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Om ntgon under åchtenfiaps löfte lagrar och aflar
barn med tvenne\ och ingendera af dem vet fig va¬
ra bedragen, huru faledes bagge de häfdades giftorätt}

famt fädane barns arfsrått mä
varda anfedde,

Hvad denna fråga vidkommer j få åro vi af dentanka: fom ingen emot Lag uti 111. C j. §. G. B.
åger fåda fig tvenne, och det jemvål af famma

Lagens rum år oförnekeligit, at, om fådant fker, den
förda fåftning år giid, åndock at han den fenare håf-
dadtj få följer håraf, at det förda åchtenfkaps löftet år
i få måtto gildt, at han bör taga den, fom under ett
fådant förd gifvit löfte blifvit lågrad, om hon det pådår,
och hennes fader och moder dertil famtycka; emedan
den omdåndighet, at han den fenare åfven under åch¬
tenfkaps löfte håfdadt, få mycket mindre något verka
kan til förfvagande af den ratt, fom den förra uti fådan
håndelfe i bemålte 111. C. finnes förvarad, fom enligit
Lagens dadgande uti XI. C. 4. §./ B. bvar åger fin
fak enfam bota, och ej annars lott förverka. Skulle han
finnas motvillig , at låta åchtenfkapet genom laga vig¬
fel med den förra vinna fullbordan; få åger hon det
vid behörig Domdol anmåla, fe X. C 8■ 9. §• §• B- B
fom henne för hans åchta hudru, likmåtigt 111. C. §,
G. B. och barnet, fom under ett få befkaffadt åchten¬
fkaps löfte år adadt, fafom barn af laggifto fång för-
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klarar, fe FI1L C. 2. §. Å, B; och der lågersmannen icke
dello mindre fktille i lin motvilja framhärda, och ej
låta beqvåma fig til åchtenfkaps fullkomnande genom
laga vigfel med den, forn han under åchtenfkaps löfte
hafdadt, och for hans åchta hullru blifvit förkla¬
rad j få bör faken i vederbörande Conlillorio anrnå-
las, och han dit inkallas, at unfå tienliga och beveke-
lio*a föreftållningar at åchtenfkapet fullborda 3 hvaref»
ter famma Conliilorium, i fall fådant ej något verka
kan , förvifer faken til behörig Domfiol, at om orfa-
kerne til motviljan ranfaka, fom, når giltige fkiål der-
til ej kunna företes, bör i brift af penningar, pålägga
den tredlkande at, genom vite af åtta dagars fångelfe vid
vattn och bröd, åchtenfkapet lagligen- fullborda, och der
fådant förfummas, den motvillige vid nåda ting åkan¬
det eller i Staden inom tre månader til fångelfe dö¬
ma, famt då föreligga honom nytt vite af toif dagars
fångelfe, der han inom nåfta ting å Landet eller in¬
om förenämnde tid i Staden % ej viga låter, hvaruppå
målet, Lag enligir, åter til Confiflorium förvi fes, hvil¬
ket, få framt ej något med förmaningar til famdråchr
och enighet uträttas kan, til Kongl. Majrt dels under¬
dåniga betänkande och beråttelfe derom bör afiemnar,
cfr. Kon^l. Furordn. d. 23 Juhi är njy; ty fedan Domaren
åchtenfkaps löftet faft förklarat, och qvinnan uppå lå-
gersmannens begieran, eller med hans famtycke och til-

' iland, blifvit fåfom hans åchta huftru i Kyrko intagen,
åger, i förmågo af II/. C. 10. §. G. B. -, ingendera af dem
enfidigt det löfte rubba. Och aldenflund fäledes bevifl
år, at den, fom med tvenne, under ett fådant åchten¬
fkaps löfte, kiottßigit umgänge plägat, år fkyldig at
åchta den förfla, der hon det paflår, och hennes fa¬
der och moder gifva ther famtycke til, eller Domaren
pröfvar at goda fkiål dertil llyrka, je IL C 10» §. J. B.
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fåfom ock, at hon, i fall han i få måtto finnes motvil¬
lig, åger at for hans huflru af Domaren blifva förkla¬
rad, Tamt niuta full giftorätt i boet m. m; hvadan ock
hårledes, at han i anfeende til den fenare icke flår uti
en lika förbindelfe, i fall den förra yrkar fin rått, fer-
deles fom det förra åchtenfkapet år gildt, åndock at
han den fenare håfdadt, fe meranamnde JIJ. C. y §. fB;
år ock månggifte i Lagen förbudet, Je IX. Cap. Mzjsg.
Balk.y fördenfkull hålle vi före på en fådan grund
vara klart, at den fenare, ehuru hon ej vetat , det
han förut under åchtenfkaps löfte den förra håfdadt,
dock icke kan lagligen påfla åchtenfkap med honom >
eller at blifva för hans åchta huflru förklarad. Står
det nu fafl at denna, då den förra yrkar åchtenfkaps
löftets upfyllande, icke åger någon fig i Lagen för¬
varad rättighet at påfcå åchtenfkap, eller at blifva för lå-
gersmannens åchta huflru förklarad; få följer och deraf i
anfeende til frågan om den fammas giftorårt den flutfats, at
hon fa mycket mindre kan påflå eller få någon giftorätt t
lågersmannens bo, fom det år oflridigr, at giftorätten, ef¬
ter den i X. C. f B. lagde grund, icke i annan håndel-
fe har rum, ån då man och huflru åra fammanvig-
de, eller qvinnan af Domaren blifvir för åchta huflru
förklarad; dock, fom hon varit okunnig derom,at han
den förra under åchtenfkaps löfte håfdadt; få niuter
hon denna fin okunnighet i få måtto til godo, at hon
ej för lågersmålet med böter beläggas kan, fe LIV. G. 2.
§. M. B. och barnet får taga arf fom barn af laggifto-
fång, fe Vill, C. 5. §. A B. Men fkulle den förra ej vil¬
ja bygga åchtenfkap med den trolöfa, utan eftergifva
fin rått dertil; fa år hans fkyldighet at taga den fednare
til åchta, Je III. C. 4. §. G. B. om hon det påflår, och
hennes fader och moder dertil famtycka, Je 10. §. d. C.
eller Domaren pröfvar det fkiåligit;hvarföre hon ock,
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i fall lågersmannen undandrager fig vigfelen, blifver
for hans åchta huftru förklarad, niuter full giftorätt i
boet, och barnet åchta barns rått; hvaremot den förra
fåfteqvinnan, fom fin rått eftergifvit, icke får någon
giftorätt, ehuruvål det barnet, fom med henne blifvit
afladt, icke dello mindre åger famma rått, fom barn af
åchta fång, i thy, ar fom det å ena fidan oftridigt år,
at det med henne under åchtenfkaps löfte blifvit afladt;
få lårer det ock å den andra likaledes oförnekeligit va¬
ra, at modren, genom fin råtts eftergifvande til åchten-
fkapet, ej kan betaga barnet den rått, fom det i fidant
fall i omnämnde Pill. C. 2. 3. §. §. A. B. tilkommer, cjr.
fdrßa fort/, af be/v. Lagjr. utg. aj Herr KR ULL.

Hvarßre Lagen i 111. C 11. jf. A♦ B. aUenaft nämner
fido ar/vingar, och ej arfvingar i gemen.

At i detta Lagens rum icke namnes bakarfvingar
eller de til rygga i åtten, hålla vi före hafva fkedt af
den grund, at, fom efter naturens ordning fållan någre
fiådane håndelfer 1ig vifa, at andre bakarfvingar, ån de,
fom finnas uträknade i nåftföregående zo. § J. C. til åro,
fom kunna paftå arf; LagfHftaren altfå anfedt för onödigt
något ftadga om fiermare bakarfvingars arftåcht, ehuru
de, enligit Romerfka Lagen, til och med fiette leden
upråknas, fe min Prafidis Deputation de methodo ac ra-
tione comp. grad. i hvilken tanka vi ock vidare be¬
llyrkes af 3.te moment, i Kongl. Maj:ts Stadfdßelfe öfver
Lagen. Och emedan, hvad bröftarfvingar vidkommer,
Lagen uti I. ocb il. C. C. Ä. B. om dem få tilråckeligen
ftaagar, at icke någon arfsfråga bröftarfvingar emellan
vickas kan, fom icke efter de der lagde grunder afgiö-
ras må; men deremor icke allenaft hånda kan, utan
ock händer, at fiermare fidoarfvingar, ån de, fom i fö¬
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regåeride §.§. i detta 111. C. nåmnas, komina i delocos
arf; om hvilkas företräde, och rått för hvarannan, i
thy fall icke utan flörre fvårighet for många, efter
hvad förut i fidftnåmde capitel angående närmare arf-
vingars rått år fiadgadt, fkulle kunna utredas 3 ty finna
vi ej annat, ån at, af denna anforde orfak, icke eller
bröftarfvingar, utan endaft fidoarfvingar blifvit nämnde.
At denna fidftnåmnde §. fåledes angår fidoarfvingar,
fom åro med den döde i 5, 6, 7 led eller längre bort
beflåchtade, lårer hvar och en låtteligen finna, helft de,
hvilka uti 7, 8 3 och 9. §. §. nåmnas, då alle åro efter uträk¬
ningen uti fierde led, och deraf följer, at då uti n. §. talas
om fiermare fidoarfvingar, dermed nödvändigt måfte
förftås fådane, fom åro i fiermare led fkylde. Defie
taga til följe af den hufvud regel, fom hår förefkrif-
ves , arf i den ordning, at den, fom år af närmare
Stamfader med den döda, uteftånger den, fom år af
fiermare gren, då de tviftande åro i lika led; men ora
de til led^ och gren åro jemnfkylde, åro de famarfva y
men derföre ej jemnarfva; ty om den ena af dem, fom
både til led och gren^åro jemnfkylde, hårftammar af dendödas hel flacht; få delas arfvet efter det, fom fågs;
i 5. §. 111. C. A. B. åfven fom ock, då arfvet kommer
at delas efter Landsrätt, den dödas mödernes frlnder f
ehuru de både til led och gren åro jemnfkylde, och
fåledes famarfva med den dödas fådernes frånder, dock.
ej få lika ftor lott i arfvet, fom de fidftnämnde , Jej.
jentnj. med den 3. i nåflföregående capitel.

Något til uptysning bfver 3* /. XX. C
A B.

Emedan på hvarjehanda fått tnedelft arf, 111.
C. C. A. B: gåfva, Je L C. J. B; XVI. C. i. §. Å. B;XV11
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C. /. §. H. B. o. /. v. ^egendom ofta tilfaller dem, fom em
ligit XIX. C. /. §. A. B. böra flå under andras föreftyr,
värjo och vård, til defs de kunna råda fig och gods
deras lielfve: och vår förfta ålder, genom alla defs gra-
dationer, har, i anfeende til förefallande faror och åf-
ventyr, fpridde tankar och fördomar, löfa inbildningar
och prxfumtioner m. m., fom den då vidlåda, fornåm-
ligaft bemålte hielp och biftånd af nöden; altfå år af
den Alsvåldige och Grundgode Guden en flor och fer-
deles ömhet hos föräldrar for barnen inplantad, och
dem i fynnerhet en få behagelig fkyldighet til de fed-
nares vål och båfta ålagd. Aro ock barnen med förål-
drarne genom blodet få nåra förenade, lika fom ver¬
kan med lin orfak, fom flammen med lina grenar, cfr. IIL
C. il §. och I. C. /. §. Å. B; hvadan de ej mindre deras
moralifka fe XXII. C. 2 §. ån phyfilka,/* Vill. C. -j.§.
ibid. föda och upfoftran til enfkildt och almant väl, år-
ven af oåchta foråldrar, hafva at vånta och unfå, cfr.
XVII. C. 4. §. ibid. Önlkeligit voro, at fedan barnen la¬
ga ålder upnådt, alla kunde med libertinen hos
PERSEUS faija; mens a Pv&tove recejfi, ånfkiönt man
blifvit fui juris eller lin egen, fom man gemenligen ta¬
lar cfr. VI. C 2. $. G. B j XIX. C. 4. §. A. B. och XXIII.
C. 6. §. tbid. Det år, ty vårr! icke utan at få omånlkelige
föräldrar underftundom fig förete, om de med et 1 å kiört
och hederligit namn måge nämnas , de der på ett hifke-
ligt fitt med fine fofter umgå, fe XVI. G. M. B. och ofta
hårdeligen dem handtera, fe X1V. C. ibid.^ famt for egen-
nytta och andre orfakcr deras vålfård hindra, och efter-
fåtta, cfr. VI. C. 4. §.G. B; år ock den håndelfe fålfam,
hvilken PETAVIUS berättar om en fader, fom blef liuk
når han fåg fitt barn. Imedlertid hindra flike ofall al deles
icke, at ju föråldrarnes förrbemålte kånllor i gemen åro
få öma och brinnande för deras barn, at de, i anfeende til
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deffas lycka och olycka, ftarkare kiånnas, ån de med ord
kunna uttryckas, hvaraf följer, at alt fådant ej nogfamt
kan af barnen fkattas och vårderas forrån man ftelf
varder fader eller moder, och fåledes får på egne barn
likafom betala den möda, oro, bekymmer och omforg,
fom ens föråldrar på defs upfoftran upoffradt. Som
nu barnens innevarande tid och framtid, hvarvid HORA-
TIUS af goda fkiåi anmärker:

Quo fernel eft imbuta recens, Jervabit odorem
Teßa diu.

och det Tyfka proverbiale talefåttet befannar: Jüngß
gevohnt, alt gethan; förnämligaft hvilar, nåft Guds vållignel-
fe, på föråldrars trogna och råttfkaffens omforg för den¬
na deras vårdnad; altfå utflocknar ej eller med deras död
denna ftyrflo rått ofver barnen; den varar ock medelft for¬
åldrars teftamente,/<? XX. C. 5. §.Å. B. och Lagens myndig¬
het, jeflC. ifrån början til llut;hvilket förordnande ur be-
fagde grund föråldrarne båda tillika, och icke endera, me¬
dan de lefva, famfålt tilkommer; helft de efter all fan-
nolikhet prsefumeras vilja fina barn aldrabåft, och icke
utan giltige orfaker,dem Lagenej kunnat förefe,derifrån
afvika;men förfichtigheten likvål råder, at ej altid låtablif-
va kunnige til undgående af kallfinnighet beflåchtade
emellan m. m; kunnandes endera få mycket mindre u-
teiluta den andra, fom det ftrider emot den rått, fom
Lagen i 2. §. f C. denfamma tillagt, der icke Doma¬
ren det Lag iikmåtigt pröfvar. Vil nu den utnåmnde
det honom anförtrodde förmynderfkapet fig åtaga, fe
FL C. 5, §; FUL C. 7. §; X. C 2. 4. §. §. R. B.; få haf-
ver han at undfå protocolls utdrag, eller med andre ord,
Domarens bevis derå, fom i detta fall kallas Tutorium,
Curatorium, fåfom ock lnftrumentum infinuationis, hvil-
ket föråldrar, til följe af deras patria poteftas, hvarom
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Je VL C. G. B. och XIV. C. M, B. vida fkildr ifrån de Ro¬
mares, ej hafva af noden, fåfom legitim, je, 4. §. och
dativi tutores, Je 7. §. i XX. C. A. B; icke egenteligen der-
fore fora (kulle et af Lagen forordnadt ojåfachtigt for-
mynder(kap komma under Domarens vidare pröfvande
och famtycke, utan på det aimånt må blifva kunnigt >
at man formynderfkapet tiirrådt, och at den, fom ati-
päende pupillen har någon aSlionem tntelce, fe §. 2. Infi„
de juaji contrafl. må vetta til hvem han fig i thy fall
hålla bor. Ar ock detta Domarens bevis af fådan be-
fkaffenhet, at der pupillen fl^ulle vara utrikes ftadd, bor
det icke defto mindre hår af Dommaren upråttas, je
Kongl. Form. Ord.; d. 17. Mar1.166$. //. §. famt Kongl. B. d. 26..
OB. 1748- Imedlertid j ehuru ofta nämnde 3. §. i XX. C. A. B.
innehåller, at förmyndare, fom efter foråldrarries dis-
pofition förordnad år , derpå fkal taga Domarens be¬
vis ; få år likväl hvarken hår eller annorflådes i La«
o-en ftadgadt, at han defs förrinnan förmynderfkapet
ej må tiltråda, utan fom rättigheten dertil hårflyter
af foraldrarnes difpofition och teftarnente; med forbin-
delfe at barna godfet lagligen vårda; få kan ock den o-
myndigas rått och förmon, fom Lagen honom tillägger
til betalnings erhållande af förmyndarens egendom
framfor andre borgenärer, Je 8• §. i XVII. C. H. B. för det
gods han kan hafva förfkingradt, derigenom icke för¬
min flcas, antingen förmyndaren fig hos Domaren, im
om den i 4. §- B. C. utfatte tid, angifvit eller ej, når
det bevifes, at han pupillens egendom emottagit, cfr..
Kongl, Sv. Hof R. Dom af d. 10, Af. 2742..

Qm



# ) 31 ( IP
Om btrdemån, enligit VL C. f /• 3** B-, dro flere,

men i olika led, alle td (kola infatta
bårde(killingen,

Hvad bördesråtten i almånhet vidkommer, fom
år en i Lagen lemnad förmon til flåchternes vid macht«
hållande, få vidt på denna vågen möjeligit vara kan;
i kraft hvaraf fåljarens nårmafte fkyldemån få löfa arf-
vejord å Landet och hus, jord och tomt i Staden, Je Fl,
C. /. §. J. B.j fom til perfonam extraneam eller ofkyld
öfverlåtes 3 få var denna rättighet i åldre tider hos ofs
okånd. BIRGER JARL införde den ibland fina kloka
författningar, fe Jufiitite Canceüerens och Riddarens af Kongl
Nordßjerne Orden, Högvällborne Herr JOACH. WILH. LIL~
JES1RALES märkvärdiga Taf om Lagforbättring, af
d. 4. Novemb. 177J? den har ock federmera hos ofs
varit juris communis eller en del af allmånna Lagen.
I början ftråckte den fig til fiermafte fkyldlkaps^
grader, fe IL C. J. B. L. L. och blef i Sudermanna La«
gen, vid defis förbättring år 1327 fåledes lämpad til de
håndelfer, då någon bortgifvit eller bortteftamenteradt
arfvejord til Kyrkor och Klofter, eller andre pios ufus;
at ehuru en tionde del deraf til fådane ändamål feck
teftamenteras; ågde dock nårmafte arfvingar rått at lö-
fa den åter inom natt och år, fe 11. fiock.IC. B.Sud.M.L.^
hvilken rått i Uplands, Helfingelands och Veftmanna
Lagarne ej finnas arfvingarne förvarad, fe KantarRådets
Fällborne Herr AND af BOTINS. Afb.om Sv. Hem. och Jordag.
Uti Konuug CHRISTOPHERS Lag blef åter derpå
Uplands Lagens Kyrko B. hårutinnan til grund tagen,
få at teftatoris arfvingar ej fingo deruti någon råttio-
het at löfa den tionde delen, fom af arfvejord kunde
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bort teftamenteras, fe X1F. C. Å". B. L. L; hvarfore ock i
Kongl. Forordningen om teftamenten af den 3, Jul. år
1686 tillätes, at af odal jord til pios ufus gifva tionde
delen, om man icke aflingejord hafver. Sedermera
blef förll medelft Kongl. Börds Ordningen af den 27.
jun. år 1720, och derefter ar vår nu varande alniånna
Lag bördesrätten i fä måtto infkrånckt, at den nu icke
allenaft, for giltige fkiål ej går långre, ån til och med
fyfkonebarn, och dem , fom med dem i lika led aro,
je FL C. /. §. B. utan ock bördemånnen den rättig¬
het förvarad, at få börda å Landet arfvejord och i Sta¬
den all flags faftegendom, utan åtfkilnad i hvars hand den
kommit. At den hos de Romare varit i bruk hafve vi få
mycket mindre någon anlednig at tro, löm den fynes
vara flridande emot deras få kallade jus Quiritium, fe de
förr citerade Lagfr ägor. Hvad nu förrbemålte fråga an¬
går; få kunne vi för vår del ej annat, ån den famma med
ja belvara; ty ehuru fiere bördemån med fåljaren åro i
olika led bellåchtade; likvål och fom de anda vilja bör¬
da, och på en lådan grund föka egendomen ifrån kio-
paren återkalla, de jemvål hvarannan rättigheten til
börd belhida; men klander i thy fall emot F. C. 8. §.
J. B. ej galler, utan med penningar, elter ordfpråket:
den Iom vil klandra det, (kal hafva något at ßamra ?ned;
hvarjemte noga i acht tagas bör hvad F. C.i. in¬
nehåller, hvilket alt fom en Rutfölgd i lig innefattar, at
ej någon åger tala innan han bördefkillmngen infatt, och
fåmedelft i laga tid lig råttighet dertil förfkaffadt; få
hålle vi före det få mycket mera böra fom oftridigt
anfes, at, når flere bördemån åro, men i olika led, alle
åndå fulla bördefkillingen infatta, der kiöparen Ikal
kunna åläggas, at inlåta lig med dem i fvaromål, fom få-
dant år inftåmmande med Lagens uttryck i förenämnde

F. C.
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V. C. i. §, J. B. hvilket icke någon infkrånkande ut¬
tolkning fiårutinnan medgifver. Skulle man häremot^in¬
vända, at då flere bördemån fig på en gång anmåla,
Domaren förft må praejudicialiter fig yttra, hvilken af
dem voro nårmaft åt arftali eller at taga arf, och fåle-
des honom allena bördefkillingens deponerande ålågga;
få erinre vi tillika, at Domaren icke åger en flik pröf-
ning verkftålla, innan bördefkillingen af dem alla blif-
vit infatt; ty fom en fådan pröfning rörer hufvudfa-
ken, och Domaren ej må i detta, fåfom ock andre tvi-
ftige faker, fig hufvudfakeligen utlåta ofver andras rått
ån deras, fom åro parter och fin bordestalan med bör¬
defkillingens nedfåttande i acht tagit, i fynnerhet forn i
fådan handelfe, bördesklander utan penningar kunde gal¬
la, och Domarens utflag i få måtto ej annorledes anfes,
ån fom domvilla eller nullitet,^ XXX. C 2/. §. ß, B.
der han förft ingingo i pröfning om hvarderas rått til
börd, och fedan yttrade fig hvilken eller hvilka börde¬
fkillingen fkulle erlågga; når likvål alle frågor, fom an¬
gå praeftanda i målet, åro til deras befkaffenhet prasli-
minaire, och böra, i förmågo af XVL C.rj. §. R.B. innan kiö-
paren kan fkyldig kånnas at conteflera litern eller fig
i fvaromål inlåta, vara våckte, och med laga flut afhulp-
ne: hvarjernte, fom, likmåtigt F. C. /. §. J. B. börde¬
fkillingen bör inom natt och år ifrån tredie upbudetin-
fåttas, men deremot inga fatalier finnas Domaren fö-
refkrefne at pröfva, hvilkendera eller hvilka af dem ,
fom vilja börda, åro nårmaft; få följer håraf at i hån-
delfe Domaren ej inom bemalte tid detta pröfvande fig
företogo, fedan kiöparen å egendommen tredie upbudet
erhållit; fkulle fatalierne för parterne gå förlorade. Sup¬
ponerade man åter, at den eller de, fom enligit Do¬
marens utflag åro funne nårmaft berättigade, icke defto

E min-
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tnmdrc i fådant fall hade frihet at bördefkillingen til
deras råtts forvar deponera; få fkulle den orimlighet foi-
ja, at Domaren ågde rått at laga tid förlånga, hvilket
likväl år aldeles Itridande emot XXXI. C, R. B..

G. A. Å.


