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Huru vida gåfva i faß 'egendom, kan återkallas <?/«
ler icke, i anledning af XVL C. /. /. G. I?»

Lagen i thetta C och {f. lemnar val fader och mo¬der fri macht, at til full ågo gifva fina barn aflinge-
jord å Landet och hus i Staden, åfven få val fom VIII.
O t. jf. jf. B; ther thet tillätes hvar och en, fom år fui
juris, je XIX. C. Å. B. at bortgifva fin aflingejord til
hvem lian vill; men fom J. C, jf. B. hvilket uti /. jf.
förklarar gåfva for laga fång, åfven i 2.. jf. foreikrif-
ver icke ailenaft, at i gåfvobrefvet (kola vilkoren ut-
fåttas hvarpå gåfvan fig grundar , fom dock ofta icke
aro några befynnerliga ; utan endaft en otvungen vilja
och blott kierlek, utan ock, at gåfvan fkal lagföljas, o-
anfedt om thenna lagfart i anfeende til gåfva, i the föl¬
jande IV. och V. C. C. y. B. icke något utrryckeligen
nåmnes; utan allenaft om the tvenne förfte titlarne, kiöp
och fkifte; få år vår mening: at om' donatarius eller
gåfvotagaren, fom ej anarnmadt tradition eller gåf-
vans öfverlemnande, blott hos lig behåller gåfvobrefvet,
och thervid låter bero, utan något aftal med donator
eller gifvaren, icke med laga intekning, fe IX. C. jf. B.
och VII. C. R. B. eller lagfart, fe IV. C. jf B. fig fö-
refer, och fåledes ej på något publict fått förvarar fin
rått, kan gifvaren cum effectu, genom en annan fe-
nare difpofition, XVI. C. 3. jf. Å. B. gåfvan uphäfva
och återkalla, cjr. Herr jf. ELERS ntgifne tredie fort-
fattning. af ßrodda befvarade Lagfrågor fid. 14. Vi kmne
deras mening, fom kunna vara af annan tanka i fttt
varde., *

Om
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Om koßnad och férhåttringar pä annars egendom,

Jom eljefi kallas meliorationer, i anledning
af V. C. //./. B.

The omkoftningar, fom giöras på annars egendom,
åro af fårlkilt art: i thy, at antingen bekoftas något
på fruchten af the ting, fom kalla frucht af lig, fåfom
vid åker-och ångfkiötfel, plöjning, fåning och gro¬
dans bärgning, eller ock Iker fådan koftnad på ting,
icke för afkaftningens Ikull, utan för tingets Händiga
bibehållande, nytta eller nöje. Hvad nu the förre an¬
går, få hafva the affeende på innevarande åhrets inkomft
fruflus percepti Sc percipiendi, cfr. Herr von SIEDTS
Di/p. de Jure Sement. Thelfe omkoflningar böra afråk-
nas innan rätter ägare återfår egendomen, få för ma¬
ke fom bona? fidei polfefiores, thet år, innehafvare,
fom antingen åro tvehugfe om, med hvad rått the be-
fitta och nyttia et ting, eller fom med goda fkiål för¬
mena fig vara ägare thertil, emedan ej något kan fngas
vara ren behålning, mindre vinft, förr ån then om-
koftnad, fom man til thefs frambringande anvåndt, år
afdragen, Je L. 36. jf. fin. ff. de heredit. petit. The fe-
nare äter åro af trenne flag : nådige, nyttige, och nojj/im•
me. Förfta flaget år af then nödvändighet, at them för¬
utan fkulle tinget antingen förfåmras eller förloras,
hvarpå Romerika lagen gifver åtlkilliga exempel, je L.

de F. S. L, 2j. ff. de impenji in res dotalit. Likale¬
des vår Lag uti IX. C. 4. /. Gr, B. hvareft ftadgas, at
enka, fom niuter mårgongåfva i fall egendom, är fkyl-
dig hälla hus och jord via macht, och ej låta them ge¬
nom fitt vållandé förvårras, hvilken Ikyldighet åfven å-
ligger then fom fådt hemfölgd i jord, fe XVI. C. § /,
B. famt IL F. Fl. FJI. och XXFII. C. C. B. B\ För et
fådant egendomens blotta vid machthållande, kan med5

G 2 fkiål
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hvarken fordras eller bekommas erfåttning; ty

innehafvaren har i the anförde fall, altid åtniutit en
formon, hvarigenom honom blifvit vinft tilpKyndad;
emedan han ej ailenaf: vunnit medelft annars egendoms
nyttjande, utan ock fparat ikt eget, tå han var nådfa-
kad, at giöra en oumgångelig utgift, t. ex. betala fm
gåld. Somlige förbättringar åro nyttige, the ther vål
icke åro nödige i anfcende til fielfva tingets vid macht-
hållande; men gagna i få måtto, at tinget blifver ther-
igenom mera fruchtbårande, (e L. 6. 10. /y. ibid. til thes-
fe höra, bördig marks utvidgande genom rothuggning,
nybråten, ftenmurars anläggande, m. m. vid faltighet å
landet bvarom framl. Herr Kammar-Rådet Hogvåibovne
Baron j. BRAUNER, i foretal. til fina Tankar om Bo-
(kap, m. m. förmäler; famt i ftåderfta hus förbättran¬
de och bygnad, fom kafta ftårre hyror af lig m. m.
For theffe tvenne ilags arbeten och koftnader til nod-
vändigc och nyttige förbättringar, fom någon använder
på annars, egendom, utan ar ägaren vet theraf, bör in-
nehafvaren åtniuta full erfåttning, eller få mycket han
vifer thet koftadt hafva, eller gode, mån pröfva ther
vårdt vara, fe XVI. C- 12. (T. B, utom i the tvenne
af lao*en undantagne och ofvanföre omnämnde fall, /e| IX.
C. 4. §. och XVI. C. 1. §. G. Bftodiande fig thetta
förordnande på thenna regel i qni Jcntit comnodum, de¬
bet etiam fentire incommodum. En fådan formon tyckes
för aftrådet från egendomen böra tilfkyndas poffefia-
ren, antingen han innehafver tinget fom b. eller m. f»
polfeflor; få framt thenne fenare ej tilågnat fig annars
egendom med våldsverkan eller titifveri, vi ablativa?
ojfenfiva, expulfiva, turbativa eller compulfiya; tå han för
giord nödig, gagnelig och onödig eller nåjjam förbättring
på then afvåldade jorden eller tinget, ej kan någon ve¬
dergällning bekomma; utan må then fom fitt milt haf-

ver j
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ver, thet återtaga utan penningar , cfr. - XXIIJ. C. Thf.
B. i Kon. CHRiSTOPH. Lag. Samma fkiål och lag år
med then, fom vetandes kiöper eller tager i pant thet
flulit år, fe XL1X. C. i. §. M. B. och 21. Dom. Regi. Men
lian förbittringen fondras ifrån thet afhåndt år - utan
tingets fkada, få åro en del Lagvittre med ofs af then
tanka, at then fom koftnaden giordt får then behålla,
efter omftåndigheterna. Som grunden til then erfåttnings
fkyldighet, fom råtte ägaren åligger år, at han prssfu-
meras vilja, fåfom andra, at hans egendom ej fkal for-
falla eller förgås, utan håldre varda mera fruchtbar;
forthenfkul bör han ock vilja thet, fom thertil tienar,
efter then bekanta regeln: qni vult finem, debet etiam
velie media, fom åro i thetta fall, omkofiriingärne och
theras erfåttande , fe IL C. Red. B. Siof. Nemo locupfe-
tari debet ex alterius damno; och nemini be nefehim futtm
debet ejje damnofum, åro utom thefs almånt kånde juris
Brocardica. På theffe grunder hafva åfven våre få äl¬
dre, fom fenare tiders vife Lagftiftare förordnadt, at
then, fom belitter en egendom, bör, når then från
honom återvinnes eller lagligeh tages, hafva erfätt-
ning för all nödig och nyttig therå använd kofinad
och förbättring , Je XIII. Flock. 3. §. J. B. Dpi. L.
H. C. / , 5. §. §. J. B. St. L. Kl. ReduB. Stadg. itfjf. 14.
§. Kl. Fhrordn. ang. BbrdlöJ. af tb. 23. Jun. 272Q. 74. §.
Kl. Sv. HofR. Dom af tb. 14.. Dec. /727.4 famt i vår nu
varande Lag, X. C.^3. §. XVII. C. 3. Å. B. XI. C. 1. §.
XVI. C. 12. §. J. B. Ill. C. 2. §. B. B. XI. C. 3. §. XII.
C: 8 §. H. B. och XLVII/. C. 3. §. M B. jåmn.vål Kl.
Fotordn. ang. LandsCultur. af tb. 2j. Nov. 1740. med KL
forklar, tbej-ofver af tb. j. ÖB. 1141. th. /7. Jul. /747. och
tb. 22. Aug. 1732. 4. §. jernte 20. §. i Kl. Refol. pa Prep:evfk.
bejv. aj tb. 10. Aug. 1762. Hvad then invändning vid¬
kommer, at tå b. eller'm. f. poflefTor får fina på egen-
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domen använde omkoftningar erfatte af råtta agaren3 fa
böra åfven the til honom återftålla the a t egendomen,
under theras belittnings tid3 influtne råntor, fåfom en
verkelig del theraf; få fvare vi fåledes: at fom b f.
poffelfor kan, efter hypothelin vifa fin laga åtkomft, få
bor han anfes för råtter ägare, til thefs någon annan
vederbörligen beftyrker fin båttre rått til egendomen,
fe forßa fortf. af befv. Lagfr. utg. af Hr. J. KRULL, fid.
12. följakteligen bör han ther in til niuta ågande ratten
fulkomligen til godo3 tvårtom tyckes thet vara i anfe-
ende til m. f. pofleflbr, fom ej kan bevifa fin åtkomft:
åfven få når vifas kan, at b. f. polfefibr anlénligen vun¬
nit genom annars egendoms befittande, Och fom then,
hvilken i lagftridig gierning ftadd år , icke har någon
adfiftentiam juris at förvänta; altfå -kan icke heller m. f.
poffelfor, fåfom vetande fig vara ftadd i en olofiig gier¬
ning, undgå, at fvara til vädcliga håndelfer, fom fka-
da faken under ther han then pofliderar eller i deten-
tion hafver; få framt olyckshåndelfen ej år af få-
dan befkaffenhet, at then lifeafult timadt om faken va¬
rit i råtta agarens händer, hvarom r m. m. then i lifsti-
den vidtberömde Lagman CHRIST. KöNIG i thefs Supplem,
til II. Tom. af Lärd. öfmng. handlar fid. 40. och följ.
Thet tridie flaget af omkoftnader fke icke för nöd el¬
ler nytta, utan för nöjets fkull, och på thet, at tinget
må varda thefto prydligare, fe förr cit. L. *]#. ibid. Thes-
fe förlufta våra finnen och tiena til prydnad och be-
qvåmlighet: fåfom anftandig och anfenlig^ bygnad på
andta hemman ån Säterier 3 hvilka vid Såteries frihe-

' tens förluft fkola vara vål bebygde, enligt Kl. Plac. ang,
Säter. Råttig. 1678. 1. §. ähr 1681- 3> §. Häradsfogd. Inflruäl.
1688- 9• §■ /f/- Refol. på Adel. befv. /688. j. §. och Ruß-
tienßsordn. affam. åhr 8. §. Vidare höra til nöjfamme om-
koftningar the fom nedläggas på trågångars eller alleérs
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och häckars planterande, famt fruchttrågårdars anläg¬
gande, hvilka förft efter någon tids förlopp tillkynda
ägaren gagn 3 och åro therföre fådane vid hus och vå¬
gar til prydnad planterade, famt frucktbårande trån tag¬
ne i befkydd, få af månge äldre Stagdar, fom ock al-
månna Lagen, fe XIII. C. 3. §. B. B. och XX. C. n. §.
M. B. På theffe nbjjamme omkoftningar, tyckes vår Lag
hafva haft affeende, tå han i IX. C: 8• §. J. B- forbiuder
at på pantfatt gods, emot ägarens vilja giöra annan koft-
nad , ån panten tarfvar j på thet, at återlöfen för råtta
agaren ej fkal blifva fvårare eller ftridig. Hvad erfått-
ningen för theffe påkoftnader vidkommer, få achtas ej
ägaren til tinget fkyldig then at vidkännas ; utan må then
antingen han år b. eller m. f. polfeffor, fom något för
fin lußs fkul koftan på en annans fak, och then förbät¬
trat , thet afföra om han kan, eller thermed giöra fom
honom behagar, allenaft tinget, hvarpå koftnaden år
använd, lemnas ofkadadt, eller förfåttes i fitt förra ftånd;
få vida han icke med råtta agaren kan åfåmjas om bil¬
lig lofens tagande therföre , fe KL Forodn. ang. Tejlament.
af tb. 3. Jul. 1686. 3. §. och XXFL C. 2. §. B. B. En
och annan Lagvitter ligga väl hårtil, the få kallade de-
licate eller angenäme omkoftningar, fom dels åro nytti-
ge-i dels nojjajjimey t. ex. om innehafvaren låter rödfår-
ga hus, gipra ftacket af järn omkring gården i hållet
för plank, m. m.; men fom theffe flags omkoftningar och
förbittringar , i vår almånna Lag ej äga någon grund 5
förthenfkul böra the til nyttige eller nöjfwime koftnader
hänföras, alt fom nyttan eller nöjiet praevalerar.

Om efter Sveriges Lag then fa kallade
fictio juris ager rum.

Ibland' fiere the t ta ords bemerkelfer r kallar man
thet



thet gemenligen en ficfion, fom konfter producera, och
ej harver något fulkomligit model i naturen. 'Men hos
Lagkloke bemärker ordet ficiio , Lagens, emot fmningen,
rättmätiga förordnande om rnöjelige ting. Vi kalle 'thet
Lagens fbrordnande dels therföre, at enfkilte eller pri¬
vate contraherande ej gitta fingera och determinera thet
fom (kal galla och anfes fåfom jufhim och tequum i al-
månhet; dels ock at thermed fkilja thenna fiötion ifrån
ofanning och lögn, the ther icke härröra af Lagen, fe
X1K C, g. $. R. B utan af månnifkiors okynne til an¬
nars förfång, cfr. XI, C. 2. §. H B. Tvärtom år fiötio
et beneficium juris, fom för någon vifs orfak enom med¬
delas j få bör ej eller någon farhåga upvåckas, når vi
kalle then Lagens förordnande: thet år endafl fkedt til
jfkilnad från prtefumtioner, the ther fota fig på fanning
eller fannolikheter, och fåledes ej ftrida theremot, fom
dock år fi&ioners egenfkap, ehuru the icke kunna ftråc-
ka fig til thet fom omöjeligir, utan thet mänfkeligit och
giörligit år3 hvaruppå Lagen endafl har affeende, fom
imiterar Naturen, arg. §. q. Infi, de Adopt. För öfrigit de¬
las thenne af Lagvittre upfunne fitfion in pofitivam: fom
fingerar thet fom icke år, fom thet verkehgen voro, fe
2 2. §. ib. quib. mod. patr. pot. folv. hvareff en af fienden fån¬
gen , anfes, fom voro han i famma ognablick, fom han
i fångenfkap råkade, med döden afgången: och kallas
thenne fidtio i Romerika Lagen, Legis Corneliae. Et
thylikt exempel finne vi ock angående födde, och oföd¬
de , in L. qui in nter. 7. 26, ff. de flat. horn. famt uti V.
C. 2. % A. B. uti vår Lag, hvareff the fenare anfes fom
the förre, når frågan år om theras förmon, få vida the
komma lefvande i dagen, m. m. hvartil åfven thet ho-
rer, fom förekommer in fin. pr. hift. de Excufi tutor ; och
negativam: fom fingerar thet fom är, at icke vara, t. ex.
uti j. §. ib. qitih, mod. patr. pot. folv. fingeras en fom af

fien-
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fienden fången verkeligem borto varit, aldrig hafva va*
rit frånvarande, om han återkommerj hvarmed dock
kan confereras §. 4. il. de a&. Thenna fi&io kallas ock
tranfitiva, af orfak at then förflytter then ena tiden til
then andra, och therföre fiSiio poflliminii, GaU. droit de
retour, emedan then verkade, at then frånvarandes råt-
tigheter ftodo honom öppne; ty om han återkom, an-
fågs han fom en ny manniika ifrån the döda å nyo
född, återfående alt thet, fom beftod in jure, men ic¬
ke in faöto, hvarvid vi mårke, at thet kallas fa&um om
hvars rättmätighet frågan år relativt til Lagen, ex. gr.
vi vete, at teftamente ej galler förr ån efter gifvarens
död, fe XVill. C. /. §. Å. B; men efter Romerika La¬
gen ikattades thet för intet, om teftator giordt thet i
Rom, och fedan hos fienden afiidit, emedan han tå ej,
anfågs fom Romerik borgare -3 men federmera blef ther*
fammaftådes ftadgadt, at han från fångenikapens bör¬
jan ikulle anfes fåfom död, och at teftamentet ikulle
vara åfven få gällande, fom voro thet i Rom upråttadt,
och teftator ther ilutat fina dagar. Hvad nu vår Lag
vidkommer, få brukar then aldeles icke fådane fi&io-
ner, ehuru man för korthets fkull uti fermone vulgari
och ofta juridico brukar thet ordet fi£lio: fams omnia
fana. Ej allenaft thetta utan ock mycket annat, fom i
Romerika Lagen förekommer och ther ågde Laga kraft,
för orfaker grundade i then Republiquens conftirution
och tå varande tids philofophie, gäller få mycket min¬
dre i vår Lag, fom then grundar fig på Guds och Na¬
turens Lag, famt rikets Statsklokhet, the ther alla in¬
nehålla verkeliga orfaker, fkiål och omftåndigheter til
theras ftadgande och åro, fom TACITUS fåger: then o-
fynliga arm, fom håller i tyglarna på then almånna fty-
relfen, hafvandes icke af nöden en få ivag grund, fom
fi&io år, til bepröfvande af råttvifa i the mål och åren-
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der, i hvilka fiftion af Romerike Lagvittre blifvit anta¬
gen ; få mycket mindre fom nu hos ofs Chriftne i ge¬
men the af Turkar och andre Barbarifke Nationer til
fånga tagne, icke anfes fom trålar: altfå hafva båda
förenåmde fiäioner i anfeende thenil ej rum hos ofs;
tvårtom behålla fådana Chriftne fångar alla the jura,
fom the for fångenfkapen haft, och them therunder
kunna tilfalla, antingen the återkomma eller i fången-
lkapen aflida; få at patriae poteftatis verkan åndå va¬
rar. Håraf följer, at om hemmavarande barn eller an*
dra, medan föråldrar åro i fångenlkap, genom och me-
delft theras egendom något förvårfva, få fker thet icke
för egen, utan föråldrarnes rakning. Når åter Chriftne
fångar af Chriftne tagas, få varda the få mycket min¬
dre trålar, fom the antingen utväxlas, eller efter upråt-
tad cartel löfas åter; men angående krig med otrogne
Turkar och Tatarer, m. fl. fä anfes the vål fom trålar
jure retorfionis, emedan the af them tilfånga tagne Chrift¬
ne fåledes varda handterade; dock niuta the hos ofs ve¬
derbörlig frihet; få at om Svenfk man fången i Tur¬
kiet giör ther teftamente, bör thet gålla, cfr. XVII. C.
4. §. Å. B. och VI, C. 4. §. J. B. Om the ej af annan
grund och orfak miftat lin borgerliga rättighet, Je XV.
C. 1, §. Ä. B. och I. C. 3. §. M. B. Et fådant återftallan-
de i thet ftånd, hvarifrån man genom någon våldfamhet
blifvit priverad eller (kild, kallar Romerika Lagen, a&io
poflliminii. Emedlertid neka vi icke at ju fhftio i vifta
mål kan hafva god aytta med lig, på kunlkapsvågen,
ex. gr. vi vete at våra förbindelfers och rättigheters, i
almånhet betrachtade, fubje£tum år homo moralis: then-
na propofition år vål en fpecies fi&ionis; men abftra«*
herar ifrån månnilkan alt, undantagandes de befkaf--

fenheter, fom giöra henne fkickelig til;
förbindelfer och rättigheter.,
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