
Academifk Afhandjling,
' Angående

RÅTTA TILLÄMPNINGEN AF
NÅGRA RUM UTI ALLMÄNNA

LAGEN.

Med den Vidtlagfarne Juridifka Facuketens
i Upfala Samtycke,

Och under

Juris Profesforens
Herr Doft.

ANDERS
HERNBERGHS,

lnfeende

Författad och till almånt ompröfvande utgifven
och framftålld

af

GEORG ELIAS PFARR,
vestgiothe.

Uti then ftörre Guftafvianfke Låro-Salen d. ig Dec. 1787«
å vanlig tid formiddagen.

UPS AL A,
Tryckt hos Dire&euren Johan Edman.



■

.

' '

*■ a ' A t v «* - *!

M
- " -* * 4

z\. -1"
: :-£\. >x -

r,v* ~v '

...'- ,. ....

jfy « J

■
. '

.

■

:;'. :-':;i-: -■ - „ - :: ■: "••' :
■

'..• • -"?■ ■ 1 -. ' T : * .i-"t V

>

• r--'- -J ■ :

- .... -. ....

** ~

t
.

^ ' - -

'

v> : ••-**'

•&: '{■•%;-; v

>:■ - - jj§f* ^v 7 "* -
.- ■ ; - --v': ^ — .

-T-'
V *s=» - •• - ' ' • *.^T"

'

. Vr'-' : '■ '

•

? - - v 1"
. * -' • ■ •• ' •* «ir

•

- -



s. I.

å jag före fatt mig, st uti thenna Academifke*

äfhandling tiil Allmänhetens benagna granfk-
ning upgifva några få anmärkningar, angående råtta
tillämpningen af ett och annat rum i vår Allmänna
Lag; har 8 §. i XI. Cap. G: B. thervid ej kunnat
undfalla min upmårkfamhet. Att en huftru, hvars
jord, utan hennes^ lof och minne, blifvit af man-
nen fälld, äger föka then igen med laga dom in-
nom natt och år, fe,dan hon thet veta fick, fladgastheruti uctryckeligen. Thetta ftadgande innebår ock,
enar thet i och får fig fieif anfes, få mycken tyd¬
lighet, ac vid thefs tillämpning icke låeeeligen nå¬
got rum for godtycko fynes vara at befara. Men,når thet åter jåmföres med IV. Cap. i. 2. §. §. Jord.B., fruktar jag, ac thet ej for alla torde vifa hg un¬der en lika^klar fynepun£L Ty, ehuru, å ena ii-dan, thet för oftridig visfhet kan antagas, at fata-
Herne for huftrun alcid hora räknas ifrån then tid,
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fom uti förftnåmde Lagens rum finnes forefkrifveo,,
år likvål therigenom, å andra fidan, icke utredt,
till hviiken tid hennes erhålne kundfkap om en
fådan olaga handel bor utfåttias, i håndelfe köpa¬
ren på fått, fom i. §. i berörde IV. Cap. Jord. B.
bjuder, med jorden lagfara låter. Till åfventyrs
torde någon förmena, at Fatalierne for henne tå bö¬
ra råknas ifrån 3dje upbudec, oanfedt hon forebår
okunnoghet om lagfarten, och icke eller kan of-
verbevifas, at hon theraf vetat. Thesfe leda fig ther¬
af till then flutfats, fom (kulle huftrun kunna med
laga visfhet anfes, (åfom igenom the fkiedde upbu-
den fullkomligen underrättad om köpet, farm till
follje theraf, thet natt och år, fom henne uti XI.
Cap. 8- S. G. B. till thesf jords återfökande forva¬
ras, ifrån thet sdje af thesfe upbud böra råknas.

Men, at en fådan flutfats i adplication till then
hår fupponerade håndelfe år lagftridig, vifar fig låt-
teligen. Then år lagftridig; ty, fom lagen uti X.
Cap. i. §. Jord. B. år therutinan klar, at, om nå-
gor fåll jer annors jord hus, eller tomt, utan han
hafver hans öpne bref och Fullmagt thertill, få-
dant år ogildt, anta at upbud och ftånd therå kom¬
mit, få folljer ju theraf i fin råtta tillämpning, at
the upbud och fiånd, fom kommit å then huftruns
jord, fom mannen olofiigen fållt, åfven åro ogillde,
och förthy icke kunna medföra någon kraft, eller
laga vårkan, till uteflutande af Huftruns klander.b Men
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Men flår thetta, å ena fidan faft; få flår, å then an¬
dra fidan, lika faft, at huftrun hvarken kan, eller
bor anfes, fåfom genom upbuden om kiöpet un¬
derrättad» I denna tanka (lyrckes jag få mycket
mer, fom, thårefl man ancogo motfatfen, theraf
blefvo en nödvändig fölgd. at upbuden och thec
therefter å jorden komne ftånd /kulle i och med
thet famma, fåfom gilde anfes, famt fölljakteligen
under en hel annan Synepunft, ån fom Lagen uti
ofvannåmde X. Cap. i. §. Jord4 B. tillåter, hvaraf
åter i fitt råtta famrnanhang fölgde, at emellan fidft-
nåmde Lag-rum och IV. Cap. i. §. famma Balk,
vore en klar Antinomie, fom dock icke lårer af
någor kunna i bevis ledas, få långe thet år oftri-
digt, at handelferne, hvilka i them föreflållas, icke
åro lika och thc famma, hvilket år thet, fom utgör
våfendteliga egen/kapen af en vårkelig Antinomie»
Härvid år likväl then anmärkning nödig, at man af
hvad hår ofvan fagt blifvit om upbudens och thet
therefter åkomne ftånds vårkan emot huflrun, når
hon hvarken fielf vill tiilftå, eller annorledes kan
öfvertygas, at hon theraf vetat, icke får leda fig
till denllutfats, fom /kulle åfven huflrun i thy fall,
tå fafta efter fådane ogilde upbud och fiånd till¬
kon mit, vara i få måtto lag famma, at hon, utan
at behöfva förut håfva fartan i laga våg och ord¬
ning, åger hos vederbörande Under-Rått, ther up¬
buden för fig gådc, anftålla klander till fin jords
återvinnande. En fådan flutfats, långt ifrån at kun-
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na förenas med che grunder, hvarnppå en laga Råt¬
tegång hvilar, år faft mera theremot aldeles Vridan¬
de. Ac then år telagtig, lårer eij kunna undfalla
therm, fom iårdt, at efter lagens principer få afpas-
få the theraf dragande fluc, at che fednare hvarken
mer eller mindre innefatta, ån af the förra föiljer.
Wore lagens ftadgande om Faftan i thyfall thet fam-
ma, fom om upbuden och thet therefter åkomne
flåud, kunde Faftan eij mer ån upbuden och thet
åkomne ftånd iågga hinder i vågen; men tå en fä-
dan Fafta icke finnes åfven ogild förklarad, måfte
then förut nödvåndigc håfvas antingen i then våg
och innom then tid, fom XXV. Cap. 21. och 22.
§, §. Råtteg. B. förefkrifver, eller ock på fått La¬
gen uti XXXL Cap. fam nia Balk medgifver, alt
efter rhy, fom then ena, eiler den andra af the o-
lika håndeifer, fom i thesfe Lagens rum föreftål-
las, fig vih.

§. IL
Uti X. Cap. 2. §. Jorda B. ftadgas uccryckeli-

gen Eij må man ock döma öfvqr någors mans Jor¬
dagods, eller (åtta hans jord i qvarftad, utan ågaren
år lagliga ftåmd, eller fjelf till fvars, eller hans vis-
fe ombud. Thetta förordnande år vål i få måtto
ganfka tydeligc, at man icke fynes kunna befara,
thet någor fkuile kunna tillåta fig få mycken vårds¬
löshet vid lagfkipningen i then delen, at han, nå¬
gor ohördan, fåtter thes jord i qvarftad och fåme-

delft
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delft begår ett uppenbardt Råttegångs fei, hvar-
före ock fådant icke horer till mitt föremål. Råt¬
ta frågan, fom jag i anledning theraf, förefatt mig
bår till befvarande uptaga , beflär theruti, huruvi¬
da thet Konungens Befaliningshafvande eller veder¬
börande Domare må tillhöra, at resolvera till qvar-
ftad å jord, når någor kårer till annor för intagor,
eller annor åvårkan, och antingen å enthcra fidan
eller, å Bågge, år fkatte-eller Frålfe-jord. Anfer
man praxis, torde man, å ena fidan, kunna upte
åfven få många praejudicater, at Konungens Befali¬
ningshafvande fatt tvifteplatfer i thy fall i qvarftad ,

uppå therom inkomne anfökningat,1 fom å then an¬
dra, at vederbörande Domare, fedan fådane tvi-
fier, efter föregångne laga ftåmningar, kommit till
Theras ranfak-och afdomande, till qvarftad therå
resolverat. Men fom icke praxis, utan befkrifne
lagar och Författningar, få långe the finnas, åro
the råtta grunder, hvaruppå tillforlåtelige lagfiut bö¬
ra hvila ; går man förmodeligen fåkraffe vågen, tå
man på dogmatifkt vis, efter the reglor, fom then
doffrineile Uttolkningen anvifar, foker ljus och of-
vercygelfe om Lagens råtta mening och grund i
anförde rum, famt therefter afpasfar tillåmpuingen.
Tå felar eij låtteligen, at man ju måfte finna, thet
Konungens Befaliningshafvande icke kan vara till-
ftåndigt, att befatta fig med qvarftads frågor uti
tvifter om jord och Byafkillnad, når antingen, å
enthera fidan* eller, å bågae, år Skatte-eller Frålfe-

jord.
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jord, En fanning, fom få mycket mindre I årer
kunna dragas i tvifveisnnål, fom af oftanåmde 2.'$.
X. Cap. Jorda B. ingen annan mening rätteligen
dragas bor, ån at thec Domare Embecec tillhörer, i
hvilket Konungens Befallningshafvande emot I. Cap.
2. §. Ut. B. eij får tillåta fig inbrott. Ac thet till¬
horer Domare Embecet, och fåledes icke till Ko¬
nungens Befaliningshafvandes befattning, åren visf-
het, fom klarare vifar fig, når man efter then do¬
ktrinelle Uttolkningens reglor, jämför thenna 2 §. i
X. Cap..Jord. B. med 6. §. uti X. Cap. Byg. B.,
famt 16. §. i X. Cap. Råtteg. B. Ty, fom thet
förftnåmde af thesfe citerade rum förbjuder, at eij
öfver någor mans Jordagods må dömas, eller hans
jord fåetas i qvarftad, utan ägaren år lagliga ftåmd
eller fjelf till fvars, eller thesf visfe ombud, och thetta
inftåmrnande bör, når å enthera fidan år Skatte-eller
Frålfe, fkie till vederbörande Härads-Rått,,enligt 16.
§. X. Cap. Råtteg. B. eher then omtviftade jorden
år belägen efter 14$. i famma Capit. och Balk,
hvilken Hårads Rått federmera, till föllje af berör¬
de 6. §. X. Cap. Byg. B. åligger, enär then, fom
kåres till, fager at the ågor komma honom till, förd:
pröfva , om kåranden then fkog och mark tå bru¬
kat och innehaft, och, ther (ådant liusligen finnes,
ålågga then, fom åvårkan gjordt, at lägga thet ut;
men i annor håndelfe thet omtviftade i qvarftad
fåttja, famt therefter fkillja parterne emellan om å-
gande ratten; få år af then bevisning, fom ligger i

fam-
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fammanhanget och jåmförelfen emellan alla thesfe
rum i Lagen, lått at finna, ac thet icke Konun-
gens ßefallningshafvande, utan vederbörande Doma¬
re tillkommer, ar fatta then jord i qvarftad, hva-
rom tviftas, når tviften antingen å enthera, eller å
ömfe fidor, rorer Skatte-eller Frålfe jord. Tillåter
Konungens ßefallningshafvande fig thermed befatt-
ning, kan thesf åtgärd therutinan ej annorledes an-
fes, ån fåfom ftridande emot 14 och 16. §. §, X.
Gap. Råtteg. B., 21. XXV. Cap. lamma Balk, 2.
$♦ l Cap. UtC B., famt 6 §. X. Cap. Byg. B., fle-
re lagens rum at förtiga.

g. III.
Uti vår Jurisprudentia Legislatoria år thet en

antagen grundfats, at en god Borgerlig lag åfvenbör vara tydelig och fullftåndig i fin befallning.
Then förfta af thesfe egenfkaper, fom år ty-

delighet, lårer ingen med fkål kunna beftrida vår
Altmånna Lag uti I. Cap. 2. $. Utf. B, tå ther frad¬
gas, at Konungens ßefallningshafvande och Doma¬
ren ej må befatta fig, then förra med thet, fomtill Domare Embetet hörer, och then fednare med
utmatning, utan i the mål, ther fårfkildte Stadgarthet tillåta.

Men om then ock uti anförde rum rätteligen
roå kunna anfes för få fullftåndig, at vid thes til¬
lämpning ej någon blandning Exfecutors och Do-

B ma-
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mare Embetet emellan kan vara at befara, torde
någon vilja (åtta i fråga och filedcs draga i tvif-
velsmål.

For min del rnåfte jag bekånna, at ett fådant
tvifvelsmålvifar fig, fåfom både grundadt, och ogrum
dadt Thet foreter (ig, fåfom grundade, når fjelfva
Conftitution uti förenåmde 2. §. L Cap. Utf. B»,
utan jåmförelfe med andra Lagens rum anfes; hvar-
emot thet åter förekommer, fåfom ogrundade, når
then under anftåld jåmnförelfe med §. IL Cap.
famt 2« 3. och 7. §. §. IV. Cap. fiftnåmde Balk
pröfvas; halft man i thet förra fallet icke lårer
kunna bereda (ig få fullftåndigt begrep om råtta
fkillnaden emellan Exfecutors och Domare Embetet,
fom , til! forekommande af blandning them emellan,
år angelågit; men i thet fednare icke låtteligen fe¬
lar , thet man ju måfte finna, at gråncfen bågge thes»
fe Embeten emellan år i Utföknings Ltgarne fåle-
des utftakad, at till föllje theraf klare och oftridi-
ge mål Konungens Befallningshafvande* famt tvifti-
ge theremot Domaren tillhöra. Thet enda, fom
hårvid fynes kunna önfkas, vore, efter min tanka,
om, genom någon Förklaring, fom kunde medföra
vårkfam fölgd, råtta idéen på utmåtningsgilde for¬
dringar och exfecutive mål blefvo något nårmare
ftadgad , och fåledes någon fullftåndigare grund lagd,
hvarefter en Exfecutor må afpasfa (in pröfning, hu¬
ruvida och når han bör anfe nftgot mål, fåfom tvi-
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(ligt, eller ej. Thetta fynes få mycket mer vara a t 6n-
fka, fom then gri nd, hvilken till Exfecutorens prof-
ning i then uti IV. Cap. 3. §. Utf. B. omförmålte hån-
delfe finnes lagd och ther innefattas i thet Lagens ut¬
tryck: bjuder ock fkål och vittne for fig, medgif-
ver olika begrep och folljakteligttn olika tilläm¬
pning, få vida then ju ock kan fågas bjuda, fkål och
vittne for fig, fom fager med allmänna ord; jag vill
bevifa, at jag blifvit tvungen, trugad och forbedd,
och theraf låtteligen hånda kan, at lika rått ågande
få i få måtto njuta lagen i then delen olika till go¬
do, at, tå then ena af Konungens Befallningshaf-
vande varder till fin rått i then Exfecutive vågen
forhulpen; måfte then andre i then Jndicielle utfö¬
ra (in talan och fåledes med både ftörre koflnad
och vidlyftigare omgång utfoka fin rått.

En fådan olika tillåmpning fynes i fynnerhet
tå vara at befara, når målen till fårfkildte Konun¬
gens Befallningshafvande hora; hälft forfarenheten
nogfamt vittnar, at, taft famma mål varit tillfineom-
ftåndighecer aldeles lika, the dock ej fållan blifvit
tå under en få olika fyne-punft till profning uptag-
ne. Och thetta år juft thet, fom åfven utmärker
nödvändigheten af någon fullffåndigare grund, hvar¬
efter om ett jåfs kraft och värkan till råttegångens
förvandling ifrån Exfecutive till Judiciell dömas
må. Således och tå thet, å ena (idan, år en oftri-
dig lagfanning, grundad i XVII. Cap. 33. §. Råtteg.
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B., at thet åligger ej allenaft en kårande part (Tet
kåromäl lagliga bevifa; utan ock Svaranden, at med
bevis dyrka, hvad han theremot till fict forfvar in¬
vänder, och a andra fidan, thet få mycket mer lika
odridigt år, att thetta lagens förordnande ej min¬
dre till Exfecutive, ån till Judicielle mål lampas bör,
fom blotta Dicentes ut'i all Råttegång, famt fölijak-
teligen åfven i then exfecutive, åro till fin råtta art
och värkan, thet famma, fom intet, och förthy dri-
dande emot then Exfecutive procesfens egenfkap och
fjelfva thesf våfendtliga grund; få leder fådant alt
i fict råtta fammanhang till then otvungna {lutfats,
at hvarje mål bor och kan efter Lagens råtta me¬
ning och grund för klart och odridigt altid anfes,
når Sökanden grundar fin talan på företedde och
fådan egen bevisning uti fig innefattande documen-
ter, fom ej med lika laggilde motfkål af then fök-
te kunna förfvagas, och fåledes ej tarfva ytterligare
beredning till klarhet, innan Sökandens rått må ef¬
ter lag godkännas: En fådan definition på utmätnings-
gilde mål finnes dadgad i 4ide §. uti Påbudet och
5-, §. af Stadgan om Exfecutioner, båge at den 10.
Julii 1669, hvaråd för klare och draxt bevislige
Jfkål och laggilde bref ej allenad klare domar, fom
vunnit laga kraft, eller åljed efter Lag bora full¬
göras, rene fkuldebref, eller obetalte Invisningar,
famt klare Contraéfcer och gode måns Utflag, ther-
uti ej något jåf år; utan och klare förlikningar, un-
derfkrifne och oklandrade arffkiften, eller andre ty-

de-
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delige afhandlingar, fåfom erkände räkningar och
underfkrifne Liqvidationer. Theremot åro, efter
Lagens mening, the mal för tviftige at anfe, fom,
i anfeende till företedde laga motfkål å vederdelo
fidan, tarfva vidare bevisning af Sökanden genom
andre handlingar, eller vittnen, theråft hans rätt och
påftående fkall kunna vinna bifall.

Håraf blifver fåledes en ren foigd i tillämpning
till then håndelfe tå någor till undgående af utmät¬
ning, fom Sökanden hos honom yrkar, theremot in¬
vänder fig hafva blifvit tvungen, trugad, lockad
eller fårledd, eller annat dylikt, at han bor, enligt
hvad Herr Carl Edman uti en af honom utgifven
och den ai. December 1785» offenteligcn förfvarad
Academifk af handling, om laga fkifte , ej allenaft
upgifva ett rent corpus deli&i, eller fpecies faöi af
hvad han kallar trugande och förledande, utan ock
thet famma med vitsord ägande handlingar, eller go¬
de måns under edelig forpligtelfe utgifne betyg
ftyrka. Ty tå förd kan invändningen anfes, fåfom
vårkelig och grundad på fanning, och Konungens
Befaliningshafvande förthy hafva på famma invänd¬
ning thet affeende, at han med målet, fåfom ge¬
nom jåfvet tviftig blifvit, icke tillåter fig utmätnings-
vis förfara; men i annor håndelfe kan thet icke va¬
ra honom tillftåndigt att tillägga invändningen nå¬
gon bevisnings ftyrka, utan then famma faft mera ,

fåfom innefattande en bar fågen, anfe.
C



 


