iy
5

§•

Testamente må ej tagas af oskift
bo, utan af dens del, som gifvit. Har
make genom testamente bovtgifvit viss
egendom, och faller den vid skifte pa
andra makens lott; gifven den dödas
arfvingar testa men tstaga ren ersättning
för värdet.

Cap.
6

Â.

B.

§•

Testamente må ej tagas afbooslufto, utan af dens del, som gifvit halver.

6 §.
Är död mans egendom, efter t
Gap. a5 §., hemfallen till hospital, fat
tighus eller annan sådan inrättning; då
gälle ej testamente, som, till för lång för
inrättningen, af honom gjordt är.
Det skiljaktiga är, alt enahanda grundsats blifvit i Förslaget, fullständigare
än i Lagen, uttryckt.
Motiverne i detta ämne innefatta, alt af den grundsats, att ingen kan bortgifva annat,
än hvad honom sjelf tillhörer, följde klart, att, efter hvad ock förut varit stadgad t, testa
mente måste tagas af dens del, som gifvit, men icke af oskift bo Intraffadc nu vid bodel;
ntt näo-on viss af den aflidna maken testamenterad egendom faller pa den eftei lefvandcs
lott ’ så vore väl testa,nentstagaren ej berättigad till sjelfva egendomen; men då gifvaren e,
kunde sägas hafva borlgifvit något, som ej hörde honom till, i Hen stund testamentet gjorte,
utan den bestämda egendomen kommit att frångå testamentslagaien, entast ^enom e
liga lottningen efter dödsfallet, borde denne af arfvingarne njuta ersaltnmg for värdet,
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Skulle
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deremot, af nâgon â hospital eller annan barmhertighetsinrättning intagen person, testamente
göras om egendom hvilken efter lag vore till inrättningen hemfallen, måste det, såsom till
rätlägandes forfang ländande, anses utan verkan.
Motiy. pag. 72»

!
kal’ Uti S1nare WOm■ af 5
föreslaSit den förändring, att make, pä hvars
lott vid sWte testamenterad egendom faller, borde vara skyldig att afstå egendomen till
testamen stagaien emot ersättning af den dödas arfvingar i annan egendom, efter det värde,
hvartill den i skifte ingått.
H.-R:ns Anm. pag. 12, och Motiv. pag. S4 och 85.

18 Cap. A. B.
16 §.
Testamentstagare äge rätt att till
träda livad honom i testamente gilVet
är, der han borgen derföre ställer.
Gör han det ej ; ställen arfvingarne bor
gen: eljest läte Rätten, der testamentstagaren det påstår, sätta godset i säker
vård, till dess klander tid ute är eller
dom fallit.

3

§.

Vill man klandra testamente; —
~
— och den som testamente
fatt bafver, behålle ej dess mindre det
honom derigenom gifvit är, der han
borgen derföre ställer. Eljest Stände
det i qvarstad, eller i goda mäns hän
der och vård, till laga utslag.

Skiljaktigheterne äro, att Förslaget:
i:o tillåter arfvinge, emot borgen, tillträda hvad i testamente gifvit är, der
ej testamentstagare denna rätt begagnar;
2:o stadgar säkerhet för det testamenterade godsets tillträdande till dess
klandertid ute är, ändå att klander ej sker.

Nya Stadganden.
1

§-

Dor förr, än gifvaren, den, till hvilken testamente gjordt är; då må ei
hans arfvingar njuta det testamente till godo, der ej så i testamentet förord
na dt linnes.
2

§•

Är i testamente nyttjanderätt åt någon på viss tid upplåten, och dör han,
mnan den tid ute är; då ägen ej hans arfvingar alt i hans rätt träda, der ej gif-
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va ren så förordnat; ulan falle egendomen honom till, som efler den utsatta tidens
förlopp, den eljest tillträda skulle. Äro Here nämnde, att hvar efter annan egen
domen besitta, och komma de således tidigare dertili, än gifvaren förordnat;
•igen ändå ej rätt till besittning i flera år, än gifvaren för en hvar af dem
bestämt.
Uti motiverna är anmärkt, alt om någon fått upplåtelse af nyttjanderätt till egendom
på viss tid, men dör före den tidens förlopp, så kunde ej eller lians arfvingar, utan gifvarens
uttryckliga föreskrift, äga rätt till egendomsbegagnandet för den återstående tiden, emedan
denna förmån varit personlig för testamenlärien. Och på det tvifvel ej matte uppstå, huru
vida, i det fall, då gifvaren nämnt flera, att hvar efter annan tillträda nyttjanderätten, egen
domen, när någon innehafvare dör inom den tid, som lör hans nyttjanderätt vaiit bestämd,
borde få af ägaren begagnas, intill samma tids slut, då nyttjanderätten för nästa efterträdare
skall vidtaga; hade man föreslagit, att denne genast ägde i den honom tillagda rätt inträda.
Men då den, hvilken sålunda kommit i tidigare utöfning af sin rätt, än testamentet föreskrifvit skulle kunna påstå, att likafullt få begagna egendomen, intill den tidpunkt, som gifvaren
för honom bestämt, men hvilket destomindre borde äga mm, som, genom en föregående innehafvares dödsfall, efterträdarens i testamentet till viss tid inskränkta rätt icke kunde anses ut
vidgad; så hade man funnit nödigt att i förslaget härom gifva föreskrift.
Motiv. pag. 71.

7 §.
Har gifvaren vid rättigheten alt njuta testamente fästat villkor, som strider
emot lag eller goda seder, eller eljest otjenligt pröfvas; vare det villkor ogildt.
Då omöjligt vore, att förese och upptaga alla de mångfaldigt olika händelser, som kunde
föranleda att pröfva ett vid testamentsrätlen fästadt villkor otjenligt, hade man ansett sig böra
låta denna profiting ankomma på Domarens urskilning, efter omständigheterna i hvarje serskildt fall.
Motiv. pag. 72.

Enär det stadgande, att testamentsvillkor, som otjenligt pröfvades, skulle vara ogildt,
lemnade åt. Domaren en nog vidsträckt pröfningsrätt och åt testaméntstagaren nog många an
ledningar, att söka undandraga sig fullgörande af gifvarens vilja, har H. D:n föreslagit, att
i stället för orden: eller eljest otjenligt pröfvadesj redactionen må blifva: eller eljest pröf
vas för samhället skadligt J eller ock overkstdllhart.
H. D:ns Prot. pag. 85.

8

§.

Ku har gifvaren ej ägt, eller bar han afhändt sig egendom, som han i te
stamente anslagit, eller linnes, vid hans död, gifven fast egendom inteknad eller

188
lös egendom pantsatt; dâ âge ej testamentstagare att derföre fordra ersättning,
der sådant eji testamentet stadgadt är; hafve ej eller rätt att erhålla egendom i
hattre skick, an hvari gifvaren den efter sig lemnat.
n • UÜ m°tlVe'!'a äl‘ anfördt’ ,att om givaren i testamentet anslagit något, hvartill han ej
haft agan «a , a testamentet gjordes, borde teslamentarien ej derföre fordra skadestånd eiJei vedeiJag, emedan det ej med visshet kunde antagas, att gifvaren, om han känt annans ratt
till den testamenterade egendomen, velat i dess ställe af sin öfriga egendom tillägga testamentarien naDon foiman företrädesvis, framför andra testamentarier eller arfvin^ar Likaledes neh
edLt?lTatmfriMithrdelSei|llan '
^ ^^ade egendomen,
isZIfJ
n
Tu « n ' Pa,llSalt> dei’,®en0m 1 Sielfva
npphäft förordnandet,
. folstnalnnde fal1 helt och hallet, och, i de senare, till så stor del af värdet, som mot inckmngen eller pantskdhngen svarade; deraf ock måste följa, att teslamentarien icke vore, i
nagot fall, till ersättning berättigad.
5
Motiy. pag. 72, 73.
1

9 §.

IS •»«,««. »rn i testamente giften tir, füräimml eller

Äugrtf

e,ler *-•^

w.

i° §.

Har man, genom testamente, gifvit bestämd egendom eller persedel eller
och fmna,
6r afk0mSt med anviSnin" â vlS* e§endom’ hvaraf den utgå'skall,
,
unnas i samma testamente penningar anslagne, som endast till belopp och
s ag estamde äro; njute den, som egendomen, persedeln, räntan eller afkomsten
tact, sitt ut, ändå att penningarne ej af qvarlåtenskäpen gäldas kunna.

t • f Äl,g

11 §•
Pemyn8ar anslagne åt flera, och räcker ej egendomen till för alla-

skiifvit att démené skaT’
.Som af skillin?» der e! gieren föresKiitvit, att eten ene skall, framfor den andra, sin rätt njuta. Har en fått hufyu stol i penningar, och annan fått bestämd ränta eller afkomst, utan anvisnîn«;';;rfler;d0T; hvaraf den «là Skall; njute hvar Sin rätt’ 1 fol^Hande af laga
ian a a hufvudstolen och af cen anslagna räntans eller åtkomstens belopp till
rantan eller afkomsten af hela den egendom, hvaraf de utgå skola.
P’
‘T" anSelt’ Vid ^‘^ngeus otillräcklighet, annan grund icke äga rum för bestämmande af testamen Is tagare, inbördes rätt i detta fall, än att en hvar borde njuta så mycket
som, efter förhållandet af tillgångens varde till alla penningebeloppen, å hans del fülle. "
Motiv. pag. 73.
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12

§.

Gifves, genom testamente, bestämd egendom eller persedel, eller ock ränta
eller afkomst af viss egendom åt en, och viss andel i qvarlåtenskapen åt annan;
varde denna andel beräknad endast af b vad som är i behåll, sedan den bestamda
gåfvan utgått.
H. D:n har ansett någon allmän föreskrift destomindre böra, i förevarande fall, äga
rum, som densammas tillämpning ändock komme alt bero af testamentets ordalydelse och inne
håll, bedömdt i dess hela sammanhang.
H. D:ns Prot. pag. 85.

13 §.
Finnas fiere testamenten, sorn ej upphäfva hvartannat, men for egendomens
otillräcklighet ej till fullo verkställas kunna; gången de i viss egendom och per
sedlar anslagne gåfvor, så ock ränta eller afkomst af viss egendom, till en hvar
ut. Äro anslag i penningar gjorde; äge yngre testamente företräde for aldre.
Sedan man antagit, alt fiere testamenten, som ej upphäfde hvarandra blifya på en gång
gällande, följde deraf, att bestämde legaler skola fullt utgå, ehvad de i ä dre eller yngre te
stamente voro förordnade. Men då penningeanslag voro gjorde, som e, till fullo kunde utga,
hade man ansett äldre testamente böra vika för ett yngre, ur det ska), att gi varen mas e piesume,'as i samma mån hafva ändrat sin vilja, som hans tillgångar, efter verkställighet al det
senare förordnandet, icke förslogo att uppfylla det förra.
Motiv. pag. 73.

14 §.
Är genom testamente förordnadt, att, till gäldande af ränta eilet afkomst,
egendom afsättas skall; då må avfvinge eller annan som äganderätten hal
viss den egendom tillträda, der han för räntan eller afkomsten säkerhet ställer.
ver
ver,
Är ränta efter afkomst utan sådan föreskrift anslagen; då må testamentstagare e\
fordra säkerhet af den, som räntan eller afkomsten gälda skall.

Den som fått nyttjanderätt till penningar eller annan lös egendom, vate ej
skyldig ställa säkerhet emot förskingring, der ej så i testamentet forordnadt ar.
De i sislberörda tvenne §.§■ föreslagne stadganden vilade på den grund, att ingeu testa
mentstagare borde, för åtnjutande af de honom tillagda förmåner, betungas med andra och
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vidsträcktar
sigter öfverensstämde.

ä" "" m'd *'f™

«* gifvavens der] ^ ,f.

Motiv. pag. 73.

17

§■

Är i testamente förordnadt, att lestamenlïLgare ej skall nöd-, ,1 t n\
i
villkor inträffat eller
1i7 -r d
1 .8°l1°
dess det skett, eifvareas arfVinmr ->tt i cl-il 4
ppfyldt blifvit; ägen, inLill
dock derfoi-e bo,Ln. Sa/ k f Ä
1Ä
tesla>““'«ode godset; ställen
lörr, an nagot den föreskrifVet

vill, uppfylla; dä ms ej säkerhet fordras. U,mMleVej m“«!"1’ "%J"
ret, nar det . han, mak, står, inom ett är; vi™ han iLnJST^T"
ter
iierefter borde tillfalla C, mot det bn, till °X) 1 ' t" n ‘ ^
C, »m var ti„ J«Ü ‘

A « ««*««* fo™rd«, »„ tf_
^ fasta e8end°m> Vilken
**
«

huruvida hau vil,a heg.gua leslameatet, an u,i„,h,'
’
''f"/1 ™ -™™‘ “fo
reskrifna villkor, dels att C:s närmare eller fjärmare “ rf '• „
^«derattens ofvergång föefter stämning yrkade få tillträda Ars fasta egendom till hvlfken v“®*
!ld C:s <l6'd’
sig, emot enahanda villkor, vara närmast berättigade.'
‘
den"eS arfv,n«ar ans%°
Vid jemnlorelse af 4 §■ med förevarande i7-de har R
förstnämnda icke kunna hänföras till <len framställda händeil e

,
'

vilikorliga rättighet icke kunde, „„ .«„nentet
^
vmgar, pä samma sätt, som om villkoret redan varit uppfyldt elleen3“
m ",
agan erätt genast vid A:s död tillfallit testamentarien. TUi denna I tSeS
H Hm
!
yt erhgare anledning af I?
enligt hvilken A:s arfvingar under tiden innere^ ,
och da denna e, kunde- dem frångå på grund af C:s nämnde villkorliga rätH»heftlk
*
samt vant honom tillagd och sålunda vid hans död förfallit; borde, efter H Pu
° T
ar vingar, om C afled innan testamentevillkofet blifvit uppfyldt, få efter l- m
t
behalla A:s fasta egendom, emot det de till D betalte deutest« bes^mda Imf "*
Man gjorde s,g ]ätt den föreställning, att A, änskönt han unnat Os ner
t
rättigheten, hkväl icke önskat att C:s arfvingar skulle, framför A:s egne få ,? de M " S'
H.-R.-n har der fore till lagbudets förtydligande i denna omständighet, tillstyrkt" 1i *
erhalla följande Ulläg: Dör testumenstagaren, innan han uppfyllt villkoret ’ “d,§’
testamentet ej, att hans arfvingar äga till Inns vntt t -A
i i°n
r
? oc 1 lnnehaller
. „ ,V
0
D
Ilans ™ trada: behållen gifvaren-s
i
men, och fulfgören de det föreskrifna villkoret
* vVar egendoH.-R;ns Allra. pag. 31—33,

Då anledning ej vore att förmoda, det någon testamentaire skulle e*e«villid dm»
med uppfyllande af testamentsvillkor, enär detta dröjsmål hindrade honom att Ä
>
4

5,l,tande’ °Ch Skadan Sâ,unda’ âtminstüne i de .flesta fall, skulle drabba honom sjclf, samt
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svårigheter mötte för bestämmande af en i alla händelser lämplig tidrymd, till fullgörande af
ifrågavarande villkor, helst desamma möjligen kunde fordra längre eller kortare rådrum för
verkställigheten, har H. D:n ansett det böra på Domaren få ankomma att, när så nödigt pröfvades, förelägga viss lämplig tid härföre, vid det äfventyr, sista mom. af denna §. innehåller.
H. D:ns Prot. pag. 85 och 86.

IS §.
Testamentstagare, som fått nyttjanderätt till fast egendom, vare pligtig den
vårda och underhålla, som i 4 Cap. n §. Jorda-Balken om förläningstagare sägs.
Då egendomen afträdas skall, njute lestamentstagaren eller hans arfvingar laga
fatdag, der ej viss tid för aftradet utsatt varit.
19 §.
Har gifvare nämnt en eller flera personer, att testamente verkställa, och
vilja de deif befattning sig åtaga; vare, om deras rätt och pligt, lag, som om
syssloman i i4 Cap. Handels-Balken stadgas.
13 CAP.

Om den, som myndig vara må *).

ig Cap. À. B.

1
1 §.
Den, som ej hafver fyllt tjuguettår,
Man vare myndig, då han fyllt
äge
icke
magt, att sjelf förestå sitt aid.
ljugitett år: är han gitt, innan han den
ålder uppnått; vare ock då myndig.
Skilnaden är: alt Lagens stadgande om mannens myndighetsålder är ovill
korligt, men Förslaget innefattar ett undantag från regeln, för gdl man.
§*

Såsom motiv för denna Lagförändring anföres, alt, då, efter livad uti 2 Cap. i $• G-Htermåls-Balken vore föreslagit, mansperson, som omyndig är, äfven horde till ägtenskap taga
"iftomans bifall, man ej hade skäl befara, att den person, som det vunnit, skulle sakna nog
stad°a att vårda sina angelägenheter. Hade han funnits skicklig att blifva husfadei , boice an
oek ° anses berättigad att vara sin egen målsman. Dessa båda egenskaper kunde ej åtskiljas,
utan verklfra olägenheter; och man hade derföre velat bibehålla dem förenade, så framt ej x
nå-ot serskddt fall kunde visas, att en man, som trädt i gifte, än vidare behofde formyndarevård. Hvad om sådan vård för den, som uppnått myndig ålder, i allmänhet vore foreslage ,
hl efve äfven då gällande.

Motiv. pag. 73 och /4.

Häremot har H. D:n anmärkt, att mannens rättighet i vissa fall att ingå ägtenskap vid
l? '„.h ,3 Ars ålder ej voie beroende af hans skicklighet att såsom myndig person sjelf for*) stadgandet uti Lagförslagets 3 $. 1 mom. Sr redovist hland allmännare grundsatser.
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vaita sin egendom, samt någon olägenhet ej visat sig af det förhållande, som, efter nu gällande
lag, ansågs, äga rum, att äfven den gifta mannen förblefve omyndig intill fyllda at år; H.
. D:ti har sålunda ej funnit skal att den föreslagne Lagförändringen tillstyrka.
H. D:ns Prot. pag. 86.

fg Cap. Ä. B.
4 §.
Deu vanvettig är,
under förmynderskap.

Stände alltid

5 §.
Menar fader eller, der lian död
är, moder, att barn ej kan, innan det
myndighetsålder uppnår, vinna den mog
nad i förstånd, att det, vid den ålder,
må sig och sin egendom sjelf råda och
förestå; äge hos Rätten det anmäla: äro
föräldrarne döde; då må sådan anmä
lan af fränder eller förmyndare göras.
Pröfvar Rätten skäl vara att omyndig
heten förlänga; låte det i allmänna tid
ningarna tre gånger kungöras. Ej må
den anmälan, nu sagd är, tidigare ske,
än å sista året af omyndighetsåldern.
Vill den, hvars omyndighet förlängd
blifvit, sedan lian eller hon till myn
diga år kommit, från förmyndare vård
fri vara; söke derom Rätten.
6

§•

Finnes myndig person för uppen
bart slöseri, eller annan orsak, oförmö
gen att sin egendom, vårda; då äge Rät
ten, på anmälan af föräldrar eller frän
der, den person under förmyndare stäl
la; och låte det i allmänna tidningarna
tre gånger kungöras. Har den, som under
förmyndare så ställd är, något med an
nan slutit, innan första kungörelsen sked
de; derå må förmyndaren ej tala, der ej
visas kan, att den andre velat, det an
mälan om förrnynderskapet då gjord var.

4 §.
Den för vanvett, slöseri, eller an
dra orsaker, ej kan vårda ho sitt; varde
under förmyndare ställd.
Kongl. Förordningen den 7 Junii
1749 förklarar föräldrar, närmaste anhö
riga eller förmyndare både berättigade
och skyldiga att, då anledning dertill
förekommer, hos Domaren söka, det de
ras barn, anhörige eller myndlingar måge, längre tid än lagen utsätter, för
omyndiga förklaras, och deras egendom
under Curatorers vård och förvaltning
sättas, intill dess den omyndige visar
säkra prof af forsigtig hushållning. Kro
nans ombud äger ock hos Domaren gö
ra anmälan härom, der närmaste skyldeman, eller förmyndare sådant för
summar.
Kongl. Förorordningen den 11 Maj
1774 stadgar, att då någon, efter lag
myndig, åter varder ställd under för
myndare, bör sadant i allmänna tidnin
garna kungöras.

Skilj-
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Skiljaktigheterne äro, att Lagförslaget:
j;o i följd af dess grundsats, att ogift qvinna vid tjugufem års ålder är
myndig, utsträcker förevarande bestämmelser, äfven till sådan qvinna;
2:0 innefattar bestämd föreskrift om tiden, då anmälan hos Rätten om oinyndighetsålderns förlängande får ske;
3:o tillägger stadgande i det fall, att myndig person, som under förmyn
dare blifvit ställd, något med annan slutit, innan om hans omyndighetstillstånd
k ung jord t är.
Uti motiverna är anmärkt, att, enär den, som aldrig varit myndig, ej haft tillfälle att
visa så tillförlitliga prof af större eller mindre skicklighet i egendomsförvaltning, att derafmed
säkerhet kunde slutas till verklig nödvändighet att honom under förmynderskap, öfver den i
lag utsatte ålder, qvarhålla; hade man ej ansett förlängande af omyndighetsåldern, för annan
orsak, än bristande förståndsmognad, under en persons minderårighet, kunna äga rum.
Motiv. pag. 75.

Häremot har Sk. H.-R:n erinrat, att månge andra orsaker, än bristande förståndsmog
nad, kunde finnas under en persons minderårighet, som vittnade om hans oskicklighet att vår
da sin egendom. Dagliga erfarenheten vitsordade, att man kunde hafva de bästa intellectuela
egenskaper och likväl sakna förmågan att sköta affairer, eller förvalta penningar. H.-R:n har
sålunda ansett någon bestämd inskränkning i rättigheten att göra anmälan hos Rätten, i det
fall 5 §:n afser, icke böra äga rum.
Vid 6 §. har H.-R:n tillstyrkt, att, då orsakerne till en persons ställande under förmyndarevård, såsom beroende af undersökning och pröfning vid Domstol, ej behöfde utmärkas,
orden: för uppenbart slöseri, eller annan orsak, må utgå.
H.-R:ns Anm. pag. 13 och 86.

H. D:n har ansett de i 5 §. föreslagna stadganden jemväl vara lämpliga, då sådan person,
som ännu ej kommit till myndig ålder, sjelf funne nödig den anmälan, som i $.‘n sägs. Derigenom förekommos de skadliga följderne af bedrägliga, postdaterade afhandlingar med omyndig
person. Till stadgandet i förra mom. af 6 §. hafva G. H. R:t och H. D:n gemensamt föresla
git det tillägg, att jemväl hustru ägde, i afseende på sin man, göra sådan anmälan och med
enahanda påföljd, som der omförmäles; äfvensom H. D:n särskildt tillstyrkt det stadgande, att
myndig person, då han sjelf insåge sitt behof af förmyndarevård, vore behörig att derom hos
Rätten göra ansökning.
H.-R:ns Anm. pag. 34 och 35.

H. D:ns Prot. pag. 88 och 89.

Nytt Stadgande.
Bland öfriga, af förra LagCoramitteen, efter utarbetande af Förslag till.Crimi
nal-Lag, föreslagna ändringar i Civil-Lagen, förekommer i detta Capitel följande
§. i ordningen den y.de.
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För den, som till straffarbete i fjerde eller högre grad dömd är, skall ock
förmyndare förordnas, att hans egendom förvalta medan han straffet undergår;
och vare, i ty fall, lag som i 6 §. sägs.
14 CAP.

Om förmyndare och huru de för
ordnas skola.

2 §.
Dör fader; vare då moder förmyn
dare för sina barn, med nästa fäderne
fränders råd: — _, __ _ ___

20

Cap. Ä. B.

2 §.
Dör fader; hafve då moder rätt att
förestå sina barn och deras gods, med
nästa fädernes fränders, eller förmyn
dares råd. — — — — __ _

Det skil jagtiga är: att den förmyndarevård, Lagen anförtror moder, såsom
rättighet, är henne i Lagförslaget ålagd, såsom pligt.
Da moder, om än sådane skäl, som, efter lag, gällde för personer af mankönet till befri
else frän förraynderskap, icke visades, ändock kunde hafva många andra anledningar att ej
vilja åtaga sig en sä ansvarig befattning, och hon, i sådant fall, ej borde af lagen dertill bindas;
hafva Sk. H.-R:n och H. D:n gemensamt tillstyrkt, att Lagens redaction i detta ämne må bi!
behållas; äfvensom H. D:n särskildt föreslagit, att, om moder åtoge sig förmynderskapet, men
önskade, att medförmyndare till hennes biträde måtte förordnas, borde beviljande deraf an
komma på Domarens pröfning.
Sk. H.-R:ns Anm. pag. 13 och 86.

H. D:ns Prot. . pag. 89.

20

* §•

Cap Ä. B.
7

§-

Finnes af förtekning, som Kyrko
herde, efter ig Kap. 2 §., aflemna skall,
eller af boupptekning, att någon, som
dött, lemnat efter sig omyndigt bara,
och lefver en af föräldrarna; varde god
man förordnad att barnets rätt vårda,
till dess boet utredt blifvit emellan bar
net och den af föräldrarna, som lefver.

Nu kan så bända, att rätter för
myndare ej kan strax nämnas, eller lag
liga träda till det förmynderskap; förordne då Domaren någon god man, som
emellertid barnagodset vårda må.

Annan skiljagtigbet förekommer ej,
bestämdare uttryckt.

att Lagens mening blifvit i Förslaget
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IT. D:n har ansett stadgandet om god mans förordnande böra utsträckas till alla sådana
fall der Domaren funne föräldrar och barn hafva inbördes stridiga fördelar alt bevaka.
H. D:ns Prot. pag. 90.

20

5 §.
Nu äro bâcla föräldrarne döde, el
ler har den efterlefvande af dem för
verkat rättigheten att för barnen för
myndare vara, som i 3 §. skils; då skall
Hätten förmyndare förordna.

Cap. À. B.

3 §.
Äro både fader och moder döde;
vare då den barnens förmyndare, som
de med tvägga manna vitne, eller skrift
liga dertill nämnt hafva, och tage han
Domarens bevis derå.

6 §.
Har fader, skriftligen eller munt
ligen, i vittnens närvaro, förmyndare
nämnt; varde den af Rätten förordnad,
då anmälan derom sker. Är af moder
förmyndare nämnd, med skyldaste fä
derne fränders råd; vare lag samma.
Skiljaktigheterne äro, att Förslaget:
i:o upptager ett nytt fall, då förmyndare förordnas skall: att efterlefvande
make förverkat rättigheten att vara barnens förmyndare;
Sk. H.-R:n bar, i följd af anmärkningen vid 2 §. föreslagit tillägg äfven af det fall: att
moder afsagt sig rättigheten att vara förmyndare.
H.-R:ns Anm. pag. 13 och 86.

anser moder, vid utnämnande af förmyndare, böra taga skyldaste fäder
ne fränders råd.
2:0

20

7 §.
Finnes ej någon nämnd, på sätt i
6 §. sägs; varde då till förmyndare för
ordnad den, som med den omyndiga
närmast skyld och, der flere jemnskylde äro, den, som ibland dem äldst är.

Cap. À. B.

4 §.
Nu hafva de ej någon nämnt; va
re då den förmyndare, som skyldast
och dertill fallen är; — — — —
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Det skiljaktiga är: Lagförslagets bestämmelse äfven i det fall, att flere
jemnskylde äro.
H. D:n, som vid Lagförslagets i Cap. 3 $. Giftermåls-Balken anmärkt, alt icke någon
borde vara giftoman for den, fran hvilken han härstammade, eller för den sidofrände, som
vore närmare an han, den gemensamma stammen, har ansett enahanda grundsats äfven böra
följas i fråga om förmyndare, dock så, alt den skyldeman, som, i enlighet härmed, icke hade
nagon pa slagtskapen grundad rätt att emottaga förmynderskapet, likväl ej vore, mera än
oskyld peison, hindrad att kunna dertill utväljas och förordnas.
H. D:ns Prot. pag. 90.

20 Cap. Å. B.
9

8

§-

Utländsk man må ej vara förmyn
dare: ej den, som litet vetande, gäldbunden, slösare, eller barnens vederd c lo maxi, eller så gammal och vanför,
eller så fattig är, att han förmynder
skapet ej förestå kan; ej eller den, som
efter dom är medborgerligt förtroende
förlustig. Förekomma andre binder; pröfve ock Rätten, orn de af den vigt äro,
att de gälla må.

§.

Ej må den vara förmyndare, som
litet vetande, gäldbunden, slösare, eller
barnens Vederdeloman är, eller den,
som ej fyllt tjugu fem år, eller är så
gamma] och vanför, eller så fattig, att
ban förmynderskapet ej förestå kan:
icke eller utländsk man, eller den af
annan läro är, eller den, som hafver
Kronones, eller andra sådana medel un
der händer.

Det skiljaktiga är, att Förslaget för emotlagande af fönnynderskap, dels - tilllägger det nya hinder: om man efter dom är medborgerligt förtroende förJustiodels utesluter följa,ide i Lagen upptagne: att man
J
1
ej fyllt tjugufem år;
Denna föreskrift, som, vid svårigheten att finna skickliga förmyndare, varit för otnvndDa
snarare menlig, an gagnelig, har man ej ansett skal att bibehålla, enär den i la»en antagna
ålder för personers myndighet berättigade dem till alla de functions, so.n i enskilda lit vet
kunde förekomma.
Motiv. pag. 75.

H. D:n har ansett Lagens stadgande i delta fall dels vara föraniedt af skyldi» omtank-,
att icke anfortro omyndigas välfärd åt den, som ännu ej halt tillfälle att visa/ huruvida lian
agde skicklighet att vårda sina egna angelägenheter, dels ock öfverensslämde med den »rund
sats, som, i afseende pä åldern, iakttogs vid vissa allmänna uppdrag, såsom Domare-förordnanden och val till Riksdagsfullmägt.g. Pa denna grund är tillstyrkt, att stadgandet må hiheH. D;ns Prot. pag. 90.
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2'0 bekänner sig till främmande lära;
Med afseende på förmyndarens vigtiga åliggande att vaka ofver myndlingens undervisning
i Religionsämnen, Lar H. D:n ansett detta stadgande böra bibehållas, så vidt fråga vore om
annan Gudalära, än den evangeliskt Lutherska eller Reformerta, och det fall ej inträffade, att
myndlingen skall i annan bekännelse uppfostras.
H. D:ns Prot. pag. 90.

3:o har Kronans, eller andra allmänna medel om händer.
Uti motiverna är anmärkt, att då, efter hvad 22 Cap. i Förslaget tdl Handels-Balk visa
de, man satt omyndig persons förmånsrätt hos förmyndare framför den, som for Kronans el
ler andra allmänna medel ägde rum hos uppbördsmän, hade, i och med detsamma, den giun
förfallit, hvarå det i nu gällande lag stadgade förbud för uppbördsmän, att vara förmyndare,
egentligen hvilade. Man hade länge, såsom brist i lagstiftningen, öfverklagat svårigheten att
med säkerhet ernå underrättelse om tiden, hvarifrån omyndigs förmånsrätt hos förmyndare ma
räknas, och flere utvägar till undanrödjande af denna svårighet hade varit påtänkte. Näi nu,
efter hvad i förenämnda Gap. af Handels-Balken blifvit föreslagit, tidpunkten af en förmynda
res tillförordnande icke komme att i någon måtto äga inflytande på särskilda formansratleis
reglering borgenärer emellan, hade man ej här behöft anvisa medel till den ofverklagade svå
righetens undvikande.

Motiv. pag. 75 och 76,

Sk. fl. R:n har tillstyrkt, att, utom de föreslagne hinder för emottagande af förmynderskap, äfven må tilläggas: om man blifvit dömd förlustig all medborgerlig vätt, eller till straff,
medförande vanfrejd; så ock, att qvinna ej må vara förmyndare för andra än egna barn.
H.-R.ns Anm. pag. 13 och 87.

11 §.
Vill ej den, som bör eller af Rät
ten tillsatt är, förmyndare vara; vise
då laga skäl, eller att annan till förmynderskapet närmare är. Gitter han
ej det; äge Rätlen honom förmynderskapet vid vite pålägga; och svare den,
som treskas, till all skada.
Vid denna §., som innefattar enahanda stadgande med nu gällande Lag, 20 Cap. 5 §. h'tda-Balken, har G. H. R:t tillstyrkt följande tillägg: Besvärar förmyndare sig öfver Rättens ut
slag; fortfare ändå hans ansvarighet för förmyndarevålden, intill dess denna upphört, i följd
af beslut, som vunnit laga kraft.
Till förekommande af det för omyndigs rätt vådliga förhållande, som man seit intiäffa,
att, sedan en vederhäftig förmyndare begärt och erhållit endtledigande från förmynderskapet,
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ocl, delta blif.it anförtrodt àt en
mi.d.e sSler
b„,MS
i detta senare beslut, men förre förmyndaren blifvit befriar}
„
a
c
,, ,
8
från ersättning for den for lus t, som uppkommit i följd af,’
f.™"
41 endtIedigande,
H.Btn derjernte föreslagit, .« e. „ f
l’.i
d»salerhet, har
”Söker förmyndare, ,t, «. förm'ynderska’pe, „J«’
^ööe’a'tf“ “
någoa »f den omyndigas fr,„der, „„ säd,ne finna, BifÏÏfer 21
T*"**" «*

„7T

ål

förmyndare, af,rad, sin befattning, i„„,„ beslutet om hans endtledigL'e'“2
H.-R:ns Anm. pag. 35.

2/ Cap. Ä. B.

n ■

t

12 §'

1 §•
fÖr bffel8ke t**«*»***« äro
“““ ’ndrt™*‘ PfMnmgsrätl, an La-

gen, genom följande tflîâgg?
~
— — Nu kunna andra skäl
gifvas före; prof ve da Rätten, om de
af den vigt äro, att de gälla må.

Nya Stadganclen.
3

§.

.... ,‘da]te ’ som ^en andra genom groft vållande dränit
lor de barn, han eller hon med den dräpna aflat. P

må pi c,,,
\
**
foil^ndare «ra

10 §.
Nu at förmyndare tillsatt: kommer annan och viser sig till det fm-,
1
skap närmare vara; varde då han af Rätten förordnad.
formynderG. H.-R:t har ansett det kunna med skäl antagas, att, då förmynderskap alltid innef tt
ahqvid onerosum, dels närmaste skvldemän
i r;;,.
j
r .
. . ..
‘ 8
1 innefattar
’ , . . ,
»R-yiaeman i formyndarefrågor lorst horas, dels iti
„
i det fall forevarande §. afsage, anmälde si«i-jj “
• j
e ■■ i r
,
att den, som,
,
„
,
, .ö
““ituuesig, leddes mindre af valvilia for de oinv.,,1;^
c
enskdda afegier och beräkningar, de der möjligen kunde för myndlingarna blifva ffmT,
fo Jd. Pa denna grund och da en skyldeman, om han inför Hälfen visade barnens vîd fofd ?
att antingen han, eller annan person förordnades, att, i förra förmyndarens ställe deras r n
iakttaga, troligen utan beslämdt laghud derom, skulle få sin begäfan bifallen- har H R
som amett fron tdl ofta obehöfliga Rättegångar ej höra i Lagen finnas, hemställt lic ’
denna §. ma fian Forslaget uteslutas.
, m icke
H.-R:ns Anm. pag. 35,
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Derma H.-R:ns âsigt har H. Dm sâ mycket mera gillat, som, om den klandrande afvetat
annan förmyndares förordnande, utan att deröfver inom laga tid klaga, han borde anses hafva
dertill samtyckt, och åler, i fall han varit derom okunnig, han agde att föra talan, såsom den
der vore ohörd dömd.
H. D:ns Pröt. pag. 91.

15 C A P *).

Om förmyndares pligt; sä oek huru
förmynderskap afträdas skall.
4 §.
Lösören, som för omyndig finnas
umbäriige, låte förmyndaren å öppen
auktion föryttras, dock med undantag
af större boksamlingar, konststycken el
ler andra sällsamheter, dem förmynda
ren skali åt den omyndiga bibehålla och
vårda, der ej trångmål till deras för
säljande sig företer. Ej må auktion å
omyndigs lösa egendom förrättas, utan
att derom minst tio dagar förut kungjordt blifvit från predikstolarna i hä
radet, eller i staden, om försäljningen
der hålles; late ock förmyndaren den
omyndigas närmaste fränder, som när
äro, det veta.

22 Cap. À. B.
4

§.

De lösören, som omyndig ej sjelf
behöfver, böra till hans nytta föryttras

Skilnaden är, att Förslaget tillägger bestämmelser, angående:
i:o livad af lösören från försäljning undantagas hör;
a:o huru försäljningen bör ske.
Då, efter H. D:ns âsigt, de föreskrifter, som förevarande §. innefattar, dels icke rörde
ämnen af den synnerliga vigt, att de företrädesvis, framför många andra den omyndiges an
gelägenheter, syntes böra särskildt upptagas, dels ej omfattade frågor af sådan beskaffenhet,
att någon allmän bestämd föreskrift derföre kunde gifvas, har H. D:n tillstyrkt, att dessa Lag
bestämmelser måtte utgå, och ansett i stället mera lämpligt erinra förmyndare om deras ålig
ganden i allmänhet att, på bästa sätt, föryttra och till fruktbar egendom förvandla sådane lös
ören, som ej af ett eller annat skäl pröfvades för den omyndiga tjenligt alt bibehålla.
H. D:ns Prot. pag. 92 och 93.

*) Lagförslagets stadganden uti 3, 3 och 18 $.$. ar bland allmännare grundsater redoviste.
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23 Cap. Ä. B.

10 §.
— — — Äro ej fränder, eller
vägra de att räkningen granska; da skall
förmyndaren, hvart tredje år, sin räk
ning till Rätten inlemna; och förordne
Rätten god man, alt den genomse. Fin
na fränder eller god man, att förmyn
daren den omyndigas egendom ej rätte
ligen förvaltat; anmälen det hos Rätten;
och pröfve Rätten af omständigheterna,
om annan förmyndare förordnas må.

1

§•

— — — Äro ej fränder till,
eller vilja de sig del ej åtaga; förordne
Domaren någon i deras ställe. Finnes
mot den räkning något att påminna;
då bör Domaren tillse, att den omyn
diga rätt sker. — — —

Det skiljaktiga är: Förslagets bestämda föreskrift, att, när fränder ej äro, eller
de vägra att förmyndare-räkningen granska, förmyndaren skall, inom viss tid,
sin räkning till Rätten ingifva.
TJti motiverna är anmärkt, att ändamålet med nu gällande Lags föreskrifter i detta ämne
ofta förfelas, emedan, då fränder underlåtit att fordra redo, Domaren, i saknad af anmälan,
ieke haft anledning att utöfva den tillsyn, som på honom ankommit.
Af de föreslagna bestämmelser blefve det en klar följd, att de anmärkningar, som vid
förvaltningen göras, icke kommo under behandling såsom formligt klander, och att således den
provisoriska granskningen icke låge i vägen för talan, som den omyndige eller en efterträdan
de förmyndare kunde finna sig befogad att i framtiden utföra.
Motiv. pag. 79.

2 3 Cap. Ä. B.
19 §.

5 §.

Förmyndare äge rätt till arfvode
för sin möda ; dock må det arfvode i
allmänhet ej högre tagas, än till sjeltedelen af den omyndigas årliga räntor
och inkomster. Har han ej haft ränta
eller inkomst, eller finnes det arfvode,
nu sagdt är, mot förmyndarens möda
ej svara; sätte då Rätten arfvodet ut,
efter ty som skäligt pröfvas, då tvist
uppstår: samma lag vare, der det arf
vode, förmyndare sig beräknat, större

— Den förmynderskap
väl och Iroliga förestått; njnle den lön
och vedergällning, som Rätten pröfvar
skälig, utan han sig annorledes åtnöja
låter.
Kongl. Ins (ruction en för Stockholms
Stads Justiliæ-Collegium och Förmyn
dare-Kammare, den ia December 1764,
bestämmer i iörniyndare-arfvode hvar
tjugonde penning af den omyndigas år
liga ränta och inkomst.
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Skiljaktigheterne äro, att Förslaget:
i:o anser sjettedelen af den omyndigas räntor och inkomster, såsom det hög
sta Förmyndare-arfvode, som i allmänhet beräknas må; men öfverlemnar ät Doma
ren, då tvist uppstår, att, efter omständigheterna, bestämma arfvodet högre eller
lägre.
2:0 innefattar, i öfrigt, fullständigare föreskrifter i detta ämne, än lagen.
Sk.
har anmärkt, att förmyndare-arfvodet borde utgå af myndlingens behållna
räntor, och denna beräkningsgrund bestämdt uttryckas. Ilen händelse skulle annars, efter H.It:ns åsigt, kunna inträffa, alt en myndling, som ägde fast egendom, behäftad med betydlig
skuld, finge tåla beräkning af förmyndare-arfvode till högre summa, än myndlingen hade öfrig
till underhåll och uppfostran.
H.-Rns Anm. pag. 14 och 87.

Nya Staclganden.
7

§'.

Skall omyndigs fasta egendom å auktion säljas; varde derom kungjordt, på
sätt om offentlig auktion i 4 Gap. Utsöknings-Baiken sägs.
Till bevarande af omyndigs rätt och hästa, har H.-D:n ansett nödigt, att, i likhet
med hvad om fastighet är föreslaget, enahanda kungörande, som i Utsöknings-Baiken stadgas,
i fråga om auction å utmätta lösören, äfven iakttages vid frivillig auktion af omyndigs lösa
egendom. I följd häraf är tillstyrkt, att den i förevarande §. meddelade hänvisning borde jemväl till sådan egendom utsträckas.
H. D :ns Prot. pag. 94.

8 §.
Är den omyndige vanvettig, eller dragés han med annan sjukdom, som obot
lig är, eller med svåra kroppsliga fel eller lyten, så att han förty ur stånd fin
nes att för framtiden sig sjelf försörja, och är hans egendom så ringa, att in
komsten deraf till hans underhåll ej förslår; då må förmyndaren öfverlåta egen
domen eller någon del deraf, emot lifstidsränta, som i 5 Gap. llandelsBalken
sägs, der bättre utkomst för den omyndiga sålunda vinnes; söke dock frändernas
råd och Rättens tillstånd.
9

§•

Har förmyndare bortlegt omyndigs egendom; då må den omyndige, när han
myndig varder, legoaftalet uppsäga och egendomen å laga fardag tillträda. Är
26
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legoaftal med närmaste fränders råd och Rättens tillstånd slutet; dâ må det gälla
1 fem i>r.’ ral;Iiad(: frå" "asta fan% sedan den omyndige myndig blifvit och låtit
uppsägning ske, der sa lång tid af utsatta legostemman återstår.
13 §•
Afträdes förmyndares egendom till konkurs, och uppyifves för Rätten all
han formynderskap innehafver; åligge Rätten att tillse, det ny förmyndare ’för
or nar varder och namne, der förordnandet af annan Rätt gifVas skall, god man
att den omyndigas rätt imedlertid bevaka.
’ g
’
SL H.-Rn har anmärkt, att samma ansvarighet för vården af omyndigs rätt, intill dess
annan oimynraie hfvit tillsatt, som afliden förmyndares arfvingar, enligt nästföljande §, åligafträder C ^
' knfvaS S°da männen 1 f«rmyn dares ho, då han sin egendom till konkurs
H.-R:ns Anm. pag. 87.

s-

Dör förmyndare; varen hans arfvingar eller andre, som boet i vård hafva
piigtige att dödsfallet, utan dröjsmål, hos Rätten anmäla; och vården de den
omyndigas egendom och rätt, till dess annan förmyndare tillsatt varder.
Uti motiverna är anfördt, att exempel ej voro sällsynte, alt då förmyndaren dött, mynd
lingen en längre tid blifvit för sin person och egendom utan all vårdnad. Orsaken härtill i-entunnes latt ! saknaden af bestämd anvisning, huru vid förmyndares dödsfall borde förhållas,
bormyndarebefattningen, såsom fästnd vid personen, kunde ej öfverflyttas på en eller flera af
ar vingarna, så framt ej Domaren det stadgar. Men då sterfahusdelägarne voro närmast i till* , aU kaana! och för sin eSen säkerhet förbundne att undersöka, hans ställnin- horde de
oc anses phgtige att draga försorg derora, att för den omyndiga ny målsman må hlifva för
ordnad, med hvilken de kunde uppgöra reda och liqvid för den aflidnas befattning.
Mot. pag. 79.

20 §.
Ar god man förordnad i de fall, som i 3 Cap. q R A Cap 6 « 0 Can 3 (i
äge den* fij'ht
^ 5 Sä^as' värde *™d honom belodt är; oc
age den, fo

hvilken han god rnan är, förmånsrätt i hans gods, som i , 7 «. on

ItlZ

Z’!®
”*”?Lagsamma
°Ck H* .»annen
arfvode,
som
mot h»
hans W
besvär Tl
skallgen S“dSai!
svara kan.
vare om
god man i ct
fall, som . 9 Gap. 8 §. och ,, Cap. 4 §. Gifter Jk-Balken nämnas.
’

Enligt hvad i Lagförslaget är utmärkt, skall god inan af Rätten förordnas i åtskilliga
fall, der arfsrättigheter komina i fråga för personer, som för frånvaro eller andra orsaker ej
kunna dem sjelfve bevaka. Af motivet till denna föreskrift följde, att sådane till vissa ärenden
inskränkta befattningar borde utöfvas under enahanda ansvar, som åligger förmyndare, samt
att, då egendom af goda mannen emottoges, ägaren borde hos honom finna en lika säkerhet.
Enar vid skilnad till säng och säte, dertill mannen varit vållande, han skildes från boets för
valtning, så fraint hustrun ej medgåfve honom att deröfver råda, och ett lika förhållande,
hvad hustruns egendom angår, uppkomme genom boskilnad, vore det klart, att stadgandet äf~
ven måste hafva tillämpning i afseende på goda män, till hvilka förvaltningsomsorgerne i dessa
fall öfverflyttades.
Motiv. pag. 80.

Uteslutet Stadgande.
2

3 Cap. À. j13.
6 §.

Besvärar någor sin förmyndare med onödig rättegång, sedan han myndig är,
eller viser honom sidvördnad, eller gör honom orätt, med ord eller gerning; ligge
det i tveböte, och gälde skadan åter.

16 CAP.

Om barns skyldighet alt försörja
föräldrar.
Detta Capitel innefattar endast följande nya stadgande:
1

§•

Ivomma föräldrar, genom ålderdom eller af annan orsak, i det tillstånd, att
de ej kunna sig sjelfva vårda eller försörja; våren barnen pligtige dertill, så
vidt de förmå. Vägrar barn den pligt fullgöra; sätte Rätten underhållet ut,
efter dens villkor, som det gifva, och dens behof, som det njuta skall.
Uti motiverna är anmärkt, att den förbindelse, som Lagbudet innefattar, skulle tyckas,
vid första påseendet, icke hafva behöft blifva föremål för den positiva lagstiftningen. Man bor
de kunna antaga, att det naturliga förhållandet emellan föräldrar och barn skulle kraftigare,

204
än något yttre tvång förmå de senare,
och ömhet, som at dem bbfvit e—nadc
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hade samma rättighet mot svärföräldrar och förfäder. De hand, hvari-enom de voro il'1
œena e, ordrade ömsesidig kärlek och benägenhet att göra lifvet så litet lisaait som möjlig
den

till el”8 lB"Sla ,kunde dock 1 vissa fal1 »’ättmätigt anses försvagad eller utdöd, såsom: då

som’ visade

h mrmare °mhet och omvårdnad betättigad, emot denne begått en handlin-

7

^Då

hvilade

tryckt ansedd^
ömsesidighet, måste en för mgenom dens ellerTlas döT
â den andla‘ Upplöstes bandet,
tei deias dod, som utgjort forenmgslänken, vore förhållandet enahanda
verskrift
ganden:

T
“■ ““**»- “ «*• Capitals «.
anforvandters ratt Ull forsorjrung., och dess innehåll följande stad-

Komma föräldrar.
nan orsak, i det tillstånd,’*'■% SVäffd™*> «“*>m ålderdom eller af antige dertill, så vidt de förmå. Vägra barnen T "r TfU
f°‘'S°rja; Varen bai'nen P!iS“
efter dens villkor, som det gifva, och dens hel f P ‘S f“ S?ra; ,Salte Rättetl underhållet ut,
dant tillstånd, va e om fortldra»^“^’ t t
^ ^ **“» * Sa~
samma.
bakarfvmgaw eller svärföräldrars pligt emot det lag

Har man emot den, af hvilken underhåll fmvh-oc i
3 i
«».ingen berättigar denn«, i feil den tmderhâlisséikand, ån,fl*,,

£%kz zksLzr** **den’ -

£

---
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3 SSvärföräldrars, samt mågs och svärdotters ömsesidiga rätt till underhäll upphör, dåden
af makarna, genom hvilken svägerlaget uppkommit, och de i ägtenskapet af dem aflade barn,
a ro döde.
H.-R:ns Anm. pag. 14, 15, 87 och 88.

Enär det vore en naturlig förbindelse, icke allenast för barn, utan jemväl för andra
bröstarfvingar, att, med erkänsla för den omvårdnad, de eller deras föräldrar åtnjutit af skyldemän i rätt uppstigande led, lemna dem bistånd, då deras nödställda belägenhet sådant på
kallar; har afven H. D:n tillstyrkt, att rättigheten till understöd i nämnda fall desto heldre
borde af Lagen tillerkännas stamfader i allmänhet, som behofvet deraf vanligen ökades, i den
mon de voro tillbaka i ätten, och således uppnått en högre ålderdom.
H. D:ns Prot. pag. 95 och 96.

17 CAP.

Om fosterföräldrar och fosterbarn.
Motiverne i detta ämne innefatta, att flere folkslags lagstiftningar hade tillåtit adoption
eller upptagande af andras barn, såsom egna. Merendels hade ändamålet varit, att derigenom
bereda dem, hvilka naturen vägrat att åt bröstarfvingar få lemna sin omsorg, sin förmögenhet
och sitt namn, den tillfredsställelse att, efter eget val, kunna göra andras barn delaktiga af en
eller flera bland dessa fördelar, och således af dem tillvinna sig samma tillgifvenhet, som för
äldrar ägde att påräkna af egna barn.
Då adoption i så vidsträckt hänseende icke hitinlill varit känd och gällande i Sverige,
och införandet deraf skulle åstadkomma för mycken rubbning i arfslagarna och de rättigheter, som
deruti äro skyldemän förbehållne, hade man väl ansett sig icke kunna annorlunda genom lagen
godkänna adoption, än såsom en välgörenhetsanstalt, men också, i följd deraf, förklarat utöfningen af en sådan välgörenhet kunna blifva allmän, utan afseende derpå, om den adopterande
sjelf ägde bröstarfvingar, eller icke.
Detta mera inskränkta adoptionssätt, hvarigenom den adopterade endast hade alt paräkna vård, föda och uppfostran, vore redan i särskilda författningar upplaget och godkändt; men
man hade funnit nödigt att meddela närmare bestämmelser om de härvid interesserade per
soners ymsesidiga rättigheter och förhållanden, och om sättet att gifva öfverenskommelsen of
fentlighet.
Motiv. pag. 81.

De enda, nu gällande bestämmelser i detta ämne innefattas uti Kongl. Majrts
förnyade Nådiga legostadga för husbönder och tjenstehjon, af den a3 November
« 833.
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Dessa stadganden komma sålunda att med Lagförslaget jemnföras.

3 yl r t.
1

§•

Vill någon upptaga fosterbarn; tage
skriftligt lof dertill af barnets egna för
äldrar eller, der ingen af föräldrarna
let ver, af dess närmaste fränder och
den, som till förmyndare satt är. Sämjas ej frander och förmyndare att barn
till fostran lemna; pröfve Rätten, om
det ske ma.

Ej vare ena maken tillåtet att, utan
cen andras samtycke, fosterbarn uppta
ga. ej eller må till fosterbarn upptagas
den, som äldre är, än tolf år.
,

3

§-

Nu är lof till fosterbarns uppta
gande lernnadt, som i i §. sägs; gifve
ca den, som barnet upptager, det an
bos Ratten i den ort, der barnets hem
vist ar; och varde det i förmyndare
protokollet teknadt.
4
Upptager någon hittebarn, eller an
nat barn, hvars föräldrar eller fränder
okände äro; då skall det likaledes hos
Rätten i den ort, der barnet taget är
angifvas och i protokollet teknas, som i
3 §.. sägs; varde ock derom i allmänna
tidningarna kungjord t. Gifva ej föräl
drar sig tillkänna och fordra barnet till
baka, inom år och dag sedan kungjordt
var; äge den, som barnet upptagit, rätt
att det, såsom fosterbarn, behålla.

19 §.
Upptager någon fattigt fader- och
moderlost barn och om dess föda, klä
der och uppfostran drager behörig försorg, tillkomme honom deröfver samma
tillsyn och ratt, som nästföregående <$.
omformäier. Till förmån'för dylika barn
samt ytterligare uppmuntran för dem,
som till deras uppfostran äga tillfälle,
äro sådane barn, då de i fosterföräldrarnes hus och tjenst forblifva, befria
de från Bevillningsafgifter sålunda, att
om barnet, då det upptogs, var under
trenne år, njutes sådan befrielse tiildess
det fyllt tjugu fy ra år; om det var emel
lan trenne och åtta år, tiildess det fyllt
tjuguett år, och om det var emellan
alta och toll år, tiildess det fyllt aderton år. Dö fosterföräldrar innan barnet
upphunnit tjuguett år, qvarstadne det
da bos den arfvinge, som mot samma
vard och enahanda villkor, här ofvan
sagdt ar, vill det behålla, eller, i fall
al flera sådana arfvingar, hos den, bar
net sjelf utväljer. I afseende på mot
tagna Barnlmsbarn förhålles, såsom der
om serskildt är förordnadt.

20

§.

Lmottager någon barn af fattiga
föräldrar till uppfostran, födande och
klädande emot vissa års tjenst, upprätte
aftal derom skriftligen i vittnens när
varo, och inträde den, som barn sålun
da emottager, i föräldrars rätt. Äro föräldrarne genom långvarig sjukdom eller
bräcklighet ur stånd, att sig och barnet
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5 §.
Sedan fosterbarn upptaget är, varen
fosterföräldrar piigtige att om dess föda
och uppfostran draga försorg, till dess
det sig sjelf nära kan. Dö fosterföräl
drar före den tid, och äger ej barnet
annan tillgäng; då skall af deras qvarlåtenskap afsättas hvad till barnets föda
och uppfostran skäligen tarfvas, efter
boets tillstånd, dock sä, att bröstarfvingar ej för sina behof nödig tillgång sak
na: är testamente gjordt; gälle ock for
fosterbarn, som omyndigt, sjukt eller
litet vetande är, hvad i 10 Cap. 3 och
4 §.§. om bröstarfvinge stadgas.
6

§.

Fosterföräldrar ägen samma
öfver det harn, de till fostran
som föräldrar hatva öfver egna
vare ock om fosterbarns pligt att
föräldrar vårda och försörja lag,
iö Gap. sägs.
7

i

försörja; då äga för sådant barn ena
handa förmoner under dess tjenstetid
rum, som för fader- och moderlöst barn
i nästföregående §. stadgadt är.

makt
tagit,
barn;
foster
som i

§•

Nu är löf till fosterbarns uppta
gande lemnadt af fränder och förmyn
dare, då föräldrar döde äro, som i i §.
sägs: äger barnet arfsmedel eller andra
tillgångar, och pröfvar Rätten, när an
mälan sker efter ty i 3 §. stadgadt är,
dem ej med säkerhet kunna åt foster
föräldrarna anförtros; förordne då, att
de skola under förmyndarens vård förblifva.
Förslaget skiljer sig från Lagen i följande bestämmelser.“
i:o att barn, hvars föräldrar äro döde, ej får till fosterbarn upptagas, utan
skriftligt lof af barnets närmaste fränder, och den, som till förmyndare satt är:
att, då fränder och förmyndare ej sämjas att barn till fostran lemna, Rätten ägetpröfva, om det ske må;
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Man har antagit, a ena sidan, att föräldrars vilja, äfven da den kunde stå i strid med
barnets verkliga fördel, icke borde kunna underkastas tvång, rnen â den andra, att Domaren
ägde afgöra frågan, da skiljaktige meningar uppstodo emellan barnets fränder och dess förmyn
dare. Det föi i a i ä tlfäi digades af det valde, föräldrar niaste äga öfver sina barn, och af den
oegennyttiga ömhet, hvarmed de vanligen sörjde for deras bästa: det senare, af nödvändigheten
att göia barnets öde obeioende af split emellan de personer, som voro skvldige alt bevaka
dess fördelar.
Motiv. pag. 81 och 82.

2:0 att ene Maken ej får upptaga fosterbarn, utan den andras samtycke,;
3:o att till fosterbarn ej må upptagas den, som äldre är, än tolf år;
Ändamålet med detta förbud, vore att förebygga, det en anstalt, som af Staten blifvit medgifven, äfven med beräkning att fattige barn kunde derigenom komma i åtnjutande
af en meia vardad uppfostran, må missbrukas till främjande af obehöriga och mot sedligheten
stridande afsigter.
Motiv. pag. 82.

4:o att den, som upptager fosterbarn, skall gifva det an bos Riitten i den
ort, der barnets hemvist är, och denna anmälan i förnryndare-protocollet teknas.
Motivet för detta stadgande är, att icke blott fosterföräldrarnas och fosterbarnets egen
säkerhet pakallade denna offentlighet: i anseende till de närmare förhållanden, som dem emel
lan genom aftalet uppkommo, kunde den vid flera tillfallen äga inflytelse på tredje mans rätt,
såsom ibland annat, då fråga uppstode om behörighet att aflägga vittnesmål.
Motiv. pag. 82.

5:o att upptagande af hittebarn, eller af barn, hvars föräldrar eller fränder
okände äro, skall ock hos Rätten angifvas, såsom i 4 Punkten sägs; så ock derom i allmänna tidningarna kungöras: att der föräldrar ej inom viss tid efter den
na kungörelse, gifva sig tillkänna och fordra barnet åter, den som barnet uppta
git, äger ratt att det, såsom fosterbarn, behålla.
6:o angaende fosterbarns rätt, då fosterföräldrarne dö, innan det sig sjelf
nära kan, dels att njuta af deras qvarlåtenskap, livad till barnets föda och upp
fostran skäligen tail vas, dels att, då testamente gjordt är, och barnet är oinyndigt, sjukt eller litet vetande, bibehålla nödig tillgång till underhåll och uppfo
stran , som i i o Cap. 3 och 4 § §., om bröstarfvinge sägs.
7:0 om fosterbarns enahanda pligt, som egna barn, att fosterföräldrarna
vårda och försörja, då de äro i behof.
8:0 angående det fall, da fosterbarn hafva arfsmedel, eller andra tillgångar,
som Rätten pröfvar ej med säkerhet kunna åt fosterföräldrarna anförtros.
Man
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Man har ansett denna Rättens vårdnad nödig, till förekommande deraf, att ovederhäftige
personer, under namn af fosterföräldrar, må åtkomma och förspilla omyndiga barns egendom.
Motiv. pag. 82.

I öfrigt artmärkes, att lagens stadgande om fosterbarns befrielse, under be
stämd tid, från bevilningsafgift, är från Förslaget uteslutet.
II. D:n har vid detta Capitel gjort den allmänna anmärkning, att då meningen icke
kunde vara, att förbjuda eller lägga hinder i vägen för fosterbarns upptagande på samma sätt
och med lika vilkor, som det hitintill stått öppet att ulöfva denna handling af välgörenhet
och menniskokärlek, nemligen utan formaliteter och utan åtagande af andra förbindelser än
dem, en fortfarande välvilja for barnet föreskref; borde det tydligen utmärkas, att hvad här
blifvit till iakttagande föreslaget, icke fordrades i annat fall, än om fosterföräldrarne ville,
emot åtagande af de förbindelser detta Cap. innehåller, betrygga sin rättighet att barnet hos
sig behålla och öfver detsamma forvärfva sig föräldrars rätt och myndighet, på sätt i 4 och
6 §.§. sägs.
H. D:ns Prot. pag 96.

18 CAP.

Om oägt a barn och dess rätt.

8 Cap. À. B.

2 §.

7 §■
— — Dör endera af föräl
drarna, och lemnar ej gods efter sig;
fode då den barnet, sorn efterlefver.

Dör man eller qvinna och lemnar
oägla barn efter sig; svaren arfvingar
eller testaméntstagare, med qvarlåtenskapen, till det understöd, som i 1 §. sägs.

Det skiljaktiga är: Förslagets tillagde stadgande om skyldighet för arfvingar
och testamentstagare efter oägla barns föräldrar, att med qvarlålenskapen svara
för barnets försörjning och uppfostran, så länge det ej sjelf sig nära kan.

19 CAP.

Om anlekning af födelser och
dödsfall.
2

§•

— — •— gifve ock särskildt
för hvarje månad, till Domaren å lan-

Genom Kongl. Förordningen den
3i Maj 1798 och Kongl. Brefvet d. n
27
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del och Rätten x stad, utdrag ur boken
öfver dödsfall som tnnat, med uppgift,
om omyndige barn efter den döda ära.

Julii 1806 är Presterskapet å landet
ålagd t, att vid hvarje laga Härads-Tin-,
låta tillställa Häradshöfdingama behöit
ga och till deras enlighet med Kyrko
böckerna, af Presterskapet bestyrkta förtekningar på alla inom Domsagan mel
lan Tingen timade dödsfall bland Presteslandet, ofrälse ståndspersoner och
allmoge.
I städerna "■) skola förtekningar å ti
made dödsfall bland ofrälse klassen inom
församlingarna, af Presterskapet, hvarje
halft år, till Magistraten ingifvas, enli"t
förut åberopade Kongl. Bref af år 1806.
Uti Kongl. Förklaringen den 2 3
Mars 1807 är föreskrifvet, att inom Ja
nuarii och Julii månaders utgång hvarje
år, Kronofogdarne å landet och Magistraterne i städerna skola till Konungens
Befallningshafvande insända förtekningar,
till riktigheten bestyrkta af Prestebevis’
å dem af frälseståndet, som under det
sist förflutna halfva året med döden afgått i fögderiet eller staden.

Det skiljaktiga är, att Lagförslaget:
1:0 innefattar ett allmänt stadgande om Kyrkoherdes skyldighet att, till
sonTtimat* rTed^ 0chfRätten 1 stad’ in§ifva utdraS ur kyrkoboken öfver dödsfall,
som tnnat, med uppgift, om omyndige barn efter den döda äro;
3:0 bestämmer annan tid, än lagen, för dessa uppgifters meddelande.
Nja Stadganden.
1

§•

• f ..
n
„
Tödes bain i annan församling, än der föräldrarnas hemvist ai, eller dor någon 1 annan församling, än der han sitt hemvist hafver; lem*) Härifrån aro rtädeme Stockholm och Götheborg undantagne. 1 förra stället böra Klockarne hvarie
Lördag till Justitiæ-Collegiura ingifva tillförlitliga förtekningar pâ alla dem, som i den
'
‘ 1
veckan blifvit
mom. församlingen födde eller döde. Instructionen for Justitire-Collemum och
k örmyndare-Kammaren
den 12 December 1764.
Enligt särskild föreskrift, bör en lika förtekning, inom åtta dagar efter hvarje månads slut af K
Klockaren vid Domkyrkan i Götheborg till dervarandc Sterbhus-Kamerern’’“
■ "o-■■ ■
are ingifvas.

ne Kyrkoherden i församlingen, hvarest födelsen eller dödsfallet limade, under
rättelse derom till Kyrkoherden i den församling, hvarest föräldrarnas hemvist är
eller den döde sitt hemvist hade, att födelsen eller dödsfallet i kyrkans bok äfven
å senare stället teknas ma.

2

§.

Af kyrkans hok låte Kyrkoherden, inom tvenne månader efter årets slut,
hos Domstolen i orten till förvar inlemna ett fullständigt exemplar, som med
hans underskrift besannadt är, — — — — —
Uti motiverna är anmärkt, att, enligt förslaget till Giftermåls-Balk, skall Kyrkoherde
i kyrkans bok antekna alla inom församlingen skeende fästningar och derpå grundade lysningar
till giftermål, de vigselakter, med hvilka ägtenskap fullbordas, och de beslut, hvarigenom gif
termål återgå eller ägtenskap medelst skilnad upplösas. Till förevarande Balk hörde det stad
gande, att anteckningar i samma bok skola göras af alla födelser och dödsfall, som inom för
samlingen tima.
Inrättningen af en sådan kyrkobok vore vät redan uti ecklesiastika författningar påbu
den; men då ifrån gift ermå Is förbi n d e 1 ser, födelser och dödsfall de vigtigaste civila rättigheter
härledas, hade man ock ansett det vara ett angeläget föremål för allmänna lagen, att förord
na om de åtgerder, genom hvilka desse rättigheter betryggas. Voro bär, såsom i en del an
dra länder, särskilde tjenstemän tillsatte, att de efvannäninda antekningar verkställa, så in
skränkte sig Kyrkoherdarnes befattning med dessa ämnen till det rent ecklesiastika; men när
nu slike tjenstemän här i landet hvarken funnos, eller lämpligen kunde tillförordnas, måste
den dubbla egenskapen af ecklesiastik och civil embetsman tillkomma Kyrkoherden uti de ifrå
gavarande, så väl som i flera andra delar.
Den antekningsbok öfver giftermål, födelser och dödsfall, som vid kyrkan förvaras, må
tillhöra den ecklesiastika embetsförvaltniogen; men med den civila borde för Kyrkoherden det
åliggande vara förenadt, att årligen ingifva ett lika lydande exemplar af boken till Domstolen
i orten, såsom allmänna förvaringss.tället för handlingar, ur hvilka bevis för civila rättigheter
I en framtid skola hemtas. Äfven för vådliga händelser vore det af stor vigt, att sådane an
tekningar på mera, ön ett ställe, funnas att tillgå.
Genom hvad i detta nfseende blifvit föreslagit, kommo väl Kyrkoherdarnas göromål att
i någon mån ökas; inen om kyrkoboken, uti sina särskilda afdelningar för giftermål, födelser
och dödsfall, efter enkelt formulair inrättades, och om hvarje antekning på en och samma
gång i båda exemplaren gjordes, kunde föreskriften med måttlig möda och utan skadligt hin
der för andra sysslor uppfyllas.
Motiv. pag. S3.

Piättelser:
I förordet pag. iv, raden n står: äfven Jorda-Balken — läs: öfver Jorda-Balken.
Pag. ö5, raden 24 slår: alla $.$. utom den 6)
och 7, 2 mono. j
—

97?

—

7

f alla $.$. utom den 5:te 4 5 mom.
6 och 7, 2 mom.

— Om ägla barn och
dess rätt.

— Om oägta harn och dess rätt.

1 ö frig t behagade Läsaren sjelf rätta mindre bokstafsfel, deribland isynnerhet c såsom
slulhokstaf i dlera ord förekommer, i stället för a.
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