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Något til uplyfntng angående invändningar^ i
anledning,af3. och 4. jf. /, XVI. Cap. Rat*

tegängs Balken»

vad defle invändningar i gemen vidkommer, få
hånledas de ifrån Guds och Naturens Lag, våre

Moralifke gerningars hufvudgrund och ftam; den der
ock nogfamt vifar, at Domaren icke må gifva kåranden
rått, forr ån vederparten tillika fått tid och utrymme
til fvaromål, och fina rättigheters helgd och befredande;
hvarfore det och heter: audiatur B3 altera pars. Haf-
va dock fådane remedia juris, -genom tidernas lopp
och hvarjehanda orfaker, vuxit nåra til oråknelig mångd,
och figiklådtfå mångfaldig fkiepnad, art och befkaffenhet,
fom andre råttegångs mål och ftridigheter, hvartil i alt
hvad någonfin Lagfarenhet namnes, anledning och äm¬
nen kan finnas: Innumerce funt errorum figura. E-
medlertid hafva vi til egen ofning, och våre medftu-
derandes tienft (kolat någon , men in tritura forenfi til
åfventyrs måft förekommande del deraf författa, och på
följande fått vid handen gifva.

I formågo af Romerfka Lagens uttryck uti Lil. 2.
pr. jf. de Except, kallas exceptio ftrifte proprie de-
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jenßo qußdam , qua opponi aBioni cujusque rei fölet,
ad excludeiidum ex aquitate id, quod flriBo jure in
intentionem condemnationemve , mm exfecutioni op¬
poni poteßy deduBum eß; eller fora går ut på det fa ra¬
ma: Invändning år ett i Lag och billighet grundat me-
del, hvarmedelft fvaranden eller excipiens fig emot-kå¬
randens eller acioris påftående, med deraf flytande om»
ftåndigheter, förfvarar. Men fådane laga medel fakna-
de man långe i de få kallade Barbarifke tider och mör¬

ker, i hvilket folkflagen voro likafom iofvepte. Deras
Lagar fyftacfe fårnårnligaft derhån, at de Iafter och of-
verdåd, hvaraf lånder då voro ofverbopade, måtte på
något lått, utan långre omgång, flyras och tyglas. Hvar¬
af fkedde, at, når någon klagade öfver våld och oför-
rått, måfle Lagftiftaren, fedan man ledt brottet i bevis,
ftrax Ikynda til ftraffet, at det, fom (kuggan kroppen
åtfölja (kulle, til undvikande af (torre oro oeh fvårjg-
heter. Ieke defto mindre, få mycket fom beftraffhin-
gens (kyndfamhet finnes vara i likftållighet med defle
tiders Politique, (å mycket (egrade ock ofta den fkyl-
dige öfver ofkulden; hvfket i fynnerbet (kiönjes åfven
af den Roroerlke Lags Hiftorien. Der finne vi ock den
förnåmffo kiållådren igentili^defls backar, eller det, (om
ltgt grunden til få många exceptioner i berörde Lag.
Det få kallade Romérika Jus Åntiquum författades a£
Juris Confulter i en tid, fora var både hård och grym»
Defle, thdehvarfvet like, fafom andre Romer(ke"iårde
mån, ålfkade ganfka mycket, få i ord, fora gierningar
formaliteter, och inblandade dem för fårdeles orfaker, til
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ofverflod, i fielfva Lagvåfendet, hvaraf det få kallade
Jus Formularium hårftammar, hva rom med mera kan lå-
fas Heineccii Orat. de Jurisprudentia Feter% Romanorim
Fwmularia. Detta Jus var mycket ftrångt, och innebe-
grep flere'grälaktige fubtiliteter ex antiqua ßibtili Juris-
cbnfultorum Philojopbia. I fådan afficbt fager ock JU-
STINIANUS, at der någre Lagftridigheter fkulle emot
formodan, fora dock Mereftådes fkedt, i Defs Lagar fin*
nas, jeranfor Gothofredi Imo , få borde de famma Jubtili
animo inquireras, le L. 2. §. ij. C de Jur, Fet.enucleani,
Var ock denna Philofophie i mång måtto med råttfkaf-
fens billighet icke öfverensfleramande, ehuru den in pra-
xi var antagen och fölgd.

/

Når nu eiderne omfider blefvo mera och mera up*

lyften, började ock Lagarne varda i famma mohn alt me¬
ra och mera billige. Sielfve de Romerfke Pr&tores må-
fte ock doma efter Jus ßrißutn,, det år, efter orden.
De inlågo likvåi i fielfvä utofniagen, att råttvifan deri-
genom oftaft kom til korta, och blef ett vårn för tråt-
fiuke, eller fom Abpulejus dem kallar, vultures togati. De
fokte fordenfkul, lå at jeninka och ornlaga en fådan Lag¬
fens ftrånghef, at Lag och rått, denna ars aqui beni,
fe L. 1. §.i| ff. de j., ßf J. måtte blifva ett temperament
af billighet och almånt val j rr en detta borde fke per
indiretluniy eller få oformårkt, fom man fåger. Så¬
ledes driftade de kke, at andra fielfva Lagens bokfiaf;
men tillåto fvaranden förete fådane fkiål emot kåran¬
den, fom efter oraftåndigbeceme kunde befria d&n for-
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re från den fednares, i fiel fva grundan, oråttvifa tilmåle.
Och hvadan kunde man hämta deffe ikiåi", fora fingo
namn af exceptioner, och uceflöto aSionem iigentis ftvi-
So £f rigotofiffimo Jure funäatam, om icke af naturlig
billighet ?

DefTe invändningar, fom i början voro och anfågos
få fom tviftemåls och rättegångs moderatores, eller rått-
finnade ledefvenner, blefvo federmera, fammanfogade
med den Romeifke Formularifke Proceflen, oråttvifans
fräcka och ilfundiga tienarinnor; emedan de för chica-
ner och hvarjehanda lafter, fanning och råttvifa til hin¬
der och förfång, höllo dörarne öpne, når de endaft
fkolat moderera JusflriSiJfimum, fom var ofta iniquum,
f å långe det heter .* fummum jus, fumma injuria, fe X.
Dom. Regi. Det blefvo för vidlyftigt, at nu vidare ofs
inlåta om exceptioners uprinnelfe och fortgång, få hos
ofs, fom annorflådes, med hvad mera, fom dermed
gemenfkap hafva kan. Vi fkynde til hufvud föremå¬
let, och de i Råttvifans ädla fkiöte uprunne exceptioner,

Det har långe vari t, ibland Lag och Ratts kloke mån,
mycken fkiljachtighet om exceptioners indelning. Tidentillåter ofs icke, at denne gång granfka hvars och ens
farfkildta mening. Vi måfte och lemna obefvaradt, huruvida deras fördelande in genera och jpecies båttre och
oeqvamligare voro, ån den efter aSiones, enligit XIII.Tit. de Except. uti IF. Boken i JUSTINIANI lnfiitutio-
ver, eller ock, fom andre mena, enligit faSa; ofs år ic¬ke eller okunnigt, at in praxi exceptiones under namn
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af diretla och indire&a ibland förekomma, faflån Ju*
risconfulti, ofs vetcerligen, endafl förmåla om dire<fle
och indirekte a&ioner, hvilkent diftindlon federmera
blifvitlåmpad på exceptioner; aldenftund de fednare ic¬
ke egenteligen hafva til (yftemål, at direcle föka befria
fig ifrån attoris hufvudfakeliga påflående , utan allenaft
at upfkiuta det famma. Sådane inkaft, eller, fom en del
Utlandes Lagfarne kalla, incident punkter, de der hindra*
at ej målet kan afgiöras, hvaröfver icke, enligit defs be-
(kafFenhet , antingen definitive eller interlocutorie• och
upfkofsvis år refolverat, kallas ock decreta interemifii-
cay eller nti po(jidetis> når de angå den af de tviflan-
de, fom til fakens flut,. må t,, e, nyttja den i fråga va¬
rande (kog och mark, eller om de famma (kola (åttas
i qvarflad, [e X. Cap. 6. §. Bygn. Balk,, jemnf Vlll% Cap. Utfi.
Balk.. För vår del hålle vi ens med dem, fom exceptio-
nerne i tvenne Hufvud-ClafTer fordela, det år in dilutorias
och pevemtoria?, anfeende de öfrige, (om (årfkildte ar¬
ter eller fpecies deraf. Vi hålle ock före, at denne in¬
delning i det måfla kan lämpas til vår almånna Lag.

Exceptiones Dilatorlg iro fördenfkull (ådane, quce
litern non dirimunt, jed potins: diffevunt: De giöra al-
lenafl något anftänd och hinder för kåranden, under
det (varanden föker en ren och riktig procefs vid fakens
fkiötfel och drifvande, men uphåfva ej aflionen, utan,
fom fagt år, til en tid allenafL Vi anmårke hårjåra-
te, at (omlige, til denna hufvud afdelning hörande ex-
septioner> röra endafl:: proceflen, (om ock kallas judici-
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um> och fåledes antingen Domaren eller parterne, per-
forne litigantes, eller ock råttegångs fåttet, modus pro-
cedendi\ andre åter både tviftemålet ock (åkens upfkof.

De fom fornåmligaft: angå Domaren, åro: i .exce¬
ptio incowpetentice, eller exceptio fori, bvarigeeorn forum
Judicis, fåfom • incompetentis^ klandras, fe XFJ. C. §. r;
X. C. §. ii. R. B. och L. fin. C, de Except. 2. exceptio fo¬
ri privilegiati, når reus må(le (okas i fårfkildt forum; fe
t, e. Hof-Articlar. af år 1687. §• 77- Adel. Privileg, d.
18. Oäobr. /723. §, 6; F1IL C. 2. §. 9. m. R. B. Om
Banquens forum , confr, Riksdags beßutet d. 22. Septbr.
i648. §. '4. fe Canc. R. v. Stjernmans famling af Riks¬
dags Beßut. f. 16335 hem Kongl. Brefven å. 29. April 1744.
och d. 17. Febr. 1742. <Acad. Conflitutioner och Privilegier;
Sebalde- Ordn. af dr 1724. Cap. 12. §. §. 2. 4. 9; Präße
Privileg. 1723. §. 24. m. m. jemnf. 2. Moment, i Kon. Stad-
fäflelje på Lagen. 3. exceptio praeventionis, hvarigenom
forum competens i få måtto klandras, at reus for fam-
ma fak redan år inftemd får annan Domftol, fe X. C.
§. 13. R. B; C. V. §. 1. Skiepm. Balk. Sjölag, få ock L. 7.
ff. de Judic. 4. exceptio litis pendentis , nav forum com¬
petens declineras af den grund, at reus for annan Dom¬
ftol redan litern conteflerat, eller fig i faken inlåtit} el¬
ler ock emedan den hafver gerrienfkap, eller år i eon-
nexion med den, fom för annan Rått år afdomd, eller
flyter af hufvudfaken, fäfom fkadeftånd och råttegångs-
koftnad, m. m. fe X. C. 12. §. R. B. jernnf. III. C. 3, § j XX,
C. s §. derfammaftådes, och L. ij. ff. rem rat. bak. t

f. ex-
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exceptio prima inßantia, hvi ken nyttjas, når den un¬

dre inflantien år förbigången, och reus år ftemd för
en annan högre, fe 7. Art. Råtteg. Ord. 1614 J 20» Art,
Råtteg. Proceßen 161 j. och X. C. //. §. R. B. 6. exce¬
ptio fufpetti Judicis, når Domaren klandras, få(bm mifs-
tånkt at döma i faken , antingen för nåra fkyldfkap med
parten, eller at han varit tilförene fullmåchtig deri, el¬
ler ock ovån af reus m. m. fe XIII. C. /. §. R, B. och
L. q. C. de udic.

Exceptioner, fom i fynnerhet angå de «viftande
perfoner, åro: i. exceptio legitimationis, når aSlor icka
år råtter målsågande, utan agerar alieno nomine, fe Xfc
C. 16. §. i?, i?. 2- exceptio inbabihtatis når parterne ej
hafva jus ßandi in judicio, fe Kongh Bref. d. 16. Martti
lös5. Kongl. Refolut. d. 12. 16B7. 3- exceptio ju*
fli impedimenti, når man for laga förfall ej kan komma
för råtta, fe XI1. C. 1. §. R. B.

Exceptioner angående ombudsman, åro j x. exceptio
inhabilitatis, når fullmåchtige ej hafva de qualiteter, fom
s. §. uti XF. C\ R. B. fordrar, jemnf. Kongl. Fårord. d. 19
Murt ii 1749, 2. exceptio mandati deficientis^ aut infujfi-
dentis, når ö#or ej har behörig fullmacht, fe XF. C

y 4. §, R, /?.
Angående vitnen, åro: 1. exceptio tedis fufpeSti, når

vitnet ar l'å befkaffadt, fom C. 7. §. /?. B. för¬
mäler jemnf. 9. §. derfammaftådes. 2. exceptio te-
ßis inhabilis, når vitnet ej hafver deegenfkaper , fom det
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bor hafva, t. e. når det år vettlöfl, ej fyldt femton år,
ochriften m. m. fe XF1L C. 7. §. R. B.

Exceptioner, fom ror a moäum procedendi, åro:
i. exceptio termini nimis angufli y når tiden år for kort, at
bereda fig til fvar, fe XL C. 4. p. §. §„ R. Bi 2. exce¬
ptio inepta citationisy når ftemningen ej har fina nödige
flyeken. Huru en flemning bor vara befkaffad, vifar XL
C. §. /„ R. B. 3. exceptio non legitime fatta inßnuatiouis,
når något år felat vid ftemningens förkunnande,feX/.C. 7.
§. R.B. 4. exceptio ferarium, då flemnings tiden infaller
på den tid, då Ratten ej fitter, fe FL C. i.'§. XL C. 1*
§. XXV. C. 23* §. R. B» [$* exceptio ineptce cumulationisv
når flere klagomål i en och famma inlaga förekomma ,,
fom ej flå i connexion med hvarannan, fe XIF. C. j.
§. R. B. och L. ult. C. de ord„ Cognit. G. exceptio pra-
judicialis, eller inverfi ordinis procedendi, når fom begå-
resyatforfV må dömas uti den vigtigare conne£terade tvi-
ften/feX C. <f. §, 5*. B. L. 16. & ig. ff- de Except. jemnfl
11. C. 3. §. X1F,\ C. 5. §. i?. B. fålom ock i arfs cvifler,
at Domaren forfl må utlåta fig, ho fom år rätter Arf-
vinge» fe XIF. C. r. §. Å~ B„ 7.» exceptio litis con«
fovtiumy feu pluriitm citandorum, når flere åro i tvi-
Äemålet delachtige , och ej alle flemde» fe X C. 7. §.
X/. G". 3. §• XFL C. 3. §. Ä. 8- exceptio cautionis,
når en part begårer, at den andre fkal flålla borgen;
bvilket dock endafl har rum i de mål, fom Lagen på-
biuder, t. e. fe FIL C. 3- §• X1L C. 2. }. Gv X/'. C
i. §. il. B. XIF. C. 3. §. y. B. XII. C. 3. §. in fm. XXF.
C, 10. §. XXF1. C 7. §• /W- Ä. B.

Ex-
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Exceptioner, Com röra både tviftemålet och tillika

fakens upfkof, kallas i Tå måtto (,nomalay och åro: 1. ex*
ceptio Jub- & obreptioms, når fanning under (åkens fore¬
dragande undandöljes, eller något falfkeligen berättas>
(e XXX. C. 22. §. R. B„ 2. exceptio moratoria eller in-
dulti moratorii, når endera parten af Öfverheten erhållit
leid, eller få kalladt jernbref, fe L. 2. C. de precib, 1m*
per. offer, 3. exceptio paßt temporalis% når borgenär gif-
vit anflånd med betalningen ; men fedan kråfver den-
(amma, innan den forefaete tiden år förfiuten r fe IX»
C. i. §. H. B. 4. exceptio excuffionis , når man begå-
rer, åt debitor originarius förft fkal (okas, fe X. C. 8» §•
H. B. Stadgan angående Exjecutiony 166ß, §. 20. 5. exceptio
taiidationis y vel novmiatianis auctoris, vel litis denuntiatio-
vis? at fångaman (kal framkomma, når kjöpt jord klan¬
dras» fe XL C. J. B. jemnf. XL1X. C. 2. §. M X och,
om det icke ånnu kunnat fke , kan teus begåra upfkof
i faken, til defs fångaman framfkaffas, fe XL C. 1. 3.
§• §• J' B' 6* exceptio divifionis, når flere gått for de¬
bitor i borgen; men icke med claulular en for alla,och
alle får en, fe X C» n- §* fin* B,.

Defle torde vara de exceptiones ditåtoricey fom åro
måfl nödige for en begynnare at veta» Den deras råt¬
ta bruk for flår, kan ock infe de ofrige. Vi vande ofs
nu til det andra genus eller claffeny fom handlar om per-
emtorifke exceptioner.

Exceptiones peremtorle åro fådane, fom alcfeles befri-
a fvaranden från kårandens påftående; hvarföre de ock
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fügas binda i hufvudfaken, fe XVL C. 4. §. /?. B\ och
X. $. de ff. Except. De kallas abeffe&u peremtoYia, emedart
defamma //fem, eller aSlionem perimunt, det år >intotum
exßingvuntf fe L. 3. ff de Except. och icke perfon, fåfom
någon fordom förklaringsvis löjieligen fig fkal hafva ut¬
låtit , fåfom rörande fielfva tviften, eller caufam.

De hufvudfakeligafte 1 vår tanke åro: 1. exceptio
doli t metus, erroris, når någon år bedragen, tvungen eller
förledd til något contraft, at gifva fkuldebref eller in¬
låta fig i något negotium, fe IV. C. 3. §. U. B; L. 9. §.
3. ff. Quod metus caufa, Tit. ib. de dolo tnalo , L. 2t. ib.
de prafcript. verb. 2. exceptio falfitatis, når reus ej fkrif-
vit obligationen, fe IV. C. 2. §. U. B. 3. exceptio paSii
illegitimt, når man contraherat om någon ting eller fak,
fora i Lagen år förbuden, fe Kongk Forord. d. 7 Junii
114Q. och V. C. Förfdkr. Balk. SihLagen. 4. exceptio
tion numerata pecunia, når man fkrifvit obligationen, men
penningarne ej blifvic utbetalte, fe IX. C. 12. §. H. B.
5. exceptio erroris calculi, fora Italienare kalla error di
penna% når fordran håfrörer af mifsiåkning, fe IV, C.
g. §. U. B. 6. exceptio paCli conventi, når något begå»
res, fom år emot en flu^n afhandling, fe 11. C. j. §.
Ü.B. 7. exceptioSolutionis^ nårman redan betalt fkuldfor-
dran, fe XVII. C. 2. §. J. B, 8. exceptio compenfatioms,
når reus har fordran hos kåranden, och vil gäld emot gåld
qvitta, fe XVI. C. 12. §. J.B. och IV. C.7. §. U. B. 9.
exceptio transaSlionis, når man redan om tviften ingått
förlikning, fe XX. C. 2. j. §. §. R. B, 10. exceptio rei

ju•
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judicatce, når reus förut medelft dom från aBoris påflå-
ende befriad, å nyo för farorna fak af aBor tikalas, fe
XXVIII. C. /. §. R. B. is. exceptio prcejcviptionis, når
Ikuldfordran ej blifvit krafd innom tiugu år; eller når
man någon fafl: egendom eller rättighet i få lång tid be-
futeit, fbm Lagen omformåler, fe XV. C. 1. och 4, §. §.
J. B. oBalX. C. 12. §. H. B. Kongl. Refolut. d. 10 Dec.
1629. Kongl. Förklar, d. 3 Nov. 1612. exceptio de non
prceßitis prceflandis> iåforM t. e, når bordeman ej in fa te
bördefkillingen, fe V. C. /. §. J. B. dom ej blifvit full-
gioråyXXVI. C. j. S. §. §. R. &-ro. ro,

Af hvad fåiedes i korthet anfördt år, lårer en efter-
tånkfam Juris ftudiofus finna fkilnaden emellan föreoåm-
de tvenne Pflags exceptioner dilatoriie och peremtoriap,
och i forekommande mål til hvilkendera elaflén hvarje
exception hörer, fålunda at de förre régulåriter fkola
ante litern conteftatam anföras, profVas ocb bevifas r fe
X. C. j. §. R. B. och L. 13. ff. ocb 14. Cap. de Procu-
rator. it. L. 16. Cap. de Judic; undantagande når Doma¬
ren pofl litern conteftatam blifver roifstånkt: når under
proceflen en terminus nitrits anguftus utfåttes, e. g. til
vitnens inkallande, nödige döcuroenters inlemnande,
o. f. V.

Peremtoriee exceptiones kunna ock antingen in ipfa
litis conteflatione, eller federmera til fakens flu t anföras,
fe XVI. C. r. §. R. B.j hvilket orden derfarnmaflådes:
ther tbe fädane ero, dt tbet fke kany fynes utmärka, jemnf
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L. 4. #. 9. C. de Except. Men få kunna ock de ante
litern conteflatam anföras , t. e. exceptio rei judicatx
transattionis, då man icke bar af noden, at inlåta fig i
aåion, om exceptionerne åro få befkaffade, at de antin¬
gen ftrax eller efter utflaget, når de federmera fig yp.
padt, jemnf. XXXI. C. 3. §. R. B. til fullo kunna bevifas,
fe ibland månge flere, den berömde EHRENSTRÅLES
Proc. Civ. i fynnerhet.

For öfrigit kan, af det redan förmåldt år, låtteligen
flutas, hvad den få kallade terminus peremtorius innebår 1
den år en i Lag förefatt, tid, fom derfore kallas dilatorifk,
at, om man ßg icke dertil infinner, förclågges en ny
tid eller termin, fe II. C. 2« §. U. B. XI]. C. 7. §. R. B\
eller peremtorifk, af den orfak, at om man den utfatte
tiden ur acht låter, får man ingen vidare, utan fåledes
all talan förlorar, fe XIF. C. 2. §. XF. C 3. 4. §. §. Å.
B. XIL C. <f. §. XXFL t "j. 6. §. §. XXF11. C. 1. 3. j. §. §.

R. B., fåfom ock at en del af förenåmdeftwi-
ptioner böra faken åtfölja, fe XFI. C.

4. §. R. B.
G. A. J.

fy


