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Om faßigbeters åfverlatande till annan genom kiåp,
ocå then förfecbtighet kibpare dervid i acht taga bbr:
Jäfom ock om upbud och fafla fatnt domarens
{kyldig bet dervid.

Sedan mennifkiorna, af hvad Ikiål och anledning detock vara ma., blifvif föranlätne att tråda in i vifla
fa mh ål len, och deras antal och behoffå okat lig,

art de i början enfaldigafle näringsfång, jagt, fifkeri,
och bofkaps fkiörfel, icke enfamme varit tillråckelige till
Statens och folk numerens underhåll och beqvåmlighetj
få har val til fådane ändamåls vinnande blifvit nödigt
att up finna andra näringsfång. Af dem år åkerbruket
ert al" e fornåmfle; men att det famma med mera för¬
del 'kade kunna idkas, och att icke en tilltagfen gran¬
ne (kuiie fkiörda hvad en annan med möda och arbete
fådr, har blifvit nödigt, attåfven innom vilfa gråntfor, fomkallas råmårcken, innefatta viffa trader af jordytan, fomkallas fall egendom. Att nu tala om defs fårikilta na¬
tur år icke vårt åmne vidare, ån få vidt det rorer vår
förefats, att handla om faftigheters öfverlåtande till an¬
nan genom kiöp. En fådan aSlus mennilkior emellan,ehuru fednare ån fkifte och byte tillkommen, hvilke,fom Plinius uti lin Hift. Nat, Libr. XXXIII. Cap. h
anmärker, ibland de åldfta folckllag varit det förfta
handels fått, innan de ville af penningar, år icke ny,och har, til förekommande af underflef och ofåkerhet
harutinnan Lagftiftare varit foranlåtne, att vidtaga åt-fkillige till fådane ändamåls vinnande nödvåndige och
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nyttige anflalter. Således finna, vi hos de gamla Tyfka
folckflagen, art kiåpom. faft egendomen fkulle fkie fkrif-
teliga och i vittnens öfverva-ro ,. och var icke giållande
nifi apuä aSia if folemniter facia, gäfvos och kiöpare och
fåljare. emellan, årefkiåncker, til tecken, att kiöpet var
fullkomnadt, hvilka kiöparen förlorade, få framt han
icke innom rhen utfatte tiden å fin fida upfyllde kiöpe-
contra&et, var och icke defs mindre förhunden, att
till fålljaren urbetala fulla kiöpefk Illingen,; fe Heinec, EL

ur. Germ Libr. IL C. XIV. §. 194-
Då fkrifkonften hos ofs i de åldre rider var nåftan

obekant, och intet något fåkert fpår finnes, att fkrif-
teligen. författade handlingar före XIV.de feeulum? vid
Domftolarne varit i bruk,, famt att fådane intill detta
XV.de varit ganfka fållfynta; få har- vid kiöpe afhand-
lingar om fafi: egendom flere cerimonier i; åldre tider
varit. mera.nödige ån. nu. Således om en. fådan afhandling
fkulle vara faft, borde den fkie offenteligen inför Do¬
maren,. då den icke utan ångerörem å fåljarens- fida ,
hvilka kiöparen rillföllo, kunde återkallas;, hvaremot få¬
dane. kiöp fom affiutades hemma , och kallades banke-
kifip, låtteiigen kunde återkallas och till intet giöras. Den
fålda faftigheten, (kulle å Landet vid. trenne Ting , och
i Staden* å Rådftufvu; trenne på hvarannam följande
måndagar offenteligen uppbiudas, hvar-' till ej mindre,
Konungen fielf, då han antingen fålde egne eller Kro-
no gods, åmenfkildre voro fölbundne-, hvarpå fkaft ocb
fkiotning fkiedde,. på det fått, att fåljaren af den Tål¬
da jorden lade mull eller en torfva i kiöparens fkiöte,
då kiöpvittnen., kiöpjåfla• hvilka i Svea Rike efter den
fålda egendomens ftorlek. ibland voro tolf, ibland fex-
ton, ibland flere och ibland fårre; men egenteligen tolf,
och i GiötHa Rike allcnaft otta* föm- kallades Odelfafter
med. ordföranden Styrisfeßer 51 vidrörde en till den ån-dan-
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dan framfatrer kiåpp eller ftaf, till ett tecken , att kiö-
pet då var full kom ligen afflutadt, hvar vid fålljaren up-
repade den vanlige fkiötnings formen: Jag affhänder mig
Jord mitte Lagbudin, och Lagflundin, jva tnyckla, och i thett
By, ndrby och fjärre, ?ned allo thy, fom thertill ligger, innan
gärds och utan, &ck affhånder mig och minom arfvom under tig
ocb tine arfve^ for jva mange pennings, och tbejje tolfdr& tber
faflir åth. Och fkulle thefle köpe faftir vara lefvande ty
ingen fdße dfötti dådom, ock ma ingan ga häri tiü höga att
hemuld leta, bofafte mån och innom häradet boende. Se¬
dan fkiötning och fafta på fådant fått var fullkomnad,
flod köpet filt och kunde icke utan anfenliga böter, fom
kallades vederlags åre af fåljaren brytas, Je Stiernh. de
Jur. Sveon. £? Gotbor. vet. Cap. V. Konungen allena ha¬
de likvål hårutinnan ett fårfkildt privilegium: ty ån-
fkiönt fkiötning var åkommen, kunde han likvål fom
SåMjare återkalla kiöpet; få frarnt han icke med bågge
föttren var kommen öfver tröfkelen, fe WeftGöt.
Jord. Bl. Cap. III, ldras Kononger fyr an ban kommer at
daran, tba år hans vald at taka t" fkotning ån han vill.
Kommer aftnar foter ivir tråflollå, tha år fkotning medb
laghum fangen, Hvilke cerimonier, fedan fkrifteligen
författade handlingar och minnes böcker kommo mer
och mer i bruk vid Domftolarne, få aldeles förfvunnit
att vi nu endanft hafve namnen af fkiötning och fafta i
behåll. Om kiöp och faft egendom, efter den i,Sveriges
Rike nu allmånt giållande Lag fkall vara lagligit och
blifva klanderfritt, fordras i anfeende till formen, en-
ligit I. Cap. 2,. §. Jord. B. i. Att det fkall vara fkrif¬
teligen författadt, till förekommande få vål af alt un-
derüef kiöpare och fålljare emellan, bördemannen, eller
den fom eljefl klandra vill, till förfång, fom till fåker-
het för den förftnåmnde och defs efterkommande i
framtiden. 2. Att två manna vittnen det famma
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underfkrifva, hvilka böra vara ojåfachtige och fådane,
att XVII. Cap. 7. §. R. B. ej mä giöra deras intygan-
de fruchtlöft; och ehuruvål lagen i 10. §. af berörde Ca-
pitel och Balck tillåter qvinna ej mindre ån man att vitt¬
ne båra, och en vedertagen praxis åfven medgifver,
att, vid de aftus lagen förordnar,att två mannatvitt¬
ne fkola målet ftyrka, fe t. e. XVI. Cap. 1. §. Å. B,
qyinnor i brift af månner blifvit anfedde fåfom vitt¬
nes gille; få år likvål fåkraft, att följa Lagens bokftaf-
liga innehåll; hålft vid en kiöpe afhandhng fållan nå¬
gon fådan haft infaller, att man ju kan vara förfedd
med manna vittnen ; hvarförutan lagen af goda fkiål
praefumerar att mannen åger om fådäna- faker vid-
ftråcktare kunfkap ån qvinnor. 3. att viikoren, hvar¬
på kiöpet lig grundar, fkola tydeligen i den fåledes
fkrifteligen författade kiöpe afhandlingen utfåttas, få val
till fakerhet kiöpare och fåljare emellan, fom i fynnerhet
-^-i>ordemannens underråttelfe; att han mä veta, hvil¬
ka fkyrröigheter- honom åligger att fullgiöra, når han påfatt fom V. Cap. berörde B. lig till börd anmåla
vill; och 4. lagföljas å den ort, der god fet år belä¬
get, hvilket kallas lagfart; Och huru den fkall Ikie, få å
landet fom i ftaden, vifar IV. "Cap. 1. 2. §. §. J. B. få¬
fom ock att i alla upbud fitmman fkall nämnas, for
hvilken faftigheten upbiudes fe §. 3. ib. Sedan lagfarten år
for lig gången år laga ftånds tiden, å landet natt och år
från tredje upbuder och vid tredje Tinget i den lands¬
ort, dår allenaft ett Ting hvart år hålles, famt i fta¬
den tolf vekor efter lidfta upbudet: altfammans, dels
att bördeman eller den fom klandra vill icke må kun¬
na förebåra någon okunnighet om kiöpet, dels ock att
den förra må hafva tid, att fig med penningar till bör¬den forefe, och de fednare att förfkaffa fig fkiål till klan-der y om de fig dertill finna befogade; hvarefter och

fe-



4 ] «7 [ 4-
fedan laga ftånds tiden år förbi, åger domarenatt med¬
dela faftebref, £om icke annat år ån en forfåjtran, att
kiöparen år fri for alt vidare klander å det kiop.

Håraf torde få vål den frågan lått kunna befva-
ras: huru vida ett kiöpare och fåljare emellan i vitnehs
öfvervaro afflutadt och om villkoren öfverenskommit
kiop,. ehuru ej fkrifteligen forfattadt, kan federmera å
endera fidan återkallas och uphåfvas, fom den, om, då
fåljaren A. uplåter till kiöparen B. en bord underkaftad
faftighet, bördebannen D. kan förlora fin talan når han
innom den i V. Gap. i. §. f. B. föreikrefne tid, inlåt-
ter den kiopefkilling, fom i kiöpebrefvet flår, ånfkiönt
kiöpare och fåljare emellan defsutom vore öfverenskom¬
mit om några vilkor, fom i kiöpebrefvet icke finnas utfat-
te, och hvilka bördemannen inträ fatalia icke fullgjordt?

Hvad then förra angår, få ehuru det altid år få-
krafi, att hålla fig noga vid lagens bokftafveliga för¬
ordnande få i thetta fom andra fall; likväl ock fom
lagen i ej mindre betydeliga af handlingar tillåter, att
fådane, i vittnens närvaro, må afgioras munteligen ,
fåfom t. e. uti trolofning, III. Cap. /. f.Arfd. B. förord.
V. Cap. i. §./ B\ teftamente XFL Cap. i. §. A. B, m. m. tu
fammanftåmmande vitnen åfven åro fullt bevis,/«' XVII.
Cap. 20. jf. R. B. denna fråga icke eller rörer tredje mans
rått; få hålla vi före, att contraftet till fin inre befkaffen-
het år fullkomligit och lika förbindande, få att det å ende¬
ra fidan emot den andras vilja icke kan brytas, ånfkiönt
det fkulle fakna den formaliteten att vara fkrifteligen för¬
fattade, hvilket federmera kan (kie och för lagfartens och
tredie mans rätts fkull år nödigt; men hvad den fednare
frågan vidkommer, få emedan den rörer tredie mans rått,
och domaren icke år fkyldig att kiånna andra vilkor,
ån de fom uti den fkrifteligen författade kiöpeafhandlin-
gen finnes utfatte under hvilka kiöpet blifvit lagfarit;
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ty hålla vi före, att hårutinnan icke får vikas från la¬
gens bokftafveliga förcfkrift, i anledning hvaraf då ock
bördemannen, på fått fom ofvananförde lagens förord¬
nande i V.Cap. i. §. B. biuder, nedfatt den i kiöpebref-
vet utfatte kiöpefkilling, och fullgiordt de öfrige vilkor;
han i anfeende till andra kiöparen och fåljaren emellan
af handlade och ej utfatte bivilkor, få mycket mindre
bör förlora fin talan, ånfkiönt han dem ej inträ fatalia
fullgiordt, (om utom det art fådant för bördesråtten fkul-
le medföra farliga fölgder, i thy kiöparen och fåljaren
emellan (kulle kunna vara öfverenskommit om t. e. en

årefkiånck ofta få ftor fom hela kiöpefkillingen, hvilken
bördemannen-i haft icke kunde anfkaffa, ock flere dy¬
lika vilkor, hvarigenom bördemannens rått fl^ulle kun¬
na illuderas; den orimlighet åfven [kulle följa, att då
enligit IV. Cap. 3, §. J B. fumman bör nåranas i alla
upbud hvarföre faftigheten upbiudes, och hans fatalier
råknas natt och år efter fidfta upbudet: han då fkulle
förfitta fin tid i anfeende till en fumma fom aldrig
blifvit uppbuden, hvarigenom all lagfart blifver onödig.
Det år val fant att bördemannen år (kyldig att hålla
kiöparen fkadeslös, för all den nödiga koftnad han å
godfet ock för defs (kull giordt: men fråga derom år
allenaft en erfåttnings fråga fom efter V.C<<p, 11. §.J.B.
kan och bör [litas ; men fom ingalunda rörer börde¬
mannens fatalier.

Sedan upbud, laga ftånd och fafta fåledes åkommit
ett kiöp om faft egendom, (kulle vål tyckas, att kiöpa¬
ren borde vara fåker om fredlig befittning af den egen¬
dom han fig på god tro tillhandladt; men fom omftån-
digheter få vål i anfeende till egendomens natur , fom
faljarens belkaffenhet gifves, hvilka kunna dels giöra
kiöpet' till intet; dels förorfaka honom mycken koft¬
nad och fkada, få år nödigt, att en kiöpare, innan han
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inlåter lig i kiåp om faft egendom år förfichtig. Det år
vål få, att icke allenaft fåljaren utan ock de(s arfvin-
gar enligit XI» Cap.R. B. åro fkyldige, att hålla kioparen
flcadeslös 3 men få kan ofte hånda, att den förra för-
ftör hela kiöpelkillingen eller cederadt bonis, fom-
man få«er, och att de fednare giöra lig urarfva då he-
mnls fräga fig yppar, hvarigenom kioparen låtteligen
kan-förlora både den kiöpte egendomen, och fina der-
före gifne penningar; forden mull och innan en kiopa-
re inlåter fig i något kiöp, eller utbetalar kiöpelkillin¬
gen, fordrar förfichtigheten;, att han i anfeende till fål¬
jaren år förviffad, att han år pojjejjor och fui juris och i
anfeende till egendomen, att den år Jådan att den kan
fålljas och ar får giåld ograVerad.

Således ock fom mannen år huftruns målsman,/?
IX. Caj), i. § jf, B. åger hon icke kiöp fluta om någon
flags egendom alldraminft om det fafta, utom mannens
famtycke och fullmacht: år mannen afvira Je XV. Cap.
4» §. Åvfd. B. och IV. Cap. 7. §. J»B. eller frånvarande
XIII. Cap. 6. §. jemfördt med V. Cap, 3. §. G» B. och Cap.
XVI. j. §. II. B. eller ock förlöper huftrun XIII. Cap»
4. §. G: B. i hvilka fall mannens målsmanfkap hvilår;!
kan hon vål vid påträngande nöd fluta kiöp om faft;
egendom, dock med nåda frånders råd och bifall.

Håraf följer, att når man vill fluta kiöp om faft
egendom med annars mans huftru, och mannen år i det
tillftänd , att han kan meddela fullmacht, fordrar för¬
fichtigheten, at kioparen frågar efter den famma, hvilc-
ken, på fått XV. Cap. 4. §. J. B. förordnar, bör vara
fkrifteligen förförfattad med mannens infegel, i fall han
fielf kan fkrifva, eller ock med tvenne ojåfacktiga vitt¬
nen ftyrkt, i fall han! fielf' icke kunnat den famma
fkrifteligen författa. År mannen återfå befkaffad, att
han icke kunnat meddela fullmacht, och huftrun trån-
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ger om att fålja fad^egendom, bor kioparen vara får-
villad om nåda fr anders bifall till kiopet: att det åfven
år lkrifteligit fordrar förlichtigheten ; ock ehuru val la¬
gen hvarken utdakar, antingen defla frånder Ikola va¬
ra å hudruns, eller å mannens lida, eller att domaren
till ert fådant kiöp Ikall låmna fitt famtycke; kan man
likvak f å vål af analogin legisJe XX. Cap.z. §. och XXII. Cap.
5. §. Arfd. B. jemforde med 117. Cap. 8• §• Jord. B. fom
deraf att mannens rått och båda derunder beror, att
icke hudruns frånder, fom fupponeras vara heane me¬
ra tillgifne, medeld otidigr bifall tillåta henne att for-
ßöfa mannes egendom, med någon laga vifsher iluta,
att få vål mannens närmade frånder fom domaren må
kiopet med deras bifall fåda, åtmindone häller en kiö-
pare fåkrad, att han få vål i acht tager detta, fom livad
lagen elljed detta mål rörande i XI. Cap. 6. §. G. B.
ftadgar; ty hvar annorledes fkier, hafver mannen våld
thet kiöp fom med hudrun giordt år, att rygga och
återkal a. Lagen förordnar väl icke om denna mannens
återkallnings rått dråcker fig utom laga dånds ti¬
den eller icke ; men då det år ett generelt la¬
gens förordnande i I. Cap. 1. §. Jord. B. att lagligit
Hånde, olagligit återgånge; och ett fådant med hu-
dru ingånget kiöp viflerliga år olagligit; mannen å-
ter under lagfarten och laga dånds tiden år i det
tildånd, att han fielf icke kan klandra kiopet; få-
fom att han derunder år afvita, eller frånvarande,
och kan vifa laga förfall, famt att han om den han¬
del icke haft eller kunnat hafva någon kunfkap; lå
tyckes han böra niuta famma förmon fom hudru ,
hvarom nedanföre (kal nåmnas, att innom natt och år,
fedan afvita fått fitt forftånd, eller frånvarande derom
fådt kunfkap, "få klander emot ett fådant kiöp anföra,
åtmindone tfynes han hafva fullt Ikiål , att på fått

XXX/,
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XXX/. C#\ /?./?. fårefkrifver begiåra fina fatalier åter?
eller att få resning i fall falla åkommit.

Vidare och ehuru mannen år huftruns malsman och
äger fika och jvara för henne > åger han likväl icke macht,
att utan hennes antingen frivilliga ja och iinderfkrift, i
tvånne goda måns närvaro, hvilka böra vara ojåfach-
tige, och kunna intyga , att icke något tvång förmådt
henne till underfkriften, eller ock hennes munteliga bi¬
fall infor Ratten , bortfålja hennes jord och hus i Sta¬
den, eller odaljord å Landet, {q XI. Cap. /. §. G. B. hvarunder
begripes, få vål hennes arfvejord, fom den jord hon
förr åchtenfkapet forvårfvadt; hvartill, ehuru af olika be-
fkaffenhet, likval med lika förbindelfer kan låggas den
faftigher, fom vål under åchtenfkapet blifvit forvårfvad,
men hvartill hon genom Forord, fe Pill. Cap. /.§. G. B. kan
hafva någon fårfkild rått; fkier annorledes, åger hon att
innom natt och år, fedan hon om kiöpet kunfkap feck,
föka fin fåledes forfålda faftighet igen, med laga dom,
icke få tillforftåendes, fom (kulle hon förlora fin talan,
i fall domaren innom natt och år icke fkulle kunna må-
ler med dom afhielpa, utan att hon innom den tiden
hos domaren genom laga ftåmning å kioparen på fått
X. Cap. 14. §. och XL Cap. R. B. forefkrifva, fin talan
forvaradt; hvilken rättighet defs arfvingar, i fall hon dor
förr ån mannen, åfven aga. Således år forfichtigt, att
en kiöpare vid kiöpe afhandlingen om faft egendom
med mannen, gior fig noga underrättad om ofvannåm-
de omftåndigheter och iachttager de forefkrifna forfich-
tighets mått innan han betalar kiöpefkillingen; ty i an¬
nat fall, och i håndel fe att hos mannen icke finnes o-
daljord, eller få mycket af defs behållna lott i löft och
faft, ^att den fåledes forfålde faftigheten kan Jurroge-återvinner hon eller defs arfvingar defs fafta egen¬dom, ånfkiönt laga ftånd och fafta voro åkommne, få

B framt



^ ) 122 ( «Up
framt kiåparen ej kan fulltyga, att hon till kiopet lam-
nadt fitt frivilliga bifall, och nan får fkylla fig fielf, fom
olagliga kiöpte, att han förlorar både egendom och he¬
la kiöpefkillingen, i fall hos fåljaren icke någon till¬
gång finnes och kiöpefkillingen blifvit till defs enfkilra
nytta anvånd, eller åtminftone få ftor del deraf, fom
emot hans lott i boet fvarar, i fall den år till boets ge-
menfamma nytta förfkingrad, fe 7. och 8. §. §. i ofvan-
nåmnde XI. Cap. G. B. famt DAF. EHRENS TRALES
Förel. till famma Cap. ocb §. §.er.

Vid kiöpe afhandlingar med förmyndare om pu¬
pillers fafta gods bör en kiöpare åfven fe lig före. För¬
myndaren åger vål, på then omyndigas vagnar, af e-
gen myndighet ingå uti afhandlingar till pupillens bå-
fta och förmon, hvilka, då de åro lagliga, åfven för¬
binda pupillen , då han myndig blifver; men ej må han
bortfålja eller bortbyta defs fafta gods, utan han inför
domaren vifar rätter nöd och trångmål , eller art thet
till barnens fynnerliga förmon fkier, och domaren, fe-
dan han inhämtat nåfta frånders råd och tanka deröf-
ver, hvilka i fall fader år förmyndare böra vara å
möderne, eller moder, å fäderne fidan, eller någon an¬
nan, både å fäderne och möderne, jemför XX. Cap. A,
B. till kiopet fitt famtycke lemnadt, fe XXII. Cap. 3. §.f.B.
jemfördt mtå IE. Cap. 8. §. J. B. hvilken förbindelfe år
allmän , och ftråcker fig ej mindre till föråldrar ån an¬
dre, antingen pupillen år minderårig, eller myndig, men
för de i XIX. Cap. 4. §. A. B. anförde orfaker fkull ftåld
under förmyndare. Kiöparen bör fåledes, innan han
inlåter fig i fådant kiöp eller kiöpefkillingen utbetalar,
medelft protocolls utdrag från then Rått, hvarunder e-
fendomen, hvarom fråga år , lyder, om detta domarensifall giöra fig förviflad. I annat fall och utan iachtta-
pnde håraf, år han icke fri för den omyndigas klan-
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der då han myndig varder, ånfkiönt laga ftånd och fa¬
lla derå kommit, hvilket tydeligen kan Hutas af mot-
fatfen til hvad lagen i ofvan anförde 8. §. af IF. Cap.
J. B. förordnarj ty då omyndig, fedan han myndig
blifver, enar förmyndaren fullgiordt den honom hår-
utinnan förelkrefne fkylldigheten, icke har macht att klan¬
dra kiopet fedan laga llånd rherå kommit, följer, att
han åger en fådan råttighet då förmyndaren den fam-
ma forfummadt. Lagen utfarter icke innom hvad tid han
litt klander bör anmäla, eller om han bör återbåra kiö-
peikillingen, eller icke. Hvad det förra angår, kan
man fä val af Kongl. Förord, för Förmynd. kam. i
Stockh. afp den 27. April. 1667. §. 11. fom XX1I1.
Cap. 4. § Å. B, finna, att fådant bör fkie innom natt
och år, fedan den minderårige blifvit myndig, dot¬
ter gift, eller den, fom år llåld under förmynda¬
res vårjo, genom domarens laga kraft vundne ut-
llag, enligit Förordningen d. 1. Iunii, 1749. §. 8. blifvit
för myndig förklarad, eller utrikes faren och frånvaran¬
de kommit hem, och om det kiöp fådt kunfkap, jem-
för hvad om arf ftadgadt år i XF Cap. 5, och j, §. §.
Å B.l men hvad den fednare frågan vidkommer, år
val något Ivårare art derom yttra lig. Kan förmynda¬
ren med fulla Ikiål vifa, att han till fin pupills vårkeli-
ga förmon och båfta anvåndt kiöpefkillingen ; få tyckes
naturlig billighet fordra, att den farnma återbåres; men
har förmyndaren den antingen till egen nytto anvåndt,
eller ock på pupillen onödigtvis förllöfat, bör den fed¬
nare vara fri för defs återbårande och fkylle fig då kio-
paren fielf, om han förlorar både egendom o^h pen¬
ningar, i fall hos förmyndaren, fåfom defs hemulsman,
ingen tillgång finnes.

I ofvan anförde håndelfe, anfer lagen fåljaren få¬
fom quafi dominus, i anledning hvaraf han ock kan,
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med iachttagande af de förefkrefne Ikylldighetef, fluta
kiöp om fad egendom, ånlkiönt han icke år rätter å~
gare, och har, i fall af olagligherer, for fig ej andre bö¬
ter, ån dem lagen i XI. Cap. y. §. J. B, for briflande
hemul ålägger; men i IV, Cap< 4. §. och X. Cap. r.

nämner lagen fåljare, fom föka att bedraga kiö-
paren. Den förra år den, fom fål jer fin faflighet till
tvånne, den fednare det han icke äger, eller har råttig-
het att dercun fluta något flags contraft. För bäggebör en kiöpare noga taga fig till vara. I förra fallet år
det kiöp gildt fom. förd giordes och fednare kiöparen
åfventyrar den utgifne kiöpefkillingen, i fall fåljaren
imedlertid och innan laga ftånd åkommit , då den förda
kiöparen, få framt han icke kan vifa laga förfall till
fin förfummelfé, fynes hafva giordt fig förluflig af fin
rått till fielfva egendomen, af fig kommit och cederat
bonis.. Men i fednare håndelfen och då non dominus
fåljer, är kiöpet ogildt, ändå att upbud och dånd derå
kommit, hvartill afven kan låggas fafla; ty åger ej do¬
maren att döma öfver någors mans jordagods honom
ohördan, fom fladgas i 2. §. af fidflnåmnde Capitel, få
år hans fadedom lika ogild fom upbuden; få att råtta
ägaren altid går till fin egendom igen, och kiöparen får
hålla fig till lin man, i fall han utbetalt kiöpefkillingen,det båda han kan och gitter. Hvarvid någon pra-
fcription icke fynes aga rum; om icke hit kan lämpas
den tid af tiugu år, innom hvilkas förlopp all talan i
civila mål eljed uphörer, få framt laga förfall icke kun¬
na vifas; jemf. XV. Cap. j. § Årfd. B. och IX. Cap. 12.
H. B. eller den tid af natt och år, fedan. han thet veta
feck, att i Kongl. Håf Rätten föka ändring, fom om an¬
nandom, parten frånvarande, odåmd eller ohördan fåld
blifvit, fladgas i XXV. Cap. 22. §. R. B, Och ehuru fål¬
jaren i förra håndelfen böter fiette delen af kiöpefkillin¬

gen
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gen , och i den fednare fyratijo daler filfvermynt, famr
i bågge år anfvarig för all derigenom timad fkada 3

och åfven fynes vara forfallen till det ftraff fom lagen
i XFl Cap. 4. §. H. B. får bedragare utfåtter, i fall han
icke förmår hålla kiöparen fkadeslös, år fådant likvii
en ringa erfårtning för den forluft kioparen lider, i fall
han kiöpefkillingen utbetalt, och hos fåljaren eller defs
arfving-ar ingen tillgång finnes. Det förfichtighets måtr
en kiöpare härvid kan iachttaga, år, att han af fålja¬
ren fordrar autentique documenter å dels laga fång till
den faftighet han fåljer, och dem hos fig behåller in¬
nan han utbetalar kiöpefkillingen 3 gitter fåljaren icke
det, då år fåkraft att med honorn icke inlåta fig i nå¬
got kiöp; och om forfta kioparen iachrtager denna om-
ilandigheten, kan någon fednare icke blifva bedragen,
få framt han icke genom forfalfkade handlingar blifver
förledd, då en fådan fåljare vål ftraffas fom lagen i
FUL Cap. Mifsg. B. ftadgar; men kioparen får binda
fkadan vid firt egit ben, ock Ikylle fig fielf fom fig ej
båttre forefåg.

Med perfoner fom icke åro fui juris må man ock ic¬
ke inlåta fig i kiöp om faft egendom. Lagen upråknar
dem i 7. §. af förenämnde IV. Cap. J. B. neml. öfver-
mage, iungfru, och vanvettig, hvartill åfven kan Lig¬
gas den fom för flöferi eller andre orfaker blifvit ftåld
under förmyndare, jemf. XIX. Cap. /, .2, och^. §. §. Årfd.
B. och Förord, den 7. Junii, ijqy; 4. och t. §. §. Slu.
tar man kiöp med deffa om jord deras, hvarunåer La
gripes all faft egendom få i ftaden fom å landet, var*
ogildt och lagfart derå förbuden; år lagfarten förbuden
fä följer deraf att få vål laga ftånd fom fafta å fådan
egendom åfven åro ogillde; få at fådane perfoner an*
tingen fielfve , då de myndige blifva, och vanvettig då
han till fitt förftånd kommen år, eller ock deras för-
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isnyndare förut kunna ett fådant kiöp utan kiöpefkillin-
gens återbårande återkalla; härifrån likväl undantagit
det kiöp, fom omyndig flutar om den faftighet han fielf
förvårfvadt, hvaröfver han äger fri difpofitton fedan han
fyldt femton år, fe, 1. § af ofvan anförde XIX. Cap. A. B.
famt det fom mö gior, fedan hon hos Konungen erhål¬
lit veniamxtatis d, å. blifvit för myndig förklarad; kiöpa-
ren bör derföre, då han med ung man inlåter fig i kiöp
om faft egendom, noga giöra fig underrättad om hans
ålder ; hvilcket han fåkraft kan erhålla genom utdrag
af kyrkoboken ifrån den förfamling der en fådan fål-
jare år född, famt ett fådant bevis fig till fåkerhet be¬
hålla. År det quinna fom fålja vill, bör han göra fig
noga underrättad om hon år mö, gift huftru eller än¬
ka. Med den fidftnåmnde kan han altid med trygghet
inlåta fig i kiöp, ty hon råder fig och gods fitt fielf,
fe 3. § i meranåmnde XIX. Cap. Å. B; men Ikier det om
den faftighet, fom hon med den afledne mannen haft i
gemenfamt bo, bör hon vifa, att barnen, i fall fådane
aro, blifvit lagligen afvittrade eller i brift af barn, att
mannens arfvingar blifvit förnögde, eller om hon ge¬
nom teftamente fådt hela quarlåtenfkapen, att det år
laga kraft vunnit. Om gift huftru hafva vi ofvanföre
handlat; och med mö må han icke inlåta fig i handel,
få framt hon icke med Konungens höga utflag vifar,
att hon blifvit for myndig förklarad. År fåljaren till
åren myndig, men blifvit för ofvanbemålte orfaker ftåld
nnder förmyndares vårjo, hvarom kungiörelfe i tid¬
ningarne enligit Kongl. Förord, den. u. Maji >77^ med¬
delas bör, inlate fig icke med honom i handel, innan
lian genom laga kraft vunnit utflag vifar, att han ifrån
andras förmynderlkap blifvit befriad.

Hvad åter fielfva fafta egendomen angår, hvarom
kiöp flutes, fördelas den i allmänhet i faftighet i ftaden

och
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och faftighet på landet; om bägge giåller den allmänna
regeln, att den bor vara fådan,at lagfart dera får med¬
delas. Således kan man icke med fakerhet inlåta fig i
handel om den åker och ftadsjord, fom antingen blif-
vit någon ftads borgerfkap till gemenfamt nyttjande af
fordna Konungar, fundatorer och andre donerad, eller
någon vifs tomt fårfkilt tillagd; ty fådan jord får icke
evårdeligen abalieneras, hvarken till borgare eller främ¬
mande , uran åger altid borgerfkapet gemenfamt lösnings
rätten till en fådan jord ng förbehållen, dock få, att,
utom kiöpefkillingen, den fom fig den famma lagligen
förvårfvadt, hålles fkadeslös för all nödig och nyttig för¬
bättring , fe Kongl. Rcfolur. på Städernas befvar af den
ig. Julii 1719. §. 2i. Skulle ock lagfart och fafta å få¬
dan jord vara ågångne, kan fådant icke annat vara ån
ogildt, hälft det åligger Borgmåftare och Råd i hvar ftad
att gemenfamt med Landshöfdingen bafva där fkarp up-
ßgt med, fådant på lag och orde?2teligt Jått att förhindra
och förebygga, icke tillåtandes något att af[kåra eller pra»
judicera Stadfens rätt och rättighet hindra, fe Kongl. Re-
folut. på Städernas befv. den 29. Martii 1647; §. 14,
jemförd med Kongl. Landshöfdinge inftru£L den. 4. No-
vemb. 1734; §. 18 i ock Kongl. B ref. den 25. Septemb.
1745; m. fl.; få framt icke Kongl. Maj:t gifvit fårfkilt
tillftånd till någon fådan jords afhåndande till ftadfens
behof. Såljes det fom å annars jord och grund i fta-
den bygdt år, då fkall det agaren till grunden lagligen
hembiudas, fe 6. §. i IV. Cap. J. B. Lagen ftadgar väl
icke huru förhållas fkall, och hvad rått en fådan äga¬
re af grunden hafver i fall fådant ur acht låtes; dock
kan man med någorlunda vifshet fluta, art i fall äga¬
ren till grunden vill fielf nyttia den famma, äger han
macht att tillhålla kiöparen af hufen att dem bortflyttat,
ry fålljaren ägde emot X. Cap. fam. Balk icke rättighet

it
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at fålja grunden den han icke ågde; men har ett få-
dant hemhiudande fkiedt och grundågaren icke finner
fig vid att åbygnaden lofa, bor k ioparen, fedan
laga ftånd dera kommit, kunna trygga fig vid, att få
nyttja grunden emot vanliga grundpenningar.

Å landet må ofrålfeman icke inlåta 1ig i kiöp otn
den adelens frålfe jord, fom innehafver fåteries, la¬
dugårds, rå och rörs eller veko dags rått och frihet;
ty å detta kiöp år domaren förbuden att meddela lag¬
fart och fafta, och om fådant, fedan 1723 års Privilegier
for Ridderfkapet och Adelen utkommo, år fkiedt, få
fkall fådant aldrig åga kraft och beftånd; utan år en
fådan kiöpare altid blottftåld för löfen af frållfeman,
få framt icke Kongl. Majtt förklarat någon ofrålfeman,
för gode och nyttige tienfter, vård en fådan förmon;
eller han med Konungens famrycke gifter fig med frål-
femans dotter eller ånka , då han på hennes vågnar
fynes åga en fådan råttighet. Säljer ofrålfeman fåda-
ne gods, fom han antingen genom arf eller kiöpfaftä,
före 1723. års nåmndq Privilegier, kommit i befittning af,
då fkola de hembiudas någon af Ridderfkapet och
Adelen, härifrån likväl undantagne de fåtesgårdar, fom
kommit under något bruk, och i anfeende till fkogen
åro för det famma oumgångelige.^ Sådane kunna fåljas
till hvem fom hålft, få långe de åro under famma kiöp
med bruket; åfvenfå frålfe ftrögods och utfockne frål¬
fe hemman, hvilka få gå i kiöp adelens vederlikar,
famt pråfie och borgare ilånden emellan, fe Adel. Priv.
af den 16. 0£tob. 1723; §. j. 27, och 29, hvaraf tyckes
följa, att bonde ftändet icke åger en fådan råttighet,
och att fåledes lagfart och fafia å fidftnåmnde egendo¬
mar åfven åro i anfeende till bemålte ftånd förbudne, få
framt det icke af frålfe ågareh blifvit till flcatte förfåldr.
På famma fått må ej eller någon, fom icke hörer till
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Bergsftåndér inlåta lig i kiop om bergsmans hemma®
och egendom i bergslagerne, få framt Kongl, Bergs-
Collegium icke dertill lemnadt fit t bifall; ty i annat fall
år all lagfart och fafta, fedan 1684. års Kongl. Förord¬
ning utkom, å fådan egendom för andre ån bergsmän
ogild, ock hår egendomen under bergsmannens löfen;
härifrån likvål undantagit, hvad eenom arf och börd
kan komma ifrån /landet; men /kulle arftagaren eller
bördesmannen, fom icke hörer till bergsftåndet, en fådan
bergsmans egendom fedan föryttra, då tråder ftåndet
till lin rått igen, fe Kongl. Refolutionerne den 16 Augu-
fti, 1633, i. den 15. Nov. 1664. §. 8- den 20. dito
16S6, §. 1. och den 3. junii, 1759. §. 35, famtden 13.
Decemb. 1672 ; §. 8- jcmf. med Kongl. Förkl. öfver
10. §. af 1748 års förlags Ordning af den io. Dec. 1756.

Om Krono lågenheter af hvad be/kaffenhet de ock
vara må, få framt de icke blifvit till /katte förvandla¬
de, kan man icke eller inlåta lig i kiöp; ty åboen, ehu¬
ru han åger befittrfngs rått, ock kan icke ifrån hem¬
manet vråkas få långe han prse/lerar praeftanda, fe Kongl.
Bref. den 10 Oålober, iö88J Sv. K. Förfåkran den 2$,
Nov. 17515 år icke dominus, hvarföre ock all lagfart
och fall:a å fådan egendom år förbuden, fe Kongl.
Bref. den 22. O£tob. 1690 : och den 7. O<51. 1742.
dock kan befittnings råtten å Krono-hemman medelft
Konungens Befallningshafvandes, och Kronorufthåll
med Regiments Chefens famtycke gemenfamt, i fall
den fednare år hemma i landet, å annan genom tratt-
jport öfverlåtas, fe Kongl. Förord, den 14. 0£tob.
1723; den 9. Junii, 1726. och 22. Februarii, 1749: ej
eller om Skatte augments hemman, fom till under/löd
för flammen blifvit eller kunna blifva thy underlagde, fe
Kongl. Refolut. den ig. Aug. 1752. §. 8: ej eiler om
Kyrko Hofpitals, Academie, Gymnafii eller andre till

C pios



y *3° c ®
pios ufus anflagne egendomar, fe Prefterfkapets Privile¬
gier den 16. Oclob. 1723. §. §. 5. 6. Kyrko Ordningen
den 3. September i6g6, Cap. XXVI. §. 6. Kongl. Bref.
den 28. Septemb. 1699. och Kongl. Forordningen den
xi. April, 1763. Art. 3. §. 2; ej eller om någon del af
fkattfkyldig jord, vare fig ftåderne underlagd, fkatte
och krono hemman i gemen, eller militic och prasben-
de hemman, antingen det år åkerjord, hagar, holmar
öar, Ikogsmarker eller ångar: varande all lagfart och
fafta derå ftrångeligen forbudne ; och fkulle tafta vara
meddelad , fkal, den oachtadt, fådant utan lofen låggas
till fitt bolftad ock fkatte hemman igen, fådane ågor
likvål undantagne, hvarå urminnes håfd åkommic; eller
fora kommit under några koppar och Jåmvårek, utom
hvilka de icke Ikulle kunna åga beftånd; eller hvad in¬
vånare i ftåderne af ode och Ikogvuxen mark kiöpt af
angrånfande fkattebönder, och fedan på god tro med
koftnad och arbete upbrukadt; eller å fkatte hemmans
fkog och utmark uptagne och fkattlagde mindre hem¬
mans delar; eller fkattlagde utjordar,^ IF. Cap. 9. §.
y. B. jemfördt med Kongl. Placaterne af den 2. Maji ,
1673. och 21. Julii, 1677; famt Kongl. Refolut. på Prå-
fierfkapets befvår den 25. Septemb. 1675. §. 6; jemte
Kongl. Refolut. och Förklaringen af den 12. Martii, ock
Kongl. Bref. den 1. Julii,. famt Kongl. Refolut, på Adel.
befv. den 23. Decemb. 1682. §. 11.

Vid kiop af bytes gods, fådane fom af Kong.
Maj:ft och Kronan blifvit for andre gods eller emot re-
verfer utbytte, bor kioparen hafva den forfichtighet, att
fåljaren med Kongl. Kamar Collegii atteft ftyrcker,
att Kongl. Majrft ock Kronan på det godfet icke har
något att tala, hvilket om det forfummas, hafver kio¬
paren att fkylla fig fielf om han lider; ty fom alle om
fådane. byten utgångne Kongl. Forordningar förmå.
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att Kronan får den afftådde jorden fkall hafva fullt gen
fullo, få håller fig Kronan till den fom defs jord och
hemman innehafver, då en fådan kiopare antingen må-
fte erfåtta briftande bytes råntor med hemman in natu-
ra, eller ock betala råntornc efter markegången, tili
defs fullt vederlag praefteras, fe Kon gl. B ref. den 13. A-
pril 1700. och Kongl. Forord. den 15. Decemb. 1756
och 12. Januarii, 1757.

Af detta alt kan en kiopare finna, huru varfam han
vara bor vid kiöps afflutande om faft egendom 3 och att
hans fåkerhet fordrar i anfeende till fielfva egendomen
hvarom kiåp flutas, att fåljaren med autbentique bevis me-
delfi; utdrager af Jordebockerne, eller på annat fått,
ftyrcker af hvad natur och befkaffenher den egendom
år, fom han vill fålja.

Får öfrigit och når fåljaren år behörig och egen¬
domen fådan, att den får gå i kiåp, få att alt har fin
richtighet, bår en kiåpare åndå, innan han betalar klo-
pefkillingen, giöra fig noga underrättad, om den egen¬
dom han kiöpa vill, år med fkuld graverad och der-
fore eller får barna arf pantfatt och intecknad; ty pant-
hafvaren håller 1ig till den intecknade panten framfor
dem, fom genom kiåp och fkifte fig den fedan tillag-»
na villja, fe IX. Cap. 2. §. B. och XF1L Cap. §»
H. B; hvarigenom kan hånda, att kiåparen får betala
Un egendom dyrt nog, i fall han, utan att fkaffa fig
fådan underråttelfe, betalt fulla kiåpefkillingen, och hos
fåljaren icke finnes någon tillgång. Till den åAåan och
till fårekommande af alt lidande hårutinnan, bår kiå¬
paren af fåljaren fordra utdrag af lagfarts protocoller-
ne eller bevis af domaren från den domftol, hvarunder
egendomen lyder, at den famma innom tijo år icke blif-
vit med inteckning befvårad; ty om inteckning år för¬
ut bevilljad, men ej innom den tiden förnyad, år den
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kraftlås, ehvad förfall ock forebåras kunna, fe KongL
Forord. den 10. Decemb. 1756; och om innom den
tiden inteckning blifvit meddelad, huru Hor fumman
år, och om den blifvit dödad eller icke: meddelar do¬
maren oricktigt bevis om, alt detta, få fynes han böra
vara kioparen anfvarig for all den fkada han derigenom
kan lida.

Af hvad ofvan anfordt blifvit kan man låtteligen
fluta, hvad domaren åligger, innan han meddelar up-
bud och falla, till forekommande få vål deraf, att icke
obehörig perfon fåljer, fom att egendom, den ej fål-
jes får, ej må gå i kiopj och for öfrigitr i fall egen¬
domen år Ikatte,. hvarom kiöp blifvit ffutadt, bör han
infordra och genomfe Ikatte och falle brefven, famt höra
Krono betiente, huru vida hemmanet ledermera likmå-
tigt KongL. Förordningen den !&• Julii 16 B t j §. 27. blif¬
vit förklaradt for Ikattevrak; då dermed fortares fom
Kongl. Förordningen den 27. Novemb. 1730 , i 3. §.
forefkrifver j eller ock om det häftar för rellantier, fe
Kongh Bref. den 7. Oflob.. 1742. Är egendomen Krono-
Ikatte, eller hafver Kronan råntan deraf, och fåljes ut¬
om börd, åligger domaren att innan tredie upbudet fkier,
eller i de orter, der alienall ett Ting om året hålles,
vid andra upbudet gifva fådant Konungens Befallnings-
hafvande tillkänna, på det han, innan lagfarten ute
ar, må, efter föregängen brefvexling med Kongl.
Kamar Collegium, utlåta fig, i fall han den famma pä
Kronans vagnar lofa må, fe IV. Cap. j. § J. B. och
11. Cap. 4. §. R. B. Upkomma frågor om abahenerad
Ikattlkyldig jord, åger han vål, enligit förbemålte För¬
ordningar, ånlkiönt laga llånd och falla voro åkomne,
att dem till bepröfvande uptaga-, dock bör han under-
foka, om det hemmanet, hvarifrån man vill dem åter¬
finna, innan falla gafs, derå haft urminnes håfd och



befittning;: men finnes icke det, likaledes hvad år] d@
tviftige ågorne blifvit abalienerade, famt om det hem¬
manet, fbm fått dem fig tillagde, derefter i anfeende
till dem blifvit högre fkattlagdt, och det hemmanet fom
dem miftadc , fått minfkning i fkatten j åfven ock om
famma ägor åro for hemmanets vidmachthällande aldeles
omiftelige eller icke: till utrönande hvaraf, och i fall fådant
icke annorledes kan utredas, tillkommer det honom at

älågga parterne, att innom vifs forefatt tid, låta hem¬
manens ågor geometrice affatta och vid refolverandet
råtta lig efter merberörde Förklaring och Kon gl. Bref.
af den 12. Martii, och 1. Julii, 1682; famt Kongl. Re-
folutiompå Adelens befvår af den 23. December famma
år; famt i öfrigit förekomma, att icke ombudsman ge¬
nom förlikning minikar Kronans rått, eller tvånne par¬
ter den tredies, eller bonde den jord fom fkattfkiyl-
dig år, ehvad tviften är grannar i by eller bolftåder
emellan, fe XX. Cap. 3. §. R. B.

Något om Domfiol eller forum i anledning af
X, Cap» R. B•

Den fkillnad fom lagvittre för ftörre tydelighets
fkull giöra emellan Jus Civile Conftitutum och Proceffua-
te lårer förmodeligen ej vara obekant.

Det förra innehåller de theoretifke eller fex förflaBalc-
karna i vår Lagbok; det fednare de följande. Den fidfta af
deffe år R.B, och har den fitt namn af gå till råtta, eller ipfo
litigandi a&u ; och år fåfbm en ftatua mercurialis vifan-
des parterne vågen att få råttviffc Hut uti deras vid dom-
ftolen anhängige giorde mål och anfökningar: den före-
fkrifver en med fakernas natur måft öfverensftåmman-
de ordning, och huru det» ena följer af det andra i lag-
fökandet, i anfeende till orter, mål,, fåttet huru de bö-

c a ra--



) *34 ( @
*a fkiötas, tider och perfoner, hvarföre den ock till
ftörre delen år juris meve pofitivi, famt huru man på bå¬
da och låttafte fått måtte bekomma det fig med råtta
tillhor; och få vida det {lår fa£l,att det fom olagligen
fkiedt, fkall lagligen råttas; altfå lågger en ordente-
lig råtteo-ång ej allenaft grunden till en råttvis dom ,
och utllag, utan år ock det endafte laga medel dertill,
når faken tviftig blifvit, fedan jas fortioris0 den få kallade
nåfveråtten, ordalin jernbyrd, m. m. fe Braefidis Difp.
de Probatione duorum teflium 8cc. affkaffade blifvit, att
man kan erhålla det enom tillkommer; ty hvad år lag
om den ej efterlefves? en död bokftaf, en klåcka utan
klapp: proceffen giör lagen verkande.

For deffe orfaker med flere, flår det icke i vårt
vilkor, att den famma i lagvafendet följa eller icke; den
år en lag hvartill ock domaren edeligen {ig förpliktadt,
fe-i I. Cap. 7. §. It. B., man plågar fäga: in natura non
datur faltus: altfå år båft och rådligad, att fom Kejfer
Justinianus talar: ars imitatur naturam, Je 4. §. Jnfi. de
Adopt. åfven Hälla fig den ordning fom denna Balk, hvad
allmänna råtter angår, förefkrifver, till fkyldigt råtte fnöre,
vålvetande, att ett enda fprång defsutom kan ofta vara
domare och parter till nåftan obotelig fkada. Man lik¬
nar fördentkull, icke utan grund, proceffen med cn
jungfru , den domaren bor noga achta och vårda at den -
af parterne, fme friare, icke må af hans oförftånd, vårds¬
löshet, eller andre fådane orfaker, fom bemalte I. C.
7. §. ftrångeligen förbiuder, lika fom kränkas eller fön-
derilitas. Korteligen alt hvad de föregående Balkar,
hvarpå den judicielle Lagfarenheten förnåmligaft: fyf-
tar, ftadga, år, enligit hvad ofvanföre fagt år, onyttigt,
om det ej med redighet, få ofta det omtrånger, enligit
denna Balck till de in fovo förekommande mål, behörigen
låmpadt varder; och ehuruvål i ett eller annat fårfkildtmål
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«nål, och for materiens fammanhang, rånegången på
vid fått finnes i en eller annan Balk utfart, fe IF.
Cap. 1. 2. §. §. IX. Cap. 3. §. och XI. Cap. 1. §. J. B. famt
Xl.Cap. 2. §. H. B. och XVI. Cap. 7. §. d. fl fl. m. m; få år
likväl denna råttegångs Balck den, hvaruti råttegången
egenteligen, för fina orfaker fkull, afhandlas, i ty att
målen annordådes icke få beqvåmligen kunna utfö¬
ras. m. m.

Härjemte bor man veta, att ordet forum har åtfkil-
liga bemårkelfer, fåfom forum verum venalium, fvarande
mot det fom hos ofs kallas torg, hvarthån allehanda
vahror bringas till kiöps, fe IV. Cap. f. §. H. B. Vi mär¬
ke härvid att i våra gamla Lagar kallas den alljdl
fom få Låljer all fin jord att han ej har fin lågerdad o-
fåld; få betyder ock forum det rum och dålle| hvarcd
allmänna judicia eller råttegångar hällas, trihunalia eller
domdolar; i hvilcket affeende Cicero fkiljer jorum från
judiciisy emedan det var den ort, der ej allenad judicia
eller råttegångar, utan ock andra allmänna årendcr, of¬
fen teliga rådflag och tal till menigheten hos de Romare
hållos. Håraf fåges aura populari wfervire, fkaffa fig yn-
ned: hos folket: uti foro fkicka fig efter tiden, eller foln de
Polfke fåga: vånda kappan efter vädret ; emedan når de
till håll: nyttia kortare öyfva kappor, vånda de öpnin-
gen undan vädret, når få omtrånger; fom ock forum a-
gere, når Praetor eller proConful, lånets eller landets
Föredändare till dåderne fammankallade folket, att gio-
ra fig om deras tvider och fkillgachtigheter underrättad,
alldendund ock ordet jurisdi&io ej alltid betyder land-
fkap, lån, utan ock fielfva juflitiens udmimflrerandefli det
eller det lånet eller häradet, då det år det famma fom
domfaga, Je XI. Cap. 4. §. R. B / famt venire in forum bör-/
ja att pra&icera. Och ehuruvål ordet judicium har åfven
få mänga bemårkelfer hos ofs fom i Romerfka lagen,

di



fe ) *36 ( fe
då det ibland tages for domftol, ibland får lag, ibland
for en af lagen uprunnen rättighet att något giåra eller
låta m. m; få hafva vi likväl föga gagn af den Romer-
fka proceffen i vår lagfarenhet, men finna likväl myc¬
ken uplysning hos de au&orer fom hårofver commen-
teradt. Torg år hos ofs fåfom hos de Graeker och Roma¬
re gemenligen en fyrkantig eller aflång plats , i Råder
och faftningar. Sådana torg eller handels platfer få ofta
deras namn dels af det fom dit föres , fåfom i Stock¬
holm hotorget m. m; dels af deras namn fom dem lå¬
tit anlägga, fåfom ADOLPH ERIEDRICHS torg derfam-
maftådesj och hos de Romare forum Flaminium, forum
Julium med flere, Måfledels år defs rum mittci Raden der
flere gator gå i korfs, fåfom hår i Upfala. Aro åtfkilli-
ge platfer dertil anordnade, få plågar det florfla ligga
mitt uti, och de andra i vifs diflance eller afflånd deri-
från. Går någon fegelbar Rråm derigenom , plågar tor¬
get anläggas på en eller bågge fidor dervid; men iCita-
deller år°gemenligen ej något torg; ty medlerfla platfea

dcruti hårer till militiens i ordnings flållande
eller parade.

G. A. A.

Rätteljer:
Sid. 115. rad. 9. ftår ingen &c. las : häri ingen faft a fdtti dddom,

och tnd engiti gna til höga nt betnuld Jetba, rad. 21. ftår trdjkullä, las, trd-
Jkolla. rad. a<5. ftår, Om kdp och &c, las: Om köp c. hvilkaord afve»
bora börja ny rad.

Sid, 118. »'ad. 32. ftår i gifves last gifvas.
Sid. J19. rad. 3. ftår: XI. Cnp. R. B, las: XI. Cap. J.B. rad. 16.

ftår: IX. Cap. 4. §. J. B. lås: IX. Cap. G. B. rad. 18. ftår: XV.Cafo
Ms: XIX. Cap. rad, 29. ftår: XV, Cap, 4, §. J. B. las: XV, 4, §, 1?, B.



Till herr RESPONDENTEN!

^jlcd vackra rön med nit och möda
Sit Fofterland till godo fe;

De fkatter hvilka jorden föda
Ur Jwimes fköt i dagen ge;

Naturens riken genomfara,
Och ingen flit och koftnad fpara,

Att öka (itt och andras val;
De dolda Storvårk genomföka,
Som allmån fållhet kunna öka.

Det vifar ut en högtånkt fjål.

# # &

Hvarpå, min vån! Din flit arbetat
Utvifar detta vakra rön;

Befvår mot Dina yrken ftretat,
Men Kundfkap år Din mödas lön;

Försyn! fom allas hjertan kånner
Hos denna valda Vån bland Vånner,

Du Sjålens råtta vårde vet.
Hans lycka med förtjenflen följe!
Sig intet för Hans forfkning dölje,

Som lindrar månfklig ufelhet.
O. S.



 


