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§. I.

Så nödigt uti alla vålbeflåldte Riken det år, at vifTaDomftolar varda inrättade, fom kunna fkilja tvi-
ftande parter emellan; af fa ftor vigt och angelå¬

genhet år ock, at råttfökande når de finna eller förmena
fig vara förolämpade, genom någon Rätts dom eller
utllag, må åga at deruti hos vederbörande Ofverråtr
föka ändring. At en fådan inrättning i Guds Lag för
Juda folk blifvit ffadgad, år oftridigt af den Heliga Skrift,
och, at Sveriges få väl äldre fom nyare Lagar åfven
fådant tillåta, år utan alt tvifvelsmål. Men, fom denna
förmån låtteligen aldeles (kulle kunna förfalla i mifsbruk,
dåreft fåttet till ändrings vinnande fingo uppå en parts
egit behag ankomma; få åto till förekommande af alt
godtycko i den Svenfka Lagfarenhetens del, fom af Ju¬
ris confulti i fyfteme kallas pra&ica, viffa reglor dervid
tydeligen förefkrefne. At afhandla detta ämne i hela
fin vidd, vore vidlyftigare, ån at min tid och öfrige
omflåndigheter fådant tillåta kunde. Jag har derföre
för denna gången, endaft förefatt mig at till befvarande
uptaga den frågan, huru ändring i de vid Bergs-Tings-
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Råtterne fällde Domar och Utflag må kunna fökas; i
den fåkra tillförfigt, det en benägen Låfare lårer fä
mycket mer täckas öfverfe de fel", fom dervid fig vifa,
fom mifstag äro menfklighetens lott, och torde aldra-
måft forrjena urfågt hos en yngling, fom ännu icke haft
tillfalle at genom praxin vid domftolame ftadga den
Theorie, jag mig hittils derom kunnat förfkaffa.

£.iv Ja , .h M nå vkJhåikv m isn i*ibön
Till ändrings vinnande uti de vid Bergs-Tings-

Råtterne fällde domär odh utllag, gifves förnåmligaft
Trenne medel och utvägar, Vad, Återvinnings fökande
och Befvår. Och ehuru de alla Irafva det gemenfamt,
at de fyfta på ändring uti det, fom någon dom eller
rfffiag innehåller • äro de dock till fin laga befkaffenhet
vida åtfkilde och olika. Med Vad förftår man efter lag-
flylen, antingen den forman, fom Ofverheten i lag och
förordningar forurit delomån, at efter betygadt mifs-
nöje öfver den fällde domen och vifs penningefummas
crlåggande till Rätten innom vifs tid , deruti föka än¬
dring hos Öfverdomaren ; eller ock den laga aftus, når
parten eller defs fullmågtig gifver tillkänna, hos doma¬
ren, at han år mifsnögd med domen och vill deruti
föka ändring, famt till den ändan erlågger Vadepennin¬
gar. Men Återvinnings fökande, hvarom talas i ii
Cap. 3, 4. § §. Råtteg. B., år den laga a£his, hvarmedelft
en i civilmål bevifligen ftåmd; men å den i (lämningen
förelagd« tid uteblifvande, och derföre contumaciter dömd
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fvarande part, åger, at lin vederpart uti Tam ma fak till
famma Bergs-Tings-Rått inftåmma och dar föka åter¬
vinning i tredfkodomen vid nåfta ting, fedan han behö¬
rig del af lamma dom fådt; hvaremot det kallas Befvår,
hår någon* utan Vadepenningars erlåggande åger, at an*
fora befvår öfver domen, eller utflager hos Ofverdoma-
ren. Och fom det ej flår i en parts behag, at af delfa
få kallade remedia juris vålja hvilketdera han behagar,
utan lagen härvid få val fom uti alt annat följas bör;
få vill jag vifa, vid hvilka tillfällen,, hvart och ett af
dem efter våra lagar och författningar, tiH ändrings
vinnande uti Bergs - Tings - Råtternes domar och utflag
bör brukas, dårefl: man lkall kunna gjöra lig något hopp,
at få faken genom domens eller utllagets ändrande fatt
i båttre fkick*

§• 3-

Hvad förft den frågan vidkommer, emot hvilka
Bergs-Tings-Råtternes domar i vadsvågen, efter författ¬
ningarne, andring får fökas3 Sä bör, dårefl: vad med laga
kraft och verkan lkall kunna nyttjas, Bergs-Tings-Rät¬
tens dom vara gifven i hufvudfaken, i mål af civil be-
Ikaffenhet. Det år väl fant, ar man af 41 §. Jernbergs-
lags Ordningen den 6 Julii 1649, fom eljeft ftadgar, i
hvilka fall Vad har rum emot Bergs-Tings - Råtternes
domar, icke ljusligen finna kan, huruvida det afdömde
målet, till defs egenlkap bör vara civilt, eller ej, dårefl:
Vad emot den deruti fällde domen lkall få brukas. Men,
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fom likvål famma §. uttryckeligen förmår, at Bergs*
Tings - Råtterne borde i domande åfven följa Sveriges
Lag, hvarmed ingen annan kunde förftås, ån den all¬
männa lagen, fom den tiden gållde; och hvartill jem*
vål kommer, at råttegångs proceffen, fom d. 4 Julii 1695
emanerade, till råttefnöre för de allmänna domftolarne,
åfven for Bergsdomftolarne genom Kongl. Brefvet d. 21
Febr. 1696 ftadgad blef, fa lår en hvar låtteligen finna,
at den laga råttegång, fom i vår federmera utkomne
och ftadfåfte allmänna Lag till efrerlefnad vid de all¬
männa råtterne år vorden ftadgad, åfven, fåfom Lag,
vid cteffe fårfkildt förordnade domfåten an fes och följas
bör. Till följe hvaraf, och emedan uti 25 Cap. 1. $. 7.
ii. 15. 16. §§. Råtteg. B. den grund till fkillnad emel¬
lan Vad och Befvår finnes lagd, at det förra, fåfom
låmp-eligt, då uti hufvudfaken i civile mål blifvit dömt,
men det fenare deremot fåfom behörigt, når något
åndtligt utflag i någon brottmålsfak blifvit gifvit, är
utfått och anbefaldt; Det defsutom år oftridigt af Re-
folutionerne på Stådernes befvår, d. 12 April 1739, d. 7
Julii 1752, at Vad i Politie och Oeconomie mål ej an¬
tagas får; ty år ock vid Bergs-Tings - Råtterne famma
lag i den delen. Men, om Vad emot en i hufvudfa¬
ken uti civilmål fålld dom fkall kunna antagas, år nö¬
digt, intet allenaft, at den afdömde faken uti vårde ftL
ger till den vid Bergs - Tings - Råtterne determinerade
adpellable fumman, utan ock, at Vadet i laga tid varder
anmalt. Efter 41 §. i Jerabergslags Ordningen d. 6 Julii

1649
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1649 är fumman icke i annat fall adpellable, ån då fa-
ken ftiger till Femtio Daler Silfimt, eller derurofver,
hvilka femtio daler Silf:mt nu få böra beråknas, at tre
daler Silfimt fvarar emot en Riksdaler Specie och en
Riksdaler Specie emot tre daler Silf:mr. Se Kongl. Bref-
vet d. 20 Dec. 1776. Men om den afgjorde faken få
år befkaffad, at den till vift vårde i penningar icke ut-
fåttas kan, år Vad emot domen deruti altid tillåtit. Se
25 Cap. 17 §. Råtteg. B. Innom hvad tid, når fum¬
man efter thy, fom fagt år, år adpellable, Vadet bör
anmälas, dårefl: det fkall kunna antagas, finnes icke ut¬
fått i någon fårfkildt för Bergs-Tings-Råtterne utkom¬
men författning, hvarföre härvid bör i akttagas, hvad
i allmänna Lagen, till efterråttelfe i den delen för Hå-
rads, Lagmans och Rådhus - Råtterne i allmänhet ftad-
gadt år. Se 25 Cap. 1. 7. if. §§. Råtteg. B. Skulle nå¬
gon, fom begår Vad, få derpå afllagj men förmena, at
Vad honom nekadt år, utan fkiål; få förfares dervid,
få väl af domaren, fom af parten, på fått fom ftadgaa
i liftnåmde Capitels och Balks 20 §. Men, når någon
under råttegången, och, innan dom i hela hufvudfakea
faller, klagat öfver förnekadt vad, och Kongl. Bergs-
Collegium derpå fitt utflag gifvit, år ej tillåtit, at der-
emot foka Konungen, utan kommer då at deruti för¬
hållas efter thy, fom i 16 Cap. i, 3. § §. Råtteg. B. ftad-
gadt år. Se Kongl. Brefvet till famtelige Hof-och Öfvetf-
Råtterne den 12 Jtilii 1758.

i 4.
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§. 4- Vi

Huruvida , iedan Tumman år befunnen adpellabie
och Vadet på en fådan grund blifvit i laga tid anmält
och antagit, åfven borgen bör hållas for kohnad Och
fkada, Tamt domen fullgjoräs, innan Vadet må under
Kongl. Bergs-Collegio fullföljas, år en fråga, Tom ock
tarfvar någon närmare granfkning. At borgens hållan¬
de Tamt domens fullgjorande år af fådan nödvändighet^
at hvar, Tom Tådant icke vårkhåldt, innan han i Kongl.
Bergs - Collegio emot Bergs-Tings-Rättens dom gifver
.deTs inlaga in, derigenom förlorar Titt tagne vad, vifar,
ibland andra i den delen emanerade författningar, Kongl.
Brefven af d. 21 Febr. och 15 O&ober 1696; Tamt d.
4 Julii 1739 och 18 O&ober 1753 , Tå framt icke det ,

hvarom dömt blifvit, år Tådant, at Vader onyttigt
vore, ther dom fullgjoräs fkulle, då den ej går till full¬
bordan. Se 26 Cap. 4 §. Råtteg. B. Men i alla andra
fall år doms fullgjorande till Vads och talans förvaran¬
de emot Bergs-Tings-Råtternes domar aldeles nödvän¬
digt; hvarförc ock, når flere åro delaktige uti ett mål
hvari vådjadt år, och lomlige fullgjordt domen till Tå
hor del, Tom efter denfamma på deras andelar lig kan
belöpa; men fomlige intet, de, Tom deruti bruftir, Tin
talan förlora; men ej de öfrige, dåreh dem icke i do¬
men pålagt blifvit , at en för alla och alla för en den¬
famma fullgjöra. Se Kongl. Refolution d. 20 Martii 174J.
Huru borgen bör hållas, år lag famma, Tom för dem,
hvilka i Vadsvågen Toka ändring uti Lagmans - och

Råd-
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Radhus - Råtternes domar, år ftadgad i 26 Cap. 1 §.
Råtteg. B, Skulle den vädjande ingifvit i Kongl. Bergs-
Collegio löftesfkrift af en vederhäftig löftesmän, få för-
hålles dernied på fått, fom förklaras i Kongl. Brefvet
d. 16 Febr. 1737. Och, når borgen fåledes ftåld och
domen fullgjord blifvit, bör den vädjande ock i laga
rid gifva defs inlaga in i Kongl. Bergs - Collegio med
alla de bevis, fom dertill höra, och fvaranden då den
emottaga. Detta bor Ikje, ifrån Bergs - Tings - Råtterne
i Upland, Stockholms Lån, Weftmanland, Södermanland,
Nerike och Geil,rikeland innom klockan 12 å 3o:de da¬
gen : i Kopparbergs Lån, Oftei göthl and och Hellingland
innom klockan 12 å 4$:re dagen: i Jonköpings, Krono-
Bergs, Calmare, Skaraborgs och Elfsborgs Lån,. Werme-
land, Skåne, Halland, Blekinge, Dahl, Bohus och We-
fterbotn innom 2 månader: i Finland ocb Gotliland in¬
nom 3 månader, hvarje månad räknad till 30 dagar,
den oräknad, då domen föll. Se Förordn. d. 18 Oci.
I753* Om defta preeftanda och fatalier, böra ock Bergs-
Tings-Råtterne parterne i vadebevifet noga och tydeli-
gen underrätta, och ej låta dervid endaft bero, at Capit-
len och § §. i lagen blifva utfatte, utan innehållet deraf
jemvål införa, få väl hvad borgens hållande angår, fom
tiden och dagen, når den, fom vädjat, bör fig vid
Kongl. Bergs-Collegium infinna, och fine Befvår ingifva,
jemte de flere praeftanda, fom efter hvarje måls befkaf-
fenhet fullgjöras böra, innan Vadet fortfåttas kan. Se
Kongl. Brefvet d. 6 Dec. 1739. Förordn. ig. Oft. 1753.
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Då lagvadt år, bor å förenåmde och i vadebevifet före-
lagde tid, Vadet fullföljas. Förfummas fådant, anfes
talan för förlorad; dock få, ar det år enligt med den i
lag och forfattningar allmånt etablerade billighets prin¬
cipe, at laga förfall hårvid urfågta. Jemför 27 Cap. 1 §.
Råtteg. B. Men dåreft någon gitter framte Jaga förfall
till defs uteblifvande, böra de innom 30 dagar, räkna¬
de ifrån inftållelfedagen, anmälas i Kongl. Bergs-Colle-
gio, likmåtigt den analogie , fom år ftadgad i Kongl.
Refcriptet d. 11 Maji 1774, dåreft uppå dem fkall kunna
hafvas något affeende. Och om någon fådan håndelfe
lig vifar, at en kårande part, då fvaranden lin talan för-
futtit, (kulle åberopa lig vitnen, eller /kål, fom icke vid
Bergs- Tings-Råtten företedde blifvit, åger fvaranden
icke defs mindre at blifva hord, angående huruvida
han kan hafva något jåf emot dem at anföra. Se Kongl.
Brefvet d. 10 julii 1754.

; §. 5-
Utom Vad, fom, enligt hvad i nåft föregående

§ §. anmärkt år, med laga kraft och värkan nyttjas kan,
når någon menar lig vara förolämpad, genom Bergs-
Tings-Rättens dom i hufvudfaken i civilmål, gifves ock
ett annat Hags Remedium Juris emot fådane domar, fom
af de Lagkloke kallas Återvinnings fökande. Med Vad
har detta den likhet, at det, likafom Vad, år ett medel
till art århålla ändring uti de. Bergs - Tings - Råtternes
domar, fom åro fällde uti hufvudfaken i civilmål; men
år dock från Vad i få måtto af fkiljaktig belkaffenhet.

1:0
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1:0 Deruti, at Vad har rum både emot tredfko och
andre domar i hufvudfakcn af civil befkaffenher, når
den tappande, innan tid till laga Vad ute år, begårer
vådja; famt fumman år adpelLable; men Ätervinnings-
fökande deremot brukas endaft, når någon vill föka
ändring i tredfkodomar. Se 12 Cap. 3 §. Rårteg, B.

2:0 At Vader altid fullföljes ifrån Bergs - Tings-
Rårten under Kongl. Bergs - Collegio, enligt Förordn.
d. 18 Odtober 1753, men Återvinningsfökande deremot,
efter foregången laga ftåmning altid anMlles vid fam-
ma Bergs-Tings - Ratt j fom tredfkodomen fåldt. Se 12
Cap. 3. 4. § §. Råtteg. B., åfven Kongl Förordn. d. 4
Julii 1695.

3:0 Deruti, at Vad icke i annat fall år tillåtit, ån
når den afdömde faken i vårde diger till Femtio Daler
Silf:mt. Se Kongl Jernbergslags Ordningen d. 6 Julii
1649, beräknade, på det fättet, fom Kongl Brefvet af
d. 20 Decemb. 1776 bjuder; men Återvinning deremot
åfven får nyttjas, når fumman icke år adpellable. Se 12
Cap. 3 §. Rårteg. B. Förordn. d. 4 Julii 1695. Kongl
Brefvet d. 21 Febr. 169.6.

4:0 At Vadet har endaft rum, når den tappande
anmäler det, innan laga tid till Vad ute dr; men Åter¬
vinning åfven, når tiden till Vads årlåggande år förbi.
At Återvinning får nyttjas emot Bergs-Tings Råtternes
tredfkodomar uti hufvudfaken i mål af civil befkaffenhet,
år fä mycket mer en laga vifshet, fom fådant icke allenaft
inftåmmer med den grund, fom finnes lagd i Förordn.
d. 4 Julii 1695, utan ock med hvad in cafu fpeciali uti

B 2 För-
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Förklaringen af d. 10 Decemb. 1756 öfver 10 §. uti
Förordn. af d.Q 24 Febr. 1748 ftadgas; dock bör den,
fom vill föka Återvinning i en vid någon Bergs-Tings-
Rått fålld tredfkodom inftåmma fin vederpart till nåfta
Bergs - Ting, fedan domen honom lagligen blifvit an-

fagd, famt åfven fullgjord om vederparten det åfkar.
Men at den part, fom inftåmmer om Återvinning

ej behöfver vifa laga förfall till defs uteblifvande vid
förra Bergs-Tinget, innan faken af Bergs-Tings-Råtten
ä nyo må upptagas, vifar Kongl. Brefvet d. j Febr.
1697, fom ock förklarar, at, om kärande parten, fom,
då tredfkodomen föll, varit tillftådes, emot famma dom
vädjat, bör Vadet hvila till defs frågan om den inftåmT
de Återvinningen afgjord år.

§• 6-
Hvad det Remedium Juris, vidkommer, fom kal¬

las Befvår, få nyttjar man detfamma, efter de principer,
fom vår praffifka Lagfarenhet ofs meddelar, till än¬
drings vinnande, få vål i de vid Bergs-Tings - Råtterne
fållde domar i hufvudfaken uti civile och brottmål, fom
preliminaire och proceffuele frågor» Uti Befvårsvägen
äger man föka andring i Bergs - Tings - Råtternes fållde
domar i hufvudfaken i tviftemäl, når näo;on tilltror fig
kunna och vill vifa, domvillo, eller at andre fådane fel
vid råttegången förelupit, at domen förthy ogillas bör.
Se 25 Cap. 2i §. Råtteg. B., och det utan at mifsnöjes
tillkänna gifvande år nödvändigt. Men, i fall Kongl
Bergs-Collegium, (kall uppå fådane Befvår kunna hafva

något
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något affeende och dem till bepröfvande upptaga, {a år
nådigt, åt de i Collegio varda andragne, innom hålften
af den tid, fom lagvadde faker thit från Bergs-Tings-
Råtterne, enligt Förordn. af d. 18 Oftober 1753, böra
fullföljas. Innan likväl denna våg till ändrings vinnan¬
de utfes, bör man noga akta lig för mifstag, och at
man noga fkiljer en domares förfeelfe uti Lagens oråtta
tillämpning till meritae Cauffae, ifrån den håndelfe då
domaren begådt något fel emot en laga råttegång; ty
ehuru den , fom anhåller nullitets klagan, flipper at be¬
tala vadepenningar, och åfven fnarare merendels kan
vånta flut, ån den, fom vådjat, år dock varfamhet hår-
vid få mycket angelägnare, fom, om man mifstager lig
i den delen; och klagar ofver nulliteter, då antingen
intet något förfeende emot en laga råttegång finnes,
eller ock felet deremot år få ringa, at det intet kan
vårka någon ändring i fjelfva hufvudfaken, ingen ting
derigenom uträttas; hvarföre det ock altid år fåkrare,
at genom Vads årlåggande förvara fig talan emot domen,
ån genom anhållande nullitets klagan dertill bana fig
våg, når faken år tvifvelagtig.

§• 7-

Uti Bergs - Tings - Råtternes utflager i hufvudfaken
i brottmål, fom till deras ranfakande och afdömande
höra, åger ock den mifsnögde at genom Befvår och ej
Vad föka ändring. Se 25 Cap. 5 §. Rårteg. B,, fom för¬
klarar at fanima lag år, då någon vårjemålsed i thy fall
blifvit ålagd. Fatalier hårtill år innom hålften af den

B 3 tid,
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jid, {om tilL,Vadets fullföljande emot Bergs - Tings r.Råt-
jernes domar finnes ftadgad. Se Forordn. d. 18 O$ob.
1753. Dock år härvid at i akttaga, at den, fom vill
befvåra fig ofver Bergs-Tings - Rdcternes utilagcr, hvar¬
igenom thy råttegångskoftnad och böter ålagde blifvin,
bor för fig fiålla tvånne löftesmän, hvilka borga begge
för en och en för begge för famma ålagde böter, och
löftesfkriften vid Befvåren i hufvudfkrifr bilågga, få
fratnt Befvåren fkola antagas; hvarföre och BergsTings*
Ritten, når någon Falles till böter, firaxt bör gjora fig
underrättad om den brottflige orkar böterne gålda, qch?
om han då finnes oförmögen, måge de böter ej f%kr
öres längden upptagas, utan der antecknas, at han bör
umgälla brott fitt med kroppen, hvaröfver Bergs Tings-
Råt-ten åligger, om han det begår, at meddela bevis,
fom i fådan håadelfe i füllet för borgen fogas vid Be¬
fvåren. Men fkulle den till böter fällde håldre vilja
gifva böterna ut, år fådarrr åfven tillåtit, då de fattas i
Rånets rånteri, hvars bevis deröfver vid Bcfvårsikriftefi
bilågges, Se Kongl Forordn. d. 22 Novemb. 1749. Och
emedan angelågit år, at enfaldige parter åfven i den
delen blifva om fåttet till deras talans förvarande under¬
rättade 3 ty bör icke allenaft å urfiaget tydeligen teck¬
nas, livad fifinåmde Förordning ålägger dem, fom öfver
ådömde böter fig befvåra vill Se Kon gl? Brefven d. 6
Apr. i758a d. 22 Decemb. 1761, utan ock i fall Kongl.
Bergs - Collegium fkulje finna Befvåren af fådan beflväf¬
fen liet, at de antingen med domaren eller vederparten
till förklaring böra commuhiceras , den klagande i thy fall

ål ig-!3
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åligger, at Befvårsfkriften urtaga och denfamma veder¬
börande, fom, enligt den derå tecknade Communications
refolution, fig deröfver fkola förklara, tillhålla, innom
tre gånger få lång tid , råknad ifrån eommunications-
refolutions dato, fom Befvåren i Kongl. Bergs - Collegio
böra vara uppgifne, och at Bergs-Tings-Rattens urflag,
om fådant förfummas, blifver anfedt fåfom laga kraft
vunnit, och kommer at gå i fullbordan. Se Kongl.
Brefvet d. 8 Junii 1774.

Sift bor ej obemålt lemnas, at man genom Befvår
jemvål åger foka åndring i Bergs -Tings- Råtternes ut-
flager, öfver gjorde invändningar, rörande domftolens
behörighet, famt flere parters inftåmmande; dock få, ar
den part, fem år mifshögd med någon Bergs-Tings -
Råtts utflag öfver defle bågge invändningar i råtte -

gängen, bör emot famma utflag, fom altid fårlkildt med¬
delas, förvara hg öppen talan genom mifsnöjes tillkänna
gifvande, antingen gjenaft eller fift innan nåfte dag till
ande gådt"; hvarefter Befvåren i Kongl. Bergs-Collegio
anföras innom hälften af den tid, fom de ifrån famma
Bergs- Tings-Rått lagvadde mål i högbemålte Collegio
böra fullföljas. Se Förordn. d. 18 O&öber 1753. För¬
fummas fådant, vinner Bergs-Tings Rattens utflag laga
kraft; få at det af ingen annan, ån Konungen , kan
brytas. Se 31 Cap. 1 §. Råtteg. B. Och år fåledes det
till ändrings vinnande uti utflaget öfver deffe begge
förenåmde invändningar ftadgade fått Ik iljäktig t ifrån

den
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den råttegång, Tom bor i akttagas, når man år mifsnågd
med Bergs-Tings-Rittens utßag öfver fådane invänd¬
ningar, Tom omröras i 16 Cap. 4 §. Råtteg. B, Ty
ehuru rättegången i begge fallen år fä vida olika, at
mifsnöje öfver Bergs-Tings-Rättens utflag nödvändigt
bör tillkänna gifvas innom befagde rid, till förekom¬
mande deraf, at, ej utßaget må blifva laga kraft vunnit,
och i begge, åfven i Befvårsvågen, andring fökas må.
Se Förordn. d. 12 Apr. 1728, 16 Cap. 1 §, Råtteg. B.,
jemförd med Kongl. Brefvet d. 2 Nov. 1759, år dock
råttegången i det öfriga mycket olika. Når mifsnöje
öfver Bergs - Tings - Rättens utflag , rörande antingen
domftolens behörighet, eller fleres inftåmmande, år i
råttan-tid förklaradt, verkar fådant .till den föl^d , at

Bergs-Tings-Råtten, fom famma utflag gifvit, ej åger
befatta fig med hufvudfaken, faftän den genom utflaget
anfedt fig behörig. Hvaremot mifsnöjes förklarande
öfver Bergs-Tings - Rättens utflag i alle andre invånd-
tiingsmål icke lågger något hinder i vagen, med min¬
dre Bergs-Tings-Råtten gjenaft derpå må fortfara med
hufvudfaken. Se 16 Cap. 4 §. Råtteg. B. Befvår öfver
Bergs-Tings-Råtternes utßag, angående exceptiones fori
och plurium citandorum få ßdljas från fjelfva hufvud-
målet, men Befvår öfver deras refolutioner i andre in-
våndningsmål få ej fårfkildt anföras. I Bergs-Tings-
Råtternes utßag öfver de förre, får man, genom Befvår
föka ändring, utan at behöfva föka ändring uti domen
eller utßaget i fjelfva hufvudfaken; men i deras utflager
öfver de fenare ej i annat fall, ån om hufvudfaken un¬

der
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der högre råtts bepröfvande kommer. Se 16 Cap. 1.
2. 3. 4 § §. Råtteg. B.

Defsutom år der Bergs-Tings Rattens fkyldighet,
at, fedan han gifvit fitt utflag ofver någon fådan in¬
vändning, Tom i 16 Cap. 4 §. Råtteg. B. formåles, gje-
naft underråtta den part, fom i famma utflag tappat,
det mifsnöje deröfver bör, innom den i 1. 2 § §. nyfs-
nåmde Capitel och Balk utfatte tid anmälas, få framt
han fin talan deremot förvara vill • Se Kongl. Brefvet
d. 2 Nov. 1759; men vid en fådan fkyldighet år Bergs-
Tings-Råtten icke bunden, når han gifvit utflag, ofver

de invändningar, fom förekomma, angående defs
behörighet och fleres inflåmmande.



 


