
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och 
kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att 
OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör 
man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th  is work has been digitized at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. T h  is means 
that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to 
OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare 
it with the ima-ges to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20������������������������������������������������
21

22
23

24
25

26
27

28
29

C
M



‘•■ùfèfyfci



• ;■ ■■

' ®SS V-Mp
' i -V » - ■

<■

î
'ï.Ww: .'V'- ; • • v . "• •• . ;; 'r- ■/' .-v"'-;"• ; y r.

• ' -/-î’/ ■*
’ ,>x. 'Æ';;'.
.4XS?- èY.

■•->7 ©?g)■;:■:■ ^ ÿ ' , /■

:ru .-• ■ -.,- ....,,, . .......,.,.,,u,.:,.;. ;; -

|i;' '£«?;

, 7

;

■£ V iÿi

• * *• ' ' .
.

.'■ >' •':< >. v ' ' •-

' : :

.- .

II
• ? .

>’Â‘

IL., *

;y.-»-; -• .«••.•-. i.'*'. ?-.
#.>.•> . . v. ^7..:

' >/ ,-arVr 
ii ,ô' - -'“î'- V' -w - • -

Vî, "1. W$m

' l*§i...Vfc'$ 'V->v£-£^$fc 5# 
■Wv ' •!tÄ’‘J,'

•;
..............................................■ • • •■.-.• ■

■



YTTRANDE
angående

Civil-Lag forsla g-ets plan och grundsatser, 
så \idt de förekomma

uti

«•

Giftermåls-, Ar ft! a-, Jorda-, llandels-
och

Utsöknmjgs-Balkarae

af

LLDV. JOIF?" BOYE,
Friliei-re.

£€©©®£?U©ïIM’
Hörberg ska Boktryckeriet, 

1 8 5 9.



1 : 2L '■ i» .2. " _1

■. -iaw

* » »ft

i-. ;,’i ö% :!)v

i

:: .7.: -j



Till Committeradcs 
Prot, d, Nov, 783g.

Inledan Riksens Ständer hade, uli underd. skrifvelse 
af d. 26 Nov. 1834, begatt det en Committé skul
le förordnas, som hade att författa en sammadra- 
gen och lätt åskådlig framställning af Lagförsla
gens plan och allmänna grundsatser, med hänvis
ning till de af f. d. Lag-Commitleen uppgifne Mo
tiver; jemte jernförelse och uppgift af de väsendt- 
ligaste skiljagtigheter emellan nu gällande lagbud 
och stadganderne i Lagförslagen ; i ändamål alt 
tjena till ledning vid det sluteliga ajgörande, som 
kommande Ständer äga, att, för deras del, utöfva; 
liar Iiongl. Maj:t, genom nådigt bref af d. 4 Nov.
1835 behagat bestämma, såsom Committéen ålig
gande, och föremål för dess arbeten, de åtgärder 
i af seende pä Lagförslagen, hva rom Riksens Stän
der hade, i berörde underd. skrifvelse, gjordt an
mälan.

Af dessa föreskrifter, utgörande den instruction, 
hvarefter Commilterade haft att sig rätta, hafva Com- 
mittevade, på sätt deras protocoll för d. 28 Febr.
1836 utvisar, uppfattat den mening, alt tvenne ar
beten förestodo, nemligen, det ena, en Tableau öf- 
yer de väsendtligaste skiljagtigheter emellan nu gäl
lande Lagbud och Stadganderne i Lagförslagen; och 
det andra, en särskild redogörelse, i sammandrag, 
för Lagförslagens plan och grundsatser; af hvilka 
arbeten, det förra borde föregå det sednare.

Det är i sednare afseendet jag nu bör yttra mig.
Förlägen, att finna rätta meningen af Riksens 

Ständers, i alltför allmänna ordalag, antydda åstun- 
dan, alt erhålla uppgift, angående nya Lagens plan 
och grundsatser, bar jag trod t mig böra söka en

!
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JedO'ing fo, mill begrepp derom, mi historiken af

»V Si &£ £
Jag 1",î?m1tat* alt> ibland de motioner som vid ’l8o( 
clS R,.ksfaS \anl Sj^nla, angående förbättringar't 
La verket, och som blifvit till dåvarande Lag-Ut-
Ïfe- *<*• - s3'nes hat Jul 
Ics hiT liHvunnit sig Utskottets och Ständer- 

1LS bltdV’ omställt (len bestämda syftnin- att 
*“ omarbetning af Lagverket skulle uppdral’s en 
Commute, som. dock, vid författandet af *£ n 
Lml- oeh Crimmal-Lagbok, hade att iagttaga ”sum- 
ma plan och ordning/’ som vår gamla Lag inne- 

„ ; utur hmlken borde begagnas allt hvad för 
narvarande kunde finnas tj en ligt; och dertill läg
gas sådane stadgander, som tiden och benefits 
l^tomgen gjort nödvändiga. Utom att "motio
nen sa lunda bibehöll gamla Lagens plan och ord 
^ng såsom grund och vilkor för dJnya Lagarbe- 
et, förekommer anmärkningsvärdt, att,"i de öfver 

laggmngar, mom RiksStflnden, som i detta ämne 
agde mm, har något missnöje till de rättssvste
ritervttS°b '7t/f äl'S Lagb°k anlaSer. ingalunda va- 
nt yttiadt; utan var missnöjet förnämligast rigtat 
emot mångfalden af utkomne särskilda författningar 
agande kraft af Lag men om 1,vilkas innehåll ail- 
manhe en ansags nödsakad att, hos de egenteiigen 
Lagkloke soka den upplysning, som Lagboken icke
:ri;n m" f .frän M0tivei',ie sluta till föremå- 
et>..v, !nde a]ltsa synas, att det egenteiigen varit

årsTacd ^ f<;!'f;iUmngarnes sammanfogande till , yg j
(lades "ur’ R 'h' *' ny c°difienng, som då åstnn- 
M , (| J Rlk1Senf Sanders, i ämnet, till IWl
y.i).t a fl a t ne underd. skrifvelse, heter det likväl, a°tt 

a otvifvelagtigt vore, det Rikets Lagar dels fordrade 
ncnkhng, och dels förbättring; så anhöllo Ständer- 
n’ 3 ’ 1 v'lmu|nde deraf, en Co mm il te" måtte för-
ordnas, som bade att, med odelad uppmärksamhet 
pa hela Lagverket, utarbeta ett fullständigt för.shm 
•som kunde, å nästa Riksdag derefler, till KonA’

ö 4*
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Maj:ts ocb Ständernes granskning förekomma. Se- 
dan, i anledning af livad sålunda föregått, Kongl. 
Maj:t uppdragit åt en särskild Committe, att före
slå huru och på hvad sätt Rikets Ständers önskan 
kunde bäst, till ändamålets vinnande, befordras; och 
densamma med underdånigt utlåtande inkommit; har 
Kongl. Maj:t under den i4 Februari i8ir förordnät 
f. d. Lag-Committeen, samt, genom Nådigt Bref till 
densamma, med bifall till hvad föreslagit var, stad
gäl: i :o att Committeens arbete inskränktes till upp
rättande af förslag till en ny Allmän Civil- och 
Criminal-Lag; T.o att dervid borde iy34 års Lag
bok, i anseende till dess yttre jorm och indelning, 
ii end till grund; b vilket vore af så mycket större 
vigt, som denna indelning ägde värde och auctori- 
let af sin ålder, samt bidrog dertill, att den nya 
Lagen lättare fattades, både af folket ocb ernbels- 
männen, för b vilka den således blefve mindre främ
mande; 3:o att alla de påbud, som särskilt äro ut
färdade och böra till Allmänna Lagen, sammandro
gos och infördes i den ordning ämnenas natur for
drade; att utuf Lagen uteslöts hvad som antingen 
der, eller i ännu gällande författningar icke stod i 
förhållande till förändrade omständigheter ; att der, 
hvarest fordrades ändring eller tillägg, sådant före
slogs; att Lagen, der den vore tvetydig, mörk eller 
ofullkomlig, förklarades och förbättrades; alt för 
händelser, b varpå beskrifven lag icke fanns, ny Lag 
föreslogs; samt att de läror utreddes, som äro i La
gen nödiga, men gamla Lagen antingen saknar eller 
ofullständigt behandlar; och borde jemväl iagltagas, 
att när förändringar, tillägg eller nj'a stndgander 
föreslogos, de skäl ocb grunder, som dertill föran
ledde, särskilt uppgåfvos och utreddes; 4:0 att vid 
redactiönen observerades ämnenas systematiska in
delning, det belas ocb livarje särskild dels öfverens- 
slämmelse och behöriga direction, samt att språket 
ocb stilen vårdades, så alt uttryckets allvar och 
korthet, som utgör caractercn af Lagstil, ocb en af



( 4 )

vår närvarande Lagboks stora förtjensler, bibehölles, 
a ena sidan, under det man, â den andra, sorgfäl- 
ligt undvek att begagna ord eller talesätt, som°vo
ro morka eller tvetydiga; ocU 5:o att uturdenblif- 
vande Codex, de ämnen urskiljdes, hvilka tillhöra 
sarskilda Lagar, såsom Kyrko-, Krigs- och Siö-Ta- 
gar, jemte livad till economiska Lagar liörer.
de hn,Ja rt.nB med ”Lagför-slagets plan” tor-
nLb oel °rS "“nenas ^delning och uppställ- 

ö5 och man efter att sålunda hafva tagit kän
nedom a/ de föreskrifter, som varit f. fl. £ag-
COami,,iee,n ofvergår till betraktande af den
verkställighet deråt, som igenfinnes dels i Civil- 
Lagforslaget och dels i de tryckta Motiverna • så
Phn Et'“’!; Jet haf^ligaSte, har sa^nm 
plan h fvit lagttagen, som vår nu gällande Lag

amstdiiei. Capitel-ordnmgen och rubrikerne utvi-

nenViäro a?" Y 'Y' för8ndri“g»n vissa amen ai o alternativa lorslager gifna; nya ämnen äro
upptagne, och med stadgander försedde; äfvensom 
ofver lyttningar, ifrån ett sLälle till ett annat, äro 
foreslagne; men om man också, angående dessa för
ändringar kan med skäl säga, å ena sidan, alt 
en del al dem visserligen ger åt ämnena en full
ständigare utveckling, samt derigenom åt Sveriges 
Lagverk en obestridlig förbättring; och deremot, å
den andra, att, genom förändringen i capitel-ordnin- 
gen och r rubrikerne, Lagboken skulle, till sitt yttre 
skick, forlora mycket af sin igenfeänlighet för fol
ket; sa star dock last, att, allt detta oagtadt är 
der^enom någon huvudsaklig rubbning i planen,
lin f .n fe<" Ea kar anSär’ »eke åstadkommen.

i 01 annö’ som f- d- Lag-Committeen afgifvit. 
oci som ar intagen på lörsta sidan af de tryckta 

oi vpina, utvisar äfven, att f. d. Comniilteen an- 
setl sig icke hafva ägt rätt att välja en annan upn- 
s a mng, saint att, om också en större frihet deri 
hade vant Committee.! medgifvcn, Commitleen skid- 
le hafva tvekat, att afvika från den form, som Sve- 
riges Lagar, från äldsta tider, bibehållit.
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Att Riksens Standers fordran på redogörelse för 
nya Lagens allmänna grundsatser, icke kan angå an
dra, än sådane, som antingen hufvudsakligen afvika 
från gamla Lagens kända grundsatser, eller också 
gifva tillökning åt dem; det synes utom allt tvif- 
vel; men då, för uppfattningen af dessa, den om
ständighet möter, att, på sätt Riksens Ständer, i de
ras underdåniga Skrifvelse af den 26 November 
jemväl sjelfve vitsordat, grunclsatserne endast stått 
att finna i de partiella Motiverna till Lagförslagets 
Specialbud; d. v. s. att någon theoretisk framställ
ning af dem, jemte deras samband med hvarandra, 
såsom utgörande systemer, icke är af f. d. Lag- 
Committéen gifven; b vartill ännu kommer, att en 
vetenskaplig analys af Lagförslagen, icke behöflig 
för skiljagtigheternés afgörande, skulle blott af nå- 
gre få Ledamöter kunna bedömas, men för Riksens 
Ständers stora pluralitet vara af ingen nytta; så hat
jag trott mig böra antaga det Riksens Ständers me
ning, i denna del, egentligen varit, att då Tableaun 
borde i deras orubbade sammanhang, upptaga alla 
de väsendtligaste skiljagtigheter emellan gamla La
gens bud och den nyas, jemte de grundsatser, som 
äro i motiverne nedlagde; men dessa skiljagtigheter, 
till största delen, bestå af detaille-bud, hvilka, så
som ägande deras ursprung ifrån föreslagne förän
dringar i de stora principfrågorna, måste med dem 
stå eller falla; så borde, till lättnad för urskillnin- 
gen deremellan, den särskilda redogörelsen gifva en, 
på ett ställe samlad öfversigt af de bufvudsakliga 
principfrågor, deri skiljagtigheter förekomma: och 
då, för verkställigheten häraf, den föreskrift är gif
ven, att redogörelsen bör framställas i ett kort sam
mandrag, torde jag icke fela i den föreställning, att 
den upplysning i hvarje fråga, som redan är i Ta- 
bleaun gifven, icke behöfyer bär ånyo upprepas. 
J.ag hoppas alltså att nojagtigt fullgöra denna del al 
mitt uppdrag, då jag, i den ordning, som Tableaun 
Utvisar, erinrar 0111 berörde principfrågor, samt, vid 
hvarje sådan uppgift, hänvisar till de ställen i Ta-
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Lle.-'un der ej mindre frågan,, än motiverne (inne- 
ia lande grundsatser ne) stå att inhemtns, jemte skä-
, for och ernot antagandet af hvad deri är före

slaget.
Såsom -sådana, förekomma i

Glftcrniåls-Ballxcn.
Ï.

Angående Giftornannavården, stadgar vår nu 
ga iande Lag att den endast angår ogift q vinna, 
men oilar afven i del fall alt hon varder myndig 
or klarad ; i varemot Lagförslaget antager: iroaltden- 

na vårdnad for den ogifta qvinnan skulle upphöra 
då hon uppnår den ålder af a5 år, hvarvid hon 
enligt hvad Lagförslaget i Ärfda-Balken bjuder’ 
sku lervara myndig, att öfver sig och sin egendom 
sjclt iada; och 2:0 att giftornannavården skulle ut
sträckas till afven alla de ogifta personer af man
könet, som befinna sig i omyndighets-tillstånd.

II.
Angående rättigheten att giftornannavården 

ritofva, framställer Lagförslaget följande nya före- 
skr.Uer, nen,hgen: ,:o att giftomannarätten skulle 
tillhöra fosterföräldrar, framför egna föräldrar och 
skyldemän; 2:0 att denna rätt skulle icke tillhöra 
fjermare skyldemän, än faderbroder och moderbro
der, af hvilka den äldste ägde företrädet; och 3 0 
att giftomanneq ie-ke skulle vara skyldig ta<ui råd 
af skyldemän.

Dessa frågor, med hvad dem tillhörer, igenfin- 
nes 1 mm Tableau öfver Giftermåls-Balkens j Ca- 
pitel.

III.
Angående trolofning och lysning till ägtenskap, 

Jtvilka’ nu gällande Lag, utgöra tvänne af-
skilda actus, stadgar Lagförslaget, att de skulle sam
manslås till en enda, sålunda, att der lysning icke
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lor si" gått, vore trolofning icke lagligen gällande. 
])u Here sä It alt ingå giftermå isaflal, som nu äro 
tiliåtne och jernväl äga helgd af laga fästning, skul
le alltså upphöra; och i stället för att någon viss 
lid för lysning icke nu är föreskrifven, skulle lys
ningen väl, såsom ett vilkor för fästningen, genast 
anställas; men någon prescription af tid, alt afta- 
let, genom vigsel, fullborda, skulle icke äga rum.

Vid granskningen af detta ämne, har en Leda
mot af Högsta Domstolen anmärkt

IV.
Den brist i nu gällande Lag, att, ehuru, till 

förekommande af hemliga giftermål, lysning är på
buden, är denna anstalt likväl icke föreskritven för 
de fall, då den förförda qvinnan inträder i ägta 
hustrus rätt; en brist, som borde, genom ett nytt 
stadgande, afhjelpas.

V.
Angående häfdad fåsteqvinnas rätt, dä fäst

ning upplöses, stadgar Lagen, att då mannen liäf- 
dat sin fästeqvinna, men undandrager sig att ägten- 
skapet med vigsel fullborda, tillkommer qvinnan. 
att för ägta hustru förklaras, med full giftorätt i 
hans bo; samt att om fästeman rymmer från fäste
qvinna, njuter hon samma rätt, som tillkommer 
ägta hustru, i det fall mannen henne öfvergifver. 
Deremot bjuder Lagförslaget, att om qvinnan är, 
efter fästningen (d. v. s. efter ljusningen) af mannen 
lägrad, och han, för, eller utan skäl, bryter fäst
ningen, der qvinnan, i förra fallet, varit i god tro; 
njuter hon skadestånd, efter livad Domaren skäligt 
pröfvar, och förklaras för ägta hustru; men någon 
giftorätt i mannens bo skulle henne icke tillkomma.

VI.
Angående q\rinn ans rätt, som blifvit, under 

ägtenskapslöjte lägrad, stadgar nu gällande Lag, 
att om löftet varder af Rätten för fast förklaradt,
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{.Hei lagersmannen latit benne, såsom sin fäslecrvin- 
na intagas i kyrkan, får löftet icke mera rubbas, 
anda att hon sm rätt till ägtenskapet eftergifva vill. 
basom en följd af den grundsats Lagförslaget bjuder 
i fragan om trolofning, är detta lagbud, från Lag
förslaget uteslutet och skulle alltså upphöra att vL 
ra gällande.

Under öfverläggning af desse ämnen i Ilögsta 
Domstolen, har fråga uppstått

VII.
Angående Barnets rätt, då fästning brytes: Och 

Högsta Domstolens fleste Ledamöter hafva varit af 
den tanka, att då qvinnan, efter fästningen, är af 
mannen häfdacl, bör det ej bero af henne, attegen- 
mägtigt eftergifva barnets rätt. Förbindelsens upp- 
Jösning borde derföre, änskönt båda Conlrahenterne 
voio ense aLt skiljas, ske vid Domstolen, dit såle
des Kyrkoherden, när förhållandet bos honom an- 
males, borde dem hänvisa; och borde Domstolen 
uligga, icke allenast att förordna god man, som ha
de att q vinna ns och barnets rätt utföra, utan äfven 
att, jemte beslut i skillnadsirågan, meddela utlåtan
de angående barnets egenskap af ägla,

VIII.
För bedrägeri i fästning stadgar nu gällande 

Lag, jemte fästningens upplösning, ansvarspåföljd i 
boter, med rätt för qvinnan aLt behålla fästninga- 
gåfvorne ; men i förslag till Criminal-Lag, som 
upplager och med straft belägger bedrägeri i gif
ter und, är bedrägeri i fästning icke upptaget; äfven- 
sorn någon straffbestämmelse deråt icke är, att i 
,ivi -Lagförslaget igenfinna; och bestraffningen derå 

skulle salunda komma att upphöra.
Angående de bär under N:r 3, 4> 5, 6, n 0ch 

8 upptagne Lagfrågor, se Tableaun öfver 3 Cap. Gif- 
termâls-lîalken, 1
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IX.
Åt stadgandet, angående äktenskapsförord, fö

reslår nya Lagen den utsträckning, att egendom, 
som, efter Lag, enskild är, skulle kunna genom för
ord, förklaras vara samfäld; dock alternatift i af- 
seende på arfvejord; så att, i fall arfvejordssystemet 
varder bibehållet, förord icke finge omfatta ärfd fa
stighet.

Till denna frå gas fullständighet hörer också den 
erinran, att, enligt Lagförslagets stadgande i fråga 
om makars giftorätt i bo, sk idle all samfäld egen
dom gå i mät för endera makans skuld, ehvad gäl- 
den tillkommit före, eller efter giftermålet; eller 
vore genom enskild förgörelse åsamkad.

Se Tableaun öfver 8 Cap. G i f te r m åls-B a 1 k en •

X.
Hvad nu gällande Lag stadgar, angående Mor- 

gong af vor ätten , innebärande förmåner ensamt åt 
den ena makan, hustrun, är från Lagförslaget ute
slutet; och skulle sålunda komma att upphöra; men 
Lagförslaget erbjuder, i 12 Cap. 10 §. Giftermåls- 
Balken, en ersättning derför, medförande lika för
måner åt båda makarne, på sådant sätt, att om, 
vid bodelning, den efterlefvande makan saknar till
gång till bergnipg, så skulle den aflidna makans 
arfvingar, der någon dess enskilda egendom dem 
tillfaller, förse den efterlefvande makan med årlig 
inkomst, till fyllnad i underhåll, så länge densam
ma i enklinge- eller enko-tillstånd förblifver, ärligen 
lefver, och annan tillgång ej äger.

Se Tableaun öfver g Cap. samt 12 Cap. Gif-
termåls-Balkem

XÏ.
I principen om Makars rätt i bo, föreslår nya 

Lagen den väsendtliga förändring, att, med bortta
gande af nu gällande Lagens bud, angående könens 
olika giftorätt, samt i öfrigt olika delninÄrundef 
för giftorätten, skulle, ulan afseende pä kön, eller
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b vad sLfmd makarne tillhörde, och eh vad de voro 
boende i stad eller på landet, giftorätten vara, för 
båda makarne lika, i all samfäld egendom.

I anseende till det nära sammanhang, som 
denna fråga har med frågan om arfsrallcn; torde 
inan höra, pa en gång, hänvisa till redogörelseo fin
den förra i Tableaun öfver io Cap. Giftermåls-Bal- 
ken; och för den sednare i Tableaun öfver 2 Cap. 
Arfda-Balken. 1

XII.
Angående Makars ansvarighet för gäld, till

kommen före ägt en skåpet, stadgar nu gällande Lag, 
att sådan gäld tillhör den maka, som gälden gjort, 
att betalas ined den egendom samma maka i boet 
infort; och om sådan tillgång ej förslår, med dess 
giftorätt 1 boet; hvarempt nja Lagen föreslår, att 
tdl betalning af sådan gäld, skulle användas båda 
m a ka 1 nes gemensamma egendom och endast den an
dra makans enskilda egendom undantagas; d. v s 
den egendom, hvari den gaWskjldiga makan icke 
äger giftorätt.

XIII.
stadgandet, angående Makars ansvarighet för

gäld, gjord under
get följande 
se, som nu

ändnn 
gå’ ande

Lagförsla-

frå n be tal ni ngss k v ] d i g h e t 
kommit

ägt en skåpet, antager 
tar, nemligen: 1:0 att den befriel- 

Lag ger den saklösa makan, 
af all den gäld, som till- 

genom den andra makans förgörelse, och 
hvarar någon nytta den saklöse icke tillfallit, skut- 
c encast aga mm i det fall, att gälden utgjorde bö

ter och skadestånd i brottmål; 2:o att den betal- 
nmgsratt, som lagen tillägger mannens skuld (gjord 
under äglenskapet), äfven i hustruns arfvejord , ehvad 
hustrun 1 skuldförbindelsen ingått eller ej, skulle 
endast aga rum i det fall, att hustrun till betalnin
gen sig 101 bundit; och 3:o att hustruns andel i be
talningsskyldigheten, som af nu gällande Lag in- 
skränkes till den andel hon i boet äger, d. y. s. ef-
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Ler Landsrätt, till blott en tredjedel, skullte bestäm
mas att blifva hälften.

Se Tableaun öfver i i Cap. Giftermåls-Balken.

XIV.
I frågan om ersättning i det fall, alt den ena 

makan 5fVergifv.it den andra, samt att ägtenskaps- 
skillnad, af sådan orsåk, tillkommit; stadgar nu 
gällande Lag, att den öfvergifna makan njuter af- 
kastningen af den andra makans hela giftorätt i boet; 
men äganderätten tillhör den sistnämndas barn, till 
hvilka, afkastningen också återgår, enär den öfver
gifna makan ingår nytt gifte. I detta stadgande fö
reslår nya Lagen den förändring, att ersättningen 
skulle inskränkas till halfva giftorätten, men till
komma, med full äganderätt, den öfvergifna makan ; 
d. v. s. fråntagas den andras barn och arfvingar.

XV.
I stadgandet angående vilkoren för tillåtelsen 

att ingå nytt gifte för den, som sitt förra ägten- 
skap med bor brutit; nemligen, att den oskyldiga 
död eller gift är, eller dertill samtycker, och Ko
nungen gifver dertill lof; i detta stadgande föreslår 
nya Lagen den väsendtliga ändring, alt, med bort
tagande af desse vilkor, endast en prescriptionstid 
af två år skulle bestämmas, hvarefter personen vo
re, till nytt giftermåls ingående, oförhindrad.

XVI.
Stadgandet angående tillåtelse för makar att, 

i vissa fall och under vissa vilkor, hos Konungen 
söka ägtenskapsskillnad, skulle, enligt Lagförslaget, 
upphöra; och, istället, Domstolarne tillkomma, att, 
efter föregående formaliteter, frivillig äglenskaps- 
skillnad bevilja.

XVII.
Till antagande föreslår nya Lagen det städjan

de, att, dä ägtenskap antingen återgåreller af
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den ena makan brytes, och den oskyldiga makan 
saknar egen utkomst, skulle det vara Domstolen til
lätet, att tillägga den sednare fyllnad i årligt un
derhåll af den förras enskilda egendom eller in
komster.

Se Tableau» öfver i3 Gap. Giftermåls-Balken.

XVIII.
Frågan om hemgift är af f. d. Lag-Committeen 

öfverflyttad till Ärfda-Balken ; och i stället för att 
nu gällande Lag om hemgift stadgar rättighet för 
föräldrar att gifva sina barn hemföljd i jord, hus 
eller lösören; samt att livad sålunda gifves mage 
barnen behålla, så länge fader och moder lefva ; fö
reslår nya Lagen, 1:0 att rättigheten att gifva hem
gift skulle inskränkas till endast penningar och lös 
egendom; och 2:0 att om gifvarens egendom afträ- 
des, skulle hans borgenärer äga återtaga hemgiften; 
samt 3:o att samma rättighet skulle tillhöra gifva- 
ren i det fall, att hemgiftstagarens egendom, till 
crediLorer afträddes.

Se Tableau» öfver 16 Gap. Giftermåls-Balken.

XIX.
Till följd af den princip, som nu gällande Lag 

utmärker i dess bud, om makars ansvarighet för 
gäld; hvilande på den hitintills antagna rättsgrund, 
att för den skuld, som den ena makan före ägten- 
skapet sig åsamkat, eller som tillkommit genom den 
ena makans förgörelse, utan nytta för den andra, 
borde denna vara ansvarsfri; bar också, i frågan om 
makars boskillnads rått, nu gällande Concurs-Lng 
medgifydt sådan rätt för den gäld, som förmenas 
ensamt tillhöra den andra makan att betala; och det 
är alltså skuldens egenskap, att ensamt tillhöra den 
ena makans ansvarighet, som nu bestämmer den an
dra makans rätt, att, genom boskillnad, vinna be
frielse från deltagande i ansvarigheten derför. Men 
sedan nya Lagen hade, på sätt här ofvan är upp- 
gifvct, i frågan om makars ansvarighet för gülden,
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föreslagit den förändring, att, utan afseende på en 
sådan skuldens beskaffenhet, all boets samfälda egen
dom skulle till dess betalande åtgå; en förändring, 
b varigenom en stor del af det beskydd, som nu ut
gör boskillnadsrättens ändamål, redan vore bortta
gen; föreslår nya Lagen, i frågan om denna rätt, 
den väsendtliga förändring, att det icke mera vore 
skuldernes egenskap, utan ensamt deras belopp, som 
skulle bestämma rättigheten att söka ocb vinna bo
skillnad; så att, då gälden uppginge till ett så
dant belopp, att den ej kunde betalas med sam
fälda egendomen, och den enskilda, som för sam
ma gäld ansvarar; eller att den ena makan vore 
dömd till böter och skadestånd, som icke kunde 
utgå, utan att den andra makans giltorätt skulle 
tillgripas, vore de fall inne, i hvilka boskillnads- 
rätten ägde rum.

XX.
Till det beskydd, som, efter nu gällande Lag, 

utgör boskillnadsrättens ändamål, hörer en ovillkor
lig nödvändighet att känna hvarje skulds egenskap 
af enskild, eller gemensam, för alt kunna derelter 
bedöma den boskillnadssökande makans rätt till be
frielse från delagtighet i dess betalning; och gamla 
Lagen har derföre gifvit den garantie, att fordran, 
som icke på inställelsedagen bevakas, går derigenom 
förlorad. Deri föreslår nya Lagen en sådari ändring, 
att borgenär, som uteblifvit, skulle icke äga att tala 
å boskillnad, som beviljad vore; men dock äga öp
pet att söka sin betalning ur egendom, som vore 
undanskiftad, der han gitter visa, att den egendom 
för bans fordran svara bordt.

Se Tableaun öfver 17 Cap. Giftermåls-Balken.
Med afseende å det sammanhang, bvari sist

nämnde fråga står till två andra Lagbud, angående 
påföljd af underlåten bevakning, likaledes framkal
lad genom offentlig stamning, nemligen, det ena, i 
Concursmål, och det andra, i mål angående Ars- 
proclama; torde man böra tillika hänvisa till 19 Cap.
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«a §. Handels-Balken af Lagförslaget, inlagen i Ta- 
bleaun öfver i6 Cap. Handels-Balken af nu gällande 
Lag, samt till 17 Gap. 9 §. Handels-Balken af Lag
förslaget; af Ii vilka bud, det sistnämnde innebär 
den motsatta påföljd af underlåten bevakning, att 
fordran derigcnom går förlorad.

Ärftla-Balkcn.
I.

Uti nu gällande Arf srätt,— olika deri, alt, ef
ter Landsrätt, ärfver son |:delar och dotter ’:del; 
men efter Stadsrätt ärfver son och dotter lika ; dock 
så att Borgares egendom å Landet ärfves efter Lands
rätt; samt Frälsemans och Bondes hus och tömt i 
Staden, efter Stadsrätt; — i denna arfsrält föreslår 
nya Lagen den ändring, att son och dotter skulle, 
i allmänhet ärfva lika; d. v. s. till hälften hvardera.

II.
För Mannens rätt att förneka Barn, till hvil

ket han förmenar sig icke vara fader, föreslår nya 
Lagen vissa villkor och viss tid; med stadgande, 
att samma rätt till klander å barns födsel, endast 
i sådant full skulle tillhöra mannens arfvingar, (icke 
modrens), att han icke, före sin död försummat ti
den till sin rätts bevakande, eller eljest sin rätt öf- 
vcrgifvit.

Se Tableaun öfver 2 Cap. Ärfda-Balken.

III.
För ista da rätten (jus representationis) att taga 

arf, stadgar nu gällande Lag en sådan skillnad, alt, 
i fråga om bröst arf, tillhör istadanilten den af! id nos 
afkornlingar, så länge någon sådan finnes; men i frå
ga om sidoarf är istadarätlen förnekad syskons barn
barn , då någon af den aflidnes föräldrar, eller sy
skon, eller syskonsLarn finnes till: Deri föreslår nya
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Lagen den ändring, att berörde rätt skulle blifva 
enahanda för si döar fy som för bröstar f; så att den 
tillhörde syskons afkomlingar utan begränsning.

Se Tableaun öfver 3 Gap. Ärfda-Baiken.

IV.
Rättigheten att välja Boupptecknings- och Skif

tesman tillhör, enligt nu gällande Lag, alla Sterb- 
husdelägare å Landet, älv en.som Presterskapet i Stä- 
derne; dock att Häradshöfdingarne åligger tillse alt 
icke okunnige och oskicklige personer få med såda
na förrättningar sig befatta. I detta stadgande fö
reslår nya Lagen en sådan förändring, att ständige 
Bouppteckningsmäll skulle tillsättas, af ixvilka Sterb- 
husdelägarné skulle äga att kalla en till bouppteck
ningens förrättande; samt att den, som bouppteck
ningen förrättat, borde också vara Skiftesman; dock 
att, om delägarne åsämjas alt annor person clérom 
anmoda, de ägde att sådant anmäla hos Rätten, 
som då ägde pröfva den föreslagne personens skick
lighet dertill.

Se Tableaun öfver 9 och 12 Gap. Arfda-Balken.

V.
Till säkerhet, att död mans bo icke må af Cre- 

dilorer åtkommas, innan ännu den dödes arfvingar 
hunnit aLt, genom bouppteckning, erfara boets ställ
ning och sålunda kommit i tillfälle att bedöma, hu
ruvida de kunna boet, utan älVentyr, öfvertaga, el
ler böra urarfvarätt söka; föreslår nya Lagen det 
stadgande, alt icke, livarken utmälning för skuld 
finge anställas, eller inteckning i den aflidnes egen
dom beviljas förr, än en månad efter det boupp
teckningen blifvit slutad.

O > „

Se Tableaun ölver 10 Cap. Arfda-Balken.

VI.
Med stadgandet att, i sterbhus, der arfvingar 

üro omyndige, får arf icke utan loltning skift«';, 
förenar nu gällande Lag den påföljd, alt, om an-
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norlunda sker, är skiftet ogildt, derest arfvinge klan
drar detsamma i laga tid sedan han myndig varder.

Deremot föreslår nya Lagen, att om skifte skett 
utan lottning, der omyndig delägare varit, eller om
bud för frånvarande dertill icke lof haft; men skif
tet icke klandras inom år och dag efter dess förrät
tande, blifver skiftet fast ståndande; med endast 
rättighet för den omyndige, att, för sitt möjliga li
dande hålla sig till förmyndaren, och den frånva
rande till ombudet, som hans rätt bevaka bordt.

VII.
Den rättighet till tagelott vid arfskifte af fast 

egendom å landet, som nu gällande Lag tillägger 
bröder för systrar; samt den, som större del ärfver, 
för den, som mindre får; denna rättighet skulle, 
enligt Lagförslaget, komma att upphöra, såsom följd 
af föreslagen lika arfsrätt i allmänhet.

VIII.
De föreskrifter, som nu gällande Lag meddelar, 

derom, att clå föräldrar gifvit sina barn något af 
värde, och annorlunda ej förordnat, hör sådant, vid 
arfskiftet, beräknas; samt att då föräldrar kostat me
ra på somliga af sina barn, det står föräldrarne fritt, 
att derföre tillägga de andre barnen ersättning; des
se föreskrifter äro från Lagförslaget uteslutna, och 
skulle sålunda komma att upphöra.

Se Tableaun öfver 12 Cap. Ärfda-Balken.

IX.
Angående danaarf stadgar nu gällande Lag, ait 

då, efter död man, arfvingar icke finnas, tillhör 
boet Kronan. Deri föreslår nj^a Lagen den ändring, 
att om den döde efterlemnat make, skulle boet den
samma tillfalla.

Se Tableaun öfver i5 Cap. Ärfda-Balken.
'X.
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X.
I rättigheten att göra munteligt testamente, fö

reslår nja Lagen en sådan inskränkning, att den 
skulle äga rum endast i det fall, att testator be
fann sig stadd i svår sjukdom eller fara; samt att, 
om testator icke dör i den sjukdom eller fara, vore 
testamentet ej gällande.

XI.
I rättigheten att göra inbördes testamente, fö

reslår nya Lagen den ändring, att det icke skulle 
vara andra, än äkta makar, tillåtet, att, i en och 
samma handling, göra inbördes testamente.

XII.
Vid makars rättighet alt återkalla inbördes te

stamente, föreslår nya Lagen, att det villkor må 
varda fästadt, att den make, som viil testamentet 
återkalla, skulle vara pligtig att sådant den andra 
makan, i vittnens närvaro, kungöra,

XIII.
Angående enskilt testamente, till fromma stif

telser, eller andra allmänna eller enskilta inrättnin
gar; föreslår nya Lagen, att sådant testamente skul
le hero af Konungens profiling, om det antagas må, 
ändå att det eljest ståndande varder.

Se Tahleaun öfver 16 Gap. Ärfda-Balken.

XIV.
För’"frågan: hvad och huru mycket man må 

i testamente gifva, stadgar nu gällande Lag två oli
ka grunder; så att, efter Landsrätt, man icke äger 
bortgifva arfvejord, men väl aflingejord, samt både 
ärfda och förvärfda lösören; dock med villkor, att 
der omyndige barn äro, som icke äga något till 
föda och uppfostran, skall för dem först, efter stånd 
och värde, så mycket lemnas, som Domaren skäligt 
pröfvar, till dess de sig sjelfva försörja kunna; hvar
emot man, efter Stadsrätt, kan, om man lemnar

1 2
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bröstarfvingar efter sig, ej bortgifva mera än sjette 
penningen af livad man äger: liar man icke bröst- 
arfvingar, utan andra inländska arfvingar, äger man 
bortgifva hälften af livad man äger; ocli liar man 
icke andra än utländska arfvingar, dä äger man bort
gifva alltsammans. 1 dessa stadganden föreslår nya 
Lagen den ändring, att grunden för testamentsrät- 
ten må blifva enahanda, elivad testator är boende 
på landet, eller i staden; men för testamentsrätten, 
i livad arfvejorden angår, liar f. d. Lag-Committeen 
framställt tvänne alternativa förslag; det ena, i prin
cipen öfverensstämniande med nu gällande Lag ; ocli 
det andra, med en sådan ändring deri, att den, 
som icke har bröstarfvinge, skulle äga rätt alt all 
sin egendom (och således elivad den vore ärfd el
ler förvärfd) bortgifva; men den, som bröstarfvinge 
har, skulle endast äga rätt att bortgifva hälften af 
sin qvarlåtenskap; då den andra hälften ovillkorli
gen skulle tillfalla bröstarfvingen, under namn af 
laglolt; äfvensom, i sådant fall, nyttjande rätt å 
laglott icke skulle kunna åt annor upplåtas.

XV.
Ulöfver den inskränkning i testamentsrätten, 

som nu gällande Lag stadgar, Lill fördel för testa
tors omyndige barn, som sakna egen bergning, fö
reslår nya Lagen, att der barn är ofärdigt, med 
svår sjukdom besväradt, eller litet vetande, skall 
för detsamma afsättas hvad till dess underhåll tarf- 
vas, der dess arf ej dertill förslår; samt att testa
mente, som tillägger omyndigt barn föda och upp
fostran, eller ofärdigt, sjukt eller litet vetande barn 
årligt underhåll, skulle förblifva gällande, ändå att 
annan bröstnrfvinges laglott dermed belastas; samt 
ändtligen, att der någon blifvit dömd till straff för 
misshandel å skyldeman i rätt uppstigande led, el
ler för det han mot sådan skyldeman falskligen gjort 
svår angifvelse, eller annan ärekränkning; då äger 
skyldeman att hans laglott bortgifva.

Se Tableaun öfver 17 Gap. Ärfda-Balken.
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Angående rättigheten att klandra testamente, 
föreslår nja Lagen det stadgande, att testamente, 
hvarigenom laglig arfsrätt vore fråntagen den per
son, som gjort concurs, eller hustru, i hvars till- 
höiighet mannens giftorätt sålunda ginge förlorad, 
skulle icke la ölverklagas af den verkligt lidande 
parten, cieditoierne och hustruns man, utan skulle 
rättigheten till klandret tillhöra cessionanten och 
hustrun, hvilkas enskilda intresse oftast kan vara 
att, genom underlätet klander, beröfva creditorerne 
och mannen de tillgångar, som likväl ära, genom 
andra, dels nu gällande, dels föreslagne, Lagbud, 
creditorerne och mannen tillförsäkrade.

Se Tableaun öfver 18 Gap. Ärfda-Balken.
Till pröfningen, huruvida berörde förslag må 

antagas, eller ogillas, sjnes också höra en jemfö- 
relse med 1:0 Concurs-Lagens och Lagförslagets sam
manstämmande stadgande, att person, som gjort con
curs, dômes skyldig att betala sin skuld med hvad 
han ärfva kan; 2:0 stadgandet så väl 1 nu gällande 
Lag som i Lagförslaget, angående mannens lagliga 
giftorätt i hustruns enskilda egendom; och 3:o Lag
förslagets stadgande i 10 Cap. i §. Ärfda-Balken, 
innebärande ett ovillkorligt förbud, alt genom testa
mente bortgifva barns lag lott.

XVII.
Eixligt nu gällande Lag varder mannen, som 

kan gifta sig vid 18 år, icke myndig förr, än han 
fyllt 2i år; men nya Lagen föreslår, att, då man
nen är gift innan han den ålder uppnått, skulle han 
vara myndig; hvaraf skulle följa att det beror af 
hvarje man, som fyllt 18 år, att, genom giftermåls 
ingående, då blifva myndig.

XVIII.
I nu gällande Laghud, att möj af hvad ålder 

hon vara må, står under förmynderskap; föreslår
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nya Lagen den ändring, att ogift q vinna skulle, då 
hon fyllt a5 år, vara myndig.

Se Tableaun öfver 19 Cap. Ärfda-Balken.

XÏX.
Nya Lagen föreslår det stadgande, att då för

äldrar j, genom ålderdom, eller af annan orsak, kom
ma i det till stånd., att de ej kunna sig sjelfva vår
da eller försörja; skulle barnen vara pligtige att 
sådant fullgöra, så vidt de förmå; samt att då barn 
sådant vägrar, Rätten skulle äga att utsätta un
derhållet.

XX.
Till säkerhet åt förhållanderne emellan foster

föräldrar och fosterbarn erbjuder Lagförslaget vissa 
nya stadgander, innefattande en fullständigare ut
sträckning af livad nu gällande författningar förmå.

Se 16 och 17 Cap. Ärfda-Balken af Lagför
slaget.

Jorda-Balk.
I.

I fråga om livad med fast egendom bör för
stås, föreslår nya Lagen, att dertill äfven må räk
nas: 1:0 Grufvor och stenbrott; och 2:0 vexande 
gröda eller frukt, der ej annorledes aftaladt eller 
stadgadt finnes.

n.
I fråga om köp af fast egendom, stadgar nu 

gällande Lag, att det skall ske skrifteligen, samt att 
deri skola införas de villkor, på hvilka detsamma 
sig grundar; men deråt har praxis gifvit en sådan 
verkställighet, att vanligen två afhandlingar upp
rättas, af hvilka den första, köpe-contractet, inne
håller köpeaftalets alla villkor; och den andra, kö- 
pebrefvet, som icke förr utfärdas än säljaren erhål
lit säkerhet för de förbindelser, köparen sig i con-
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Iractet åtagit, innebär erkännandet af nöjaktigt full
görande deraf, samt alltså utgör sjclfva den hand
ling, som, vittnande om köpets fulländande, till Dom- 

• stolen ingifves, för att erhålla behörig lagfart. Det
ta sätt att utfärda dubbla köpeafhandlingar, med 
anspråk på lika gällande kraft för båda, har dock 
ofta föranledt rättegångar och osäkerhet, då en brist 
i öfverensstämmelse emellan båda, varit antingen 
verklig, eller föregifven å endera afcontrahenternes 
sida, för att derigenom åstadkomma förändring uti, 
eller upprifvande af köpet. Äf sådan anledning fö
reslår nya Lagen det stadgande, att köpets alla vill
kor skola i köpebrefvet införas, så att inga andra 
villkor blifva gällande än de, som deri finnas intagna.

III.
För de fall, dä tvist uppstår emellan köpare 

och säljare, angående origtiga uppgifter af såld fa
stighets rymd, förmåner eller fördolda laster, före
slår nya Lagen vissa bestämmelser, jemte viss tid 
för anställande af så beskaffadt klander.

Se Tableaun öfver i Gap. Jorda-Balken.

IY.
För att gifva äganderätten till fast egendom 

all laglig säkerhet föreskrifver nu gällande Log oli
ka formaliteter att af adquirenten iagttagas, lämpade 
efter de olika sätt, livarigenom äganderätten erhål
lits. För den äganderätt, som grundar sig på köp, 
skifte eller gåfva tillhör adquirenten alt, för åtkomst- 
brefvet söka, vid Domstolen, lagfart, till den på
följd, alt sedan laga stånd derå kommit, hvarefter 
han är berättigad att fastebref erhålla, får emot hans 
äganderätt icke talan anställas, med mindre än att 
Konungen beviljar resning; men för den äganderätt 
åter, som vunnits genom arf, giftorätt, testamente, 
eller börd, äro andra och särskilda bevaknings- 
formalileter, föreskrifne, till alldeles enahanda på
följd, så aLt, der de blifvit ingttagnc, och laga kraft 
derå kommit, är äganderätten lika betryggad, som
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den, för hvilken fastebref blifvit utfärdadt. I det
ta förhållande föreslår nya Lagen den ändring, att 
innehafvare af sådan äganderätt, som honom, genom 
årf, giftorätt, testamente eller börd, tillfallit, skul- ' 
le föipligtas att, jemte iagttagande af nu föreskrifne 
be vak ni ngs for rn a 1 i te ter, äfven derutöfver, för sin åt
komst söka lagfart.

V.
I nu gällande stadgander, angående Lagfartens 

beskaffenhet, äro följande förändringar föreslag ne, 
nemligen: 1:0 att, i stället för de tre uppbud, hvar-, 
af Lagfarten nu består, skulle den hädanefter bestå 
blott deri, att åtkomsthandlingen företes vid Dom
stolen, och der uppläses, samt i protocollet intages; 
fo att den nu gällande föreskriften, angående viss 
tid, inom hvilken laglart å köp måste sökas, skulle 
upphöra att vara gällande; 3:o att Lagfarten skulle 
hlifva enahanda i Stad och på Landet; /po att upp-, 
budsförteckningarnes uppläsande på predikstolarne 
skalle upphöra; och 5:o att fastebrefs utfärdande 
icke mera skulle äga rum.

Yl,

För det fall, att man försäljer, eller bortleger, 
fastighet, som man förr till annan försålt, eller bort
lagt, stadgar nu gällande Lag, alt det köp, eller 
den lega, som först gjordes, förblifver lagligen gäl- 
icinde ; men deii föreslår nya Lagen den ändring 
att det köpebref, eller det legoaftal, hvarå la«fart 
eller inteckning först begäres, må erhålla gällande 
kialt; dock så, att om för båda köpebrefven lagfart, 
eller för båda legoaftalen, inteckning, å samma tid 
begäres, skulle det först utfärdade behålla sin kraft 
framför det sednare,

YÏÏ,
Enligt nu gällande Författningar är köpare af 

skattcjord och frälseränta, som säljes utom hörd, 
jörpligtad att, innan lagfart derå fulländas, hem- 
bjuda köpet den, som innehafver skatten, eller som
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innehafver besittningsrätten till frälsejorden. Deri 
föreslår nya Lagen den förändring, att berörde hem- 
bjudningsskyldighet skulle upphöra och, i stället, 
lösningsrättigheten åtföljas af samma villkor, som 
angående börd i Lagförslaget stadgas; och skulle, 
i följd af en sådan förändring i princip, skyldighe
ten att hembjuda inköpt stadsegendom upphöra.

Se Tableaun öfver 4 °ch *6 Gap. Jorda-Balken.

VIII.
Uti livad nu gällande Lag stadgar angående 

bördsrätten föreslår nya Lagen de hufvudsakliga 
förändringar: i:o att bördsrätten, såsom hvilande på 
kärleken till förfäders jord, icke skulle sträcka sig 
livarken till fastighet i Staden, eller till sadan fa
stighet å Landet, som icke äger jord; och 2:0 icke 
eller till jord, som man ärft efter skyldmän i rätt 
nedstigande led; 3:o att skyldemän i uppstigande 
led från säljartm skulle vara utesluten från rättig
heten att börda, äfvensom att bördsrätten bos skyl
demän å sidone, skulle stadna vid tredje ledet; men 
4:oatt bördsrätten skulle åtfölja icke blott köp, utan 
äfven alla sådane transactioner, bvarigenom arfve- 
jorden gått utom börden. Enligt den särskilda text, 
som framställer det alternativa förslaget, till arfve- 
jordssystemets bibehållande, skulle all ärfd fastighet 
på Landet vara börd underkastad, ehvad den åtföl
jes af jord, eller ej.

Se Tableaun öfver 5 och 6 Cap. Jorda-Balken.

IX.
Fr å°an om viderboende och. naborält, är i Lag- 

för s I age t° öfver fl y tta d till Byggninga-Balken med så
dan förändring i hvad nu gällande Lag derom stad- 
oar, att köpare af fastighet i Staden icke skulle va
ra pligtig hembjuda köpet innehafvaren af vider
boende0, eller naborätten, samt att denne, för att äf 
sin lösningsrätt sig begagna, hade att ställa sig till 
efterrättelse livad Lagförslaget bjuder, angående skyl
de mans rätt att börda arfvefastighet å Landet; hk-
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val så, att om lösningsrätten borde stämmas inom 
J “änader sedan lagfart beviljades.

fableaun öfver 7 Gap. Jorda-Balken.

X.
Inom det, ifrån tider längst tillbaka, i Sverige 

galla nde Jrfv ej ords-sy stem ligga tvenne förbud- det 
fl’ eifot rättigheten att bortgifva arfvejord, och 
det andra, emot rättigheten att bortbyta arfvejord 
a Landet emot fastighet i Stad; men af de alter
nativa loislag, som nya Lagen framställer i alla de 
iragor, som angå Årfvejords-systemet, innebär det 
ena ett bibehållande af berörde förbud, och det an 
dra derernot deras afskaffande.

Se Tableaun öfver 3 och 8 Gap. Jorda-Balken.

XI.
, ,D^n räUighet, som nu gällande Lag tillägger 
mnehafvare al fastighetspant, att, då panten )cke 
aJ. “garen, inom rätter tid inlösesJ genom, la»fart 
'vinna äganderätt till densamma,, skulle, såsom från 
nya Lagen utesluten, komma att upphöra.

Se Tableaun öfver 9 Gap. Jorda-Balken.

„ sat
Borgenars rättighet att, till säkerhet för sin for

dran, soka och erhålla inteckning i gäldenärs fa
sta egendom, är afhandlad i 7 Cap. Bättegångs-Bal- 
ken af nu gällande Lag; men i nya Lagen är de ta 
amne ofverflyttat till Jorda-Balken,

Se Tableaun näst efter 9 Gap. Jorda-Balken.

, „.. XIII.
För det fall, att inteckning sök es ^ å samma

mfU n ad% Ar f°rd!’an och för legoaftalj stadgar 
nu gallande forfattning, att det sednare viker för
j. f'f’ .1V,aremot; enligt Lagförslaget, legoaftalet

as anda att skuldfordran intecknad varder.
Se i ableaun öfyer 16 Gap. Jorda-Balken.

XIV.
»Skyldigheten att hcmula af händ fastighet är,
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i nu gällande Lag, fästad endast vid försäljning.och 
byte af fastighet; men är, i nya Lagen, utsträckt 
till alla öfverlåtelser af fast egendom, vid hvilka 
någon vedergällning, å mottagarens sida, är gifven 
eller utfäst; äfvensom till berörde skyldighet skulle 
höra, att om egendomen stigit i värde, då den från 
köparen vinnes, sådant borde af säljaren ersättas 
köparen.

XV.
Angående tjuguåriga luifden , å innehafvande 

fastighet, lemnar nu gällande författning icke någon 
bestämd föreskrift, hvarifrån prescriptionstiden be
räknas bör; men utsträcker tidens längd tili den rätta 
ägarens hela lifstid, samt, för hans arfvingar, ytter
ligare 20 år efter hans död. Deri föreslår nya Lagen 
den ändring, att prescriptionstiden af tjugu år må 
beräknas ifrån den dag, då lagfart a fånget beviljades.

Se Tableaun öfver 11 Cap. Jorda-Balken.

XVI.
H vad nu gällande Lag stadgar i i4Cap, Jorda- 

Balken, angående de synein rättningar, som kunna, 
i ägotvister, äga rum, har f. d. Lag-Committeen 
ansett vara ett ämne, egenteligen tillhörande frågan 
om Dornstols-inrättningarne ; och har alltså öfverlört 
detsamma till 26 Cap. i Rättegangs-Balken, der den 
förändring är föreslagen, att Lagmans- och Riddare*“ 
synerne skulle komma att upphöra.

Se Tableaun öfyer i4 Cap. Jorda-Balken.

XVII.
För aftal, angående lega och arrende af fa

sti o-het, äro följande villkor nu föreskrifne: 1:0 att 
tiefen för lega, eller arrende å aflinge-fastighet kan 
utsträckas till 5oår; 2:0 att, å ärfd fastighet, upp
hör le^an eller arrendet 5 år efter det ägaren med 
döden afgått; 0:0 att aftal på vissa år, angående för- 
värfd fastighet,,fortfar att vara lika förbindande å bå
da sidor, och alltså lika oberoende af båda contra-*
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henternes, under legotiden, inträffande död; och/po 
alt, under legotiden kan brukaren, eller arrendatoren 
icke uppsäga aftalet, utan att han ställer annan arren- 
dator, den jordägaren kan skäligen vara nöjd med.

Uti dessa föreskrifter föreslår nya Lagen föl
jande förändringar; 1:0 att, i fall Arfvejords-syste- 
met bibehålles, skulle legotiden för ärfd jord fort
fara att vara inskränkt till fem år efter ägarens död; 
men, i annat fall skulle legostämrnan, så väl för 
ärfd, som förvärfd jord, icke kunna bestämmas län
gre än till 3o år; 2:0 att då legotiden är bestämd 
på vissa år; men brukaren, eller arrendatoren, un
der tiden, med döden afgår, skulle hans enka och 
barn vara berättigade att legan uppsäga; 3:o att bru
karen skulle äga rättighet, att oberoende af jordäga
rens samtycke, till annor man afstå sin brukande- 
rätt; mot förbindelse att sjelf ansvara för så väl 
legan, som den skada, hvilken kunde af sednare 
åboen vållas; samt /j.:o att lifstidslega icke finge gäl
la till förmån för någon, som ej vore till, då den 
slutes.

Se Tableaun öfver 16 Cap. Jorda-Balken.

Handels-Balken.
I.

Kongl. Förordningen d. g Maj 1835 tillåter att 
lösören kunna säljas, och dock3 när köparen det 
medgifver, c/varblifva i säljarens värd; samt, efter 
iagttagande af vissa föreskrifna former, vara freda- 
de från utmätning för säljarens skulder. Något 
motsvarande till detta stadgande igenfinnes icke i 
nya Lagen; och stadgandet skulle alltså komma alt 
upphöra.

II.
För det fall, att man säljer tvem ett (af lösören), 

stadgar nu gällande Lag, att godset tillhör den, som 
först köpte; men nya Lagen föreslår att godset må
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tillhöra den, som det först i handom fick, ändå alt 
han sist köpte; der han i god tro var.

III.
Nya Lagen föreslår det stadgande, att Domare, 

eller Konungens Befallningshafvande ej må, genom 
köp, eller annan af handling, för sig vinna öfver- 
låtelse af rättegång, som tillhörer, eller kan kom
ma under deras embets-handläggning.

IV.
För det fall, alt någon säljer det annan till

hörer; förklarar väl nya Lagen sådant köp va
ra ogildt; men föreslår tillika, att om köparen va
rit i god tro, må han icke vara pligtig att godset 
afslå, der ej ägaren betalar hvad köparen derföre 
git'vit; äfvensom att, om köparen innehaft godset 
öfver ett år, eller köpt det, pa god tro, å auction, 
eller allmänna försäljningsställen; skulle han äga god
set behålla.

V.
Nya Lagen föreslår det stadgande, att ej må 

någon sälja arf efter lefvande person, ändå att 
denne dertill samtycker.

Se Tableaun öfver i Cap. Handels-Balken.

VI.
Nya Lagen föreslår: r:o att då två eller Acre 

förbundit sig att betala, en för alla, och alla för 
en, under förbehåll af uppsägningstid, skulle upp
sägning som hos en sker, äfven gälla emot de an
dra; 2:0 att då öfverlåte/se af skuldebref, som ej 
är löpande, varder gäldenären kungjord; skulle han, 
för betalning, som derefter till första innehafvaren 
sker, icke njuta någon rätt emot sednare innehaf
varen; samt 3:o alt vid lån får vite ej utfästas.

VII.
Penningeräntan, som nu gällande Lag bestäm

mer^ till sex procent, genom förbud, att taga eller
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låta förskrifva sig till ränta derutöfver; vid äfven- 
tjr, att hafva förbrutit räntan, och böta tiondedelen 
af capitalet till de fattiga; förklarar nya Lagen bö
ra vara fri, och ankomma på aftal emellan långif- 
vare och låntagare; dock att, der ränta ej vore, till 
bestämt belopp, utfäst, den borde beräknas till sex 
procent, som skulle kallas laga ränta: Och procen- 
teriet, som, i alla tider varit, af allmänna tänke
sättet i Sverige, stämpladt med förakt, skulle alltså 
förvandlas till ett lofligt yrke.

viii.
Vid nyssnämde äfventyr förbjuder nu gällande 

Lag, att, i annat fall taga ränta på ränta, än då 
skuldebrefvet förnyas och räntan lagd till capitalet. 
Deremot tillåter nya Lagen att ränta på ränta be- 
räknas, ifrån den dag då primitiva räntan krafdes.

IX.
Enligt nu gällande författning får, å löpande 

reverser räntan icke beräknas längre än till förfal- 
lodagen; men nya Lagen föreslår det ytterligare til
lägg, att om också gäldenären förbundit sig att er
lägga ränta intill dess betalning sker, så skulle rän
tan dock icke få beräknas för längre tid, efter för- 
fallodagen, än intill dess skulden krafdes.

X.
Till nu gällande förbud, att Domare och Exe

cutor icke får lemna åtgärd till sådan inländsk mans 
fordran, som härleder sig från utborgade varor, jör- 
bjudne till införsel i Riket; till detta förbud lem- 
nar nya Lagen icke något motsvarande.

XI.
Den utväg, som nu gällande Lag gifver gälde- 

när, att, till bevarande aï fordringens kraft sedan 
den är tio år gammal, nemligen, att derförinnan 
g i fva sin fordran tillkänna hos Domaren, eller Ko
nungens Befallningshafvande; denna utväg är i nya
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Lagen icke gifven, och skulle alltså komma att 
upphöra.

Se Tableaun öfver g Cap. Handels-Balken.

XII.
Nya Lagen föreslår 1:0 att borgenär icke må 

göra det förbehåll, att pant skulle till honom för
falla, om den ej, inom sagd dag, af ägaren löses; 
och 2:0 att om någon ulan loj pantsätter annor 
mans egendom, som han ej sjelf i pant hafver, så 
må ägaren taga den åter, utan lösen, om den, som 
panten fick, ej var i god tro; men var han det, då 
skulle han äga panten behålla, till dess han betal
ning får.

XIII.
De villkor, som nu gällande författningar fästa 

vid borgenärs rätt att utsöka sin fordran hos löf
tesmän, som borgat, såsom för egen skuld, nemli
gen att lagsökningen bör äga rum inom 12 måna
der efter förfallodagen, och utsökningshandlingarne 
sist inom 6 månader derefter, vara löftesmannen 
tillställde; dessa villkor äro från nya Lagen ute
slutne; och skulle alltså komma att upphöra.

XIV.
Nya Lagen föreslår det stadgande, att, i missa 

fall, skulle det icke mara löftesmän förment, att 
innan han sjelf betalt, söka säkerhet hos gäldenären.

Se Tableaun öfver 1 o Cap. Handels-Balken.

XV.
Angående enskilda bolag stadgar nu gällande 

författning: 1:0 att andre personers namn, än bo
lagsmännens, får, uti bolagets firma, begagnas; 2:0 
att deras, såväl som de verklige bolagsmännens 
namn bör, vid vite af 3oo R:dr B:co, inom 3:ne 
månader efter det bolaget blifvit beslutat, uppgifvas 
till Domstolen, och i dess intecknings-protocoll in
tagas; med rättighet för hvar och en, som det äskar,
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att deraf erhålla ciel; 3:o att en lika anmälan bör, 
vid enahanda äfventyr, äga rum då någon förän
dring i bolags-öfverenskommelsen beslutas; hvarom 
4;o bolagsmännen jemväl äro pligtige, att, genom 
bref, sine correspondenter, underrätta, samt kungö
relse 3.ne ganger i posttidningarne allmänheten med
dela ; samt 5:o att då, i bolag till bedrifvande af 
fabrik, eller manufacturverk, någon bolagsman vill 
sin andel försälja, är han pligtig, att densamma de 
öfrige bolagsmännen hembjuda.

I detta ämne föreslår nya Lagen följande, dels 
förändringar, dels nya stadgander: 1:0 att, i bola
gets firma, andre bolagsmän, än de verklige, icke 
skulle få upptagas; 2:0 att stadgandet, angående pre- 
scriptionstid och vite, för underlåten anmälan vid 
Rätten, skulle upphöra; men att bolagsföreningen 
icke vore förbindande förr, än berörde anmälan ägt 
rum; samt att, om också bolaget upplöstes eller 
förändrades, och nagon af bolaget derefter enskilt 
begagnade fiiman, skulle de andra bolagsmännens 
gemensamma förbindelser dock fortfara, intill dess 
upplösningen, eller förändringen vore hos Rätten 
anmäld; 3:o att förpligtelsen till correspondenternes 
underrättelse i bref, skulle upphöra; 4:0 att så kal
lade commandit-delägare i bolaget väl finge antagas; 
men att deras namn icke finge i firman uppgifvas; 
5:o att commandit-delägare ej vore pligtige att i bo
laget svara med mera, än han tillskjutit, eller åta
git sig att tillskjuta; samt 6:0 att, vid försäljning af 
nagon delägares andel i fabrik eller manufacturverk, 
skulle hembjudningsskyldigheten komma att upphöra.

Se lableaun öfver i5 Cap. Handels-Balken.

XVI.
Enligt nu gällande Concurs-Lag är, i vissa fall, 

den borgenär, som söker utmätning hos gäldenären, 
berättigad, att hos Domstolen söka det gülden är s 
egendom må, till concurs af trädas, ändå att for- 
dringarne icke förfallne äro; men om 13 §. i 18 Cap. 
Handels-Balken af Lagförslaget skall tillämpas efter
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den borgenär, som sökt utmätningen, utan endast 
de borgenärer, livilka', underrättade om lagsöknin
gen, vill afen sådan, tredje mans åtgärd, sig begagna.

Se Tableaun öfver Concurs-Lagens i Cap.

XVII.
Det rådrumj som Concurs-Lngen lemnar gälde- 

när, att, under det bans i orten boende creditorer, 
öfver lians cessionsansökning höres (då ban jemväl 
äger tillfälle att med dem öfverenskomma), sig be
sinna, och berörde ansökning återkalla; detta råd
rum skulle, enligt nya Lagen, vara honom betagit, 
då Domaren ålåg att, enär ansökningen inkommit, 
genast proclaman utfärda.

XVIII.
Den bekräftelse, angående räntas beräknande, 

och bevillnings-procentens afdrag, som nu är intagen 
i borgenäns-eden, skulle, enligt nya Lagen, lian 
eden utgå.

XIX.
I Concurs-Lagens stadgande derom, att borge- 

när, som icke å inställelsedagen sin fordran lag
ligen bevakat, är af densamma förluslig; den före
slår n}?a Lagen den väsendteliga förändring, att, af 
en sådan försummelse skulle påföljden endast bli t va, 
att borgenären vore förlustig al sin rätt att ulut 
concursmassan njuta betalning; men icke förluslig 
af sin fordran.

Se Tableaun öfver Concurs-Lagens o Cap.

XX.
I Concurs-Lagen är gäldenären den rättighet 

tillerkänd att klandra de beslut, angående Massans 
förvaltning hvarigenom han förmenar någon skada 
honom tillskyndas; samt att klandra sysslomännens 
redogörelse; men enligt nya Lagen, skulle denna 
rättighet gäldenären dels fråntagas, dels i väseudl- 
lig mån inskränkas.
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XXI.
Nja Lagen föreslår det stadgande, att borge

när eller gäldenär, som varit närvarande vid sam
mankomst, dä beslut angående förvaltningen blif- 
vit fattadt; men icke genast missnöje deremot an
mält, skulle sedan icke äga talan clerå.

Se Tableaun öfver Concurs-Lagens 2 Gap.

XXII.
I principeu, angående by sättning föreslår nya 

Lagen den förändring, att bysättning må endast 
användas såsom medel att tvinga gäldenären, att 
till sine borgenärer afstå alla sina tillgångar; så att, 
enär sådant blifvit fullgjordt, och gäldenären bo
uppteckningen beedigat, bysättning icke kan emot 
honom äga rum, i annat fall, än då skälig anled
ning sig visar att han undandöljer tillgång, som 
honom tillhör och till borgenärernes förnöjande an
vändas bör.

Se Tableaun öfver Concurs-Lagens l\ Gap.

XXIII.
Enligt Concurs-Lagen äger allmän åklagare rätt 

att föra talan emot vårdslös gäldenär, derest denne 
icke visar att han sine borgenärer förnöjt; men der- 
emot är, uti förslag till ny Criminal-Lag, stadgadt, 
att i frågor af sådan beskaffenhet äger allmän åkla
gare icke rätt att talan föra.

Se Tableaun Öfver Concurs-Lagens 5 Gap.

XXIV.
Angående borgenärers företrädesrätt, sig emel

lan, till betalning, utur gäldenärens bo, föreslår 
nya Lagen följande väsendtliga förändringar, nem- 
ligen: 1:0 att inteckning må äga företrädesrätt fram
för alla så kallade tysta förmånsrätter; 2:0 att af 
dessa, omyndiges fordran hos föräldrar och för
myndare, må äga förmånsrätt, framför de öfrige, 
icke allenast för arfvemedel, utan älven för medel,

som
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som på annat sätt, den omyndige tillfallit; 3:o att 
qvarstad, verkställd förr, än coneursen börjades, 
skulle äga lika förmånsrätt med derförinnan utmät
te lösören; 4:o att fordran för husröta, vanbäfd, 
vanvård eller förskingring af inventarier, skulle äga 
lika förmånsrätt med Kronoutlagor; men att sådan 
förmånsrätt endast skulle gälla för 2:11e, icke 3:ne 
år; 5:o alt lika förmånsrätt, som är kyrkor och 
allmänna cassor tillerkänd, skulle äfven tillhöra 
socken-magaziner för fordringar hos deras förval
tare; och 6:0 att Concurs-Lagens stadgande, derom, 
att förmånsrätt för ränta â intecknad skuld, är in
skränkt till blott 3:ne år före coneursen, skulle, så
som i Lagförslaget icke upptagit, komma att förfalla.

Se Tableaun öfver 17 Cap. Handels-Balken.

Utöfver de ämnen, hvilka äro upptagne i Han
dels-Balken af 1734 års Lag, framställer Lagförsla
gets Handels-Balk åtskillige, tillagde föreskrifter, af 
hvilka, såsom principfrågor torde endast böra an
ses följande:

2 Cap.
Om Gåfva,

XXV.
Att till gåfva af lös egendom erfordras öfver- 

lemnandet, och att löfte om gåfva icke skulle va
ra förbindande ; dock att, om man gi f vit löfte om 
gåfva, och dervid fästat villkor, till förmån för sig 
eller annan, bör honom, som gåfvan fått, godtgö- 
ras allt livad ban, till villkorets uppfyllande, gjordt 
eller utgifvit.

XXVI.
Angående ej mindre gåfvotagarens skyldighet, 

att, då gåfvogifvaren kommer i nöd, bidraga till 
dennes underhåll, än gåfvogif varens rättighet att 
gåfvan återkalla, skulle gälla, livad angående gåfva
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af fast egendom är föreslagit; och b varom redovises 
i Tableaun öfver 8 Cap. Jorda-Balken.

XXVII.
Att om någon gifver bort annans egendom 

skulle ägaren hafva rätt, att den utan lösen återfå; 
så länge den i gåfvotagarens, eller dess arfvingars, 
bänder är.

4 Cap.
Om In visning.

XXVIII.
Enligt nu gällande författningar äro tryckte el

ler graverade assignation^’ på enskilde personer för
bjudne vid äfventyr af böter och annat straff. Hand- 
skrifne assignationer få ej utgifvas på mindre be
lopp, än loo B:dr B:co; och för dem är jemväl 
vissa former föreskrifne.

Deremot föreslår nya Lagen, att iivvisningår 
må blifva tillåtne , utan inskränkning, vare sig till 
form, eller belopp.

5 Cap.
Om Lifstidsränta.

XXIX.
Att, genom contracter, emot en viss lifstids

räntaj öfverlåta fast och lös egendom, samt pen
ningar; skulle af Lagen godkännas, och transaetio- 
nen förses med bestämda och föreslagne reglor, till 
säkerhet för de contraherande, och rättelse viel be
dömande af tvister, som ifrån sådana aftal-kunna 
uppstå; dock att, i fall Arfvejords-systemet varder 
bibehållit, arfvejorden skulle från ett sådant använ
dande undantagas.

15 Cap.

Om vite och skadestånd.
XXX.

Att om man, vid aftal, fästat det villkor, att 
den som brister i sin förbindelse skall gälda visst
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vite^ i penningar eller annat, skulle sådant villkor 
vara lagligen gällande; dock att vid försträckningar 
vite ei vore tillåtit.

' XXXI..
Att skada, som någon lidit genom annans vållan

de, skulle gäldas, äfven i de fall, som ej i Lagen 
särskilt utsatte äro.

XXXII.
Då skada vore till verkligheten bestyrkt, skul

le den, som skadan lidit, äga rätt, att dess belopp, 
eller värde med ed fästa; dock att, i fall uppgif
ten ljusligen vore oskälig, Rätten ägde något visst 
bestämma, såsom det högsta, hvartill den edeliga 
bekräftelsen finge sträckas.

XXXIII.
För det fall, att flere vore till skada vållan

de, skulle det skadestånd som derföre ådömdes, 
Jodas af dem, alla för en och en för alla.

Utsöknings-Balken.
I.

Den magt, som nu gällande Lag tillägger Ko
nungens Befallningshafvande, alt tillse del Lag och 
rätt vid Underrätterne tillbörliga skipad varder; 
skulle, enligt nya Lagen, komma att upphöra.

II.
tillhör andraDen executiva magt, som nu 

auctoriteter, än Konungens Befallningshafvande, 
skulle upphöra.

III.
Kronofogde skulle ansvara för den utmätning, 

som af Länsman verkställes.
IV.

Konungens Befallningshafvandes magt öfver 
underlydande Tjenstemän, skulle sålunda utvidgas,
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att, ehvad klagan af enskild part vore förd, eller 
icke, men Konungens Befallningshafvande ansåg fel 
vara begångit, han då ägde att tjenstemannen der- 
xöre till böter fälla, eller från tjensten suspendera.

Se Tableaun öfver i Gap. Utsöknings-Balken, ’

V.
Den rättighet, som en hos Konungens Befall

ningshafvande uteblefven part, enligt nu gällande 
Bag, äger, att, emot utslaget, söka återvinning i 
Hof-Rätten, skulle upphöra. ö

Yl.
Borgenärs utsökningstalun skulle icke anses 

förvarad, derest han ej, inom tid, och på sätt 
som föreskrifvit vore, gifyit gäldenären del af uG 
sökmngs-ansökningen.

VII.
Den magt, som Konungens BefaUningshçifvan- 

de nu äger, att, då skäl dertill förefinnes, lemna 
gäldenären anstånd med betalningen, dock ej öfver 
3 månader i denna magt skulle upphöra,

VIII.
Då mål varder af Konungens Befallning,shaf- 

vande tvistigt förklaradt, skulle ej mindre gälde
nären, än borgenären, äga, att detsamma till Dom
stolen instämma.

IX.
Den executive rätt, som nu gällande firfalt- 

mngar tillerkänna räknings för borgade varoraf 
handlande, al varutillverkare och förädlare, eller 
åt förlagsräkningar emellan brukspatroner och deras 
förläggare; då sådan räkning blifvit gäldenären till
ställd, men icke af honom, inom sex månader ef
ter inhändigandet, lagligen klandrad; denna rätt 
skulle inskränkas till blott handlandes räkniim â 
ut borga de varor, inom ett år från utborgnings*da- 
gen, och villkor, att köparen icke tillsagt band-
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landen att räkningen ej godkännas, eller den icke, 
inom sex månader, inför Domstol klandrat.

Se Tableaun öfver 2 Cap. Utsöknings-Balken.

X.
Nya Lagen föreslår: 1:0 att fordringar och 

rättigheter, som gäldenär äger, må kunna utmätas, 
der andre lösören ej finnas; 2:0 att fast egendom 
som blifvit utmätt, bör för den sökte fordran, först 
intecknas, innan utmätnings*-auction derå får ut
sättas; 3:o att då den, å fastigheten växande grö
dan tillhör gäldenären, densamma ingår i auctio- 
nen af fastigheten; och 4:o att för utskyld, eller 
ränta, som af fast egendom före försäljningsdagen 
utgå bord t, skulle egendomen i köparens hand vara 
fri, der ej viel auctionstillfället kungjordt blifvit, 
att sådan utskyld, eller ränta står inne i egendomen.

Se Tableaun öfver 5 Gap. Utsöknings-Balken.

XI,
Nya Lagen föreslår vidare, att den förmåns

rätt, som tillhör vunnen införsel i lön, skulle upp
höra ifrån den dag, då gäldenären uppgaf sin stat, 
och concursen börjades.

Se Tableaun Öfver 6 Cap. Utsöknings-Balken.

XII.
Enligt nu gällande Lag kan borgenär erhålla, 

för sin fordran, qvarstad i gäldenärens så fasta, 
som lösa egendom; men nya Lagen föreslår den 
ändring, att qvarstad endast må kunna meddelas i 
lös egendom,

XIII,
För den väsendteliga skiljagtigbet i princip, an

gående bysätlningstvånget, som visar sig, vid jern- 
föreise emellan nu gällande föreskrift i 4 Cap. af 
i83o års Concurs-Lag, och Lagförslaget, är redovis
ningen framställd i sammanhang med stadganderne 
i berörde Capitel af Concurs-Lagen, intagen i Ta- 
bleauen öfver Handels-Balken.
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XIV.
Efter nu gallande föreskrifter kan gift hustru, 

som, med tillstånd, idkar näringsfång, och derun- 
der gjort skuld, utan mannens deltagande, för så
dan skuld hysättas; men gäldbunden mans hustru 
kan annars icke bysättas. Deri föreslår nya Lagen 
den ändring, att hustru skulle icke i något fall 
kunna bysättas; äfvensom att mannen icke skulle 
kunna bysättas för den skuld hans hustru gjord t, 
före ägtenskapet, så framt han, inom 8 dagar efter 
Lagsökningen, egendomen till concurs afträder,

STOCKHOLM.
Ilörbergska Boktryckeriet, i83g.
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