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Angående råtta férfiåndet och tillämpningen af
Lagens ftadgande i Vill. Cap. J. B. och

XVII. Cap. i jf. A. B\

Idesfe Lagens rum har LagfHftaren förordnadt, det in¬gen må arfvejord bortgifva, hvarken med varm
hand, (om man plågar låga, eller genom teftamente;
och (om Lagen i förftnåmnde Cap. i. f. tillika förmår, at
om det (ker, arfvinge må ega magt gåfvan återkalla, tå
gifvaren död år; (å hafva flere Lagtydare velat inbilla fig
och andre, at en fådan rättighet, at återtaga bortgifven
arfvejord, (kulle tilkomma arfvinge, enar han behagade,
oaktadt alle (kedde actus publici och notorii, hvarigenom
then (om gåtvan fått, (ökt efter Lagens forelkrift, vinna
iåkerhet i fjtt fång och oaktadt å arfvingens fida forfu-
ten tid til klander. Ja de hafva åfven fträckt fin mifs-
tydning få långt, at oanledt närmade arfvinge, antingen
utur akt låtit klandra teftamente om arfvejord, eller thet
uttryckeligen bifallit, (kulle ändock thes arfvinge ega
rått, at jorden återtaga. Men at (ådan vidftråckt tillämp¬
ning af detta Lagens rum, are diametro ftridande, ej al-
lenaft emot certitudo dominiorum, fom år en grundval
i ett väl inråttadt Borgeligit Samhälle, utan ock emot de
flere Lagens rum, fom utftaka fatalier, inom hvilke den
fom klandra vill och fig befogad finner, bör fin talan
utföra, (kola vi biuda til at vifa.
Lagftiftare hafva vål alt ifrån de åldfta'tider haft til (yf-

tpmål, at genom forfattningar (oka bibehålla fafla egendo¬
mar inom flägterna, hvilket (könjes få af de anförde och
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flere rum ievår nya Lag (om af ip FL 2 §. Å% B.Feßg. L. 4
ecb 11 FL Å. B. Öfig. L., och flere ftållen i de gamla Pro-
vincial Lagarne, hvadan och Lagftiftaren låmnat arfvin-
gar och nårmafte bordemån rättighet, at antingen återta¬
ga bortfkjånkt arfvejord, eller ock inlofa then jord fom
til tråmmande eller fjermare fkyldemån förfåld blifvit,
men fom det icke år med famfundets vål och medbor¬
gares primitive rättigheter ofverensftåmmande, at för långt

' infkrånka egande våldet \ lå har Lagftiftaren ftadgat och
utfått tid, hvarinom then fom antcn vill återtaga hvad
orått afhåndt vordet, eller inlofa, eller ock af andre
grunder klandra annors mans fång, bor i forefkrifven
ordning tala, eller fedan tiga in perpefuumj Nam Leges
fcripta funt vigilantibus, non dormientihis. Uti 1 Cap.
J. B. upråknas i 1 §. the laga fång, therigenom man
jord och grund å landet och i Staden forvårfva må, och
i den 2 §. ftadgas: at kjöp, lkifte och gåfva fkola fkrif-
teligen fke med tvågge manna vitnen, vilkoren theri
utfåttas, hvarå thefle fång fig grunda, och fedan lagföl-
jas å then ort, thår hvarthera år belågit. Huru åter
en fådan Lagfölgning bor Ike, förefkrifver Lagen i IF
Cap. 1 $. J. B. nemiigen, at jorden bor offenteligen up-
bjudas å try allmänna Hårads Ting i thet Hårad jorden
ligger, och thår klander ej gjores å jorden inom natt
och år efter tredje upbudet, eller vid thet Ting tå tred¬
je upbudet fker, i then landsort, ther allenaft ett Ting
hvart år hålles, Håradshofding tå må gifva Faftebref theri
med fit namn, Håradets och fitt Infegcl; åfven ftadgas
i f. Cap. 2 §., huru jord, hus och tomt i Staden fkall
kgfoljas vid Rådftufvu Rått. Defle upbud kunna vi ej
annars anfe, ån för offentelige ftåmningar, hvarigenom
then fom klandra vill, provocatorie kallas, at fin talan
utföra, och i hvad ordning åter thet ike bör, förordnar
Lagen i XI Cap, B. B. Hvadan ett, efter fårfuten tid tilklan-
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klander, utfårdadt Faflebref, har enahanda egentfkap, fom
Laga kraft vunnen Dom, then ej någon annan, ån Ko¬
nungen bryta må, fe XXXICap. R. B. Haraf kommer
det, at Faftebref ifrån åldre tider tilbaka, blifvit kallade
Fafle och Dombref, och i them utfått, at then fom dri-
ftade fig vidare klandra egarens fång, fkulle med Dom-
qvals boter anfes.

Til at i anledning af hvad forbemålt år, komma
nårmare til vårt åmne, åro vi af den tankan, at den fom
fått annars arfvejord i gåfva med varm hand, icke åf
beråtrigad, at cherå erhålla upbud och lagfart, medan
gifvåren lefver, af orlak , at arfvinges rått at klandra
fånget och återkalla gåfvan icke upkommer förr, ån gif«
våren dåd år: Contra agere 11011potentem, enim, tion valet
prcefcriptio; hvaraf följer, at om upbud under gifvarens
iifstid blifvit beviljade cch laga ftånd åkommit, alt få-
dant bor anfes for ogiltigt, thereft gifvarens arfvinge
bdvårar fig ofver flike a&us innom den tid, fom Lagen
i XXF Cap. 22 §. R. B. förefkrifver. Men tå gifvaren
död blifvit, påftå vi, at ej någre hinder böra låggas i
vågen för then fom gåfva fått på arfvejord» at erhålla
upbud, [e 1 Cap. 2 §. J. B., ty fedan arfvinges rått, at kunna
återkalla gåfva upkommit, år thet hans egit fel, om han
ej i Laglig ordning betjenar fig af det remedium Lagen
honom förunnar, at återkalla gåfvan innan ftånd åkom¬
mit och Faflebref blifvit utfårdadt. Sedan anfe vi egan»
de ratten för then fom gåfva fått, vara lagligen befåflad
och arfvinges rått och talan förfuten. Hans förfummel-
fe at tala, tå han bordt, utmärker hans flillatigande fam-
tycke. Nam qut non loquitur vel agit, quando loqui a-
gere debet poteß, confentire videtur. Lagftifrare hafva i
alla tider vifbgen utfått Termini fatales och iladgat pra?-
fcription, och defsutom fkulle ingen anda blifva på tvi-
fter, ingen fåkerhet om egande rått. Häremot kunde
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invandas.* quod ab initio vitiofum, non potefi traSiu tempo¬
ris convalefcerd\ Lagfliftaren har forbudic arfvejords bort¬
giftande, huru kan då en gåfva fom fker emot flikt
förbud, genom tid vinna laga kraft? Hårpå fvaras, at
Lagfliftaren val ftadgat, at arfvejord icke bor bortgif-
vas, dock icke anledt flikt af bandande for criminale
quid, utan fupponerar i (amma §., at det ändock fke
kan, och derföre lemmar arfvinge råttj, at gåfvan återkal¬
la, fedan gifvaren död år. Inom hvad tid och i hvad
ordning det åter bör fke, år förut tilråckeligen om>
nåmndr. Förfurarnar arfvinge fm råte bevaka, heter det
emot honom: donart videtur, quod nullo jure cogente con-
ceditur. I Lagen forbiudts, defsutom mycket annat,
hvilket dock kan hånda, cch per pndcriptiopem fatali-
um , vinner laga kraft: t. ex. I Lag .fladgas, at Domare
icke eger döma öfver frånvarande och oflåmds rått och
ej tvånne parter emellan falla fådan dom, a t den tred¬
je, eller annor lider therat förfång; men fådant kan lik¬
väl fke, tå rhen fora vederbör eger, fift inom natt och
år ifrån then dag han domen veta feck, befvår i Kong],
Hof-Ratten anföra. Förfummar han thet, vinner domen
laga kraft och verckan emot honom fe XXV Cap. 22. f.
B. B. Flere cafus behöfva vi ej anföra, emedan hvar
och en kan them fielf upleta.

Hvad i det föregående blifvit anfördt angående arf¬
vejord, fom med varm hand blifvit bortgifven, galler
åfven om arfvejord, fom genom teflamente blifvit bort-
fkiånkt. I XVII. Gap. A. B. biuder Lagfliftaren i 1. §. In¬
gen bafve magt arfvejord d landet genom teflamente bortgif-
va, eller annorledes tberöm förovdna , än Lag formar, och
i 3. §.: at om någor gifver bort fin bördkiöpta jord ge¬
nom teflamente, arfvingar tå må ega magt löfa then å-
ter, innan Laga ftånd åkommit, efter thet varde, fom

then
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then år kiöpt fåre. Åfven förordoas i 7. §. f. Cap. Gif-
ver 72agor mer än Lag fäger, varde tä teftamentet vattadt
efter Lagen, och gälle i alt ofrigit. Men huru tedamen-
teq böra af Teftacarier bevakas, och hvad arfvingar, Tom
teftamenten klandra vela, böra i akttagatherom ftad-
gas i det nåftföliande XVIII. Cap. nåmlig. i 1. §,, at then
fom teftamente fått, år fkyldig, inom Sex Månader, fe-
dan han gifvarens död cch teftamentet veta fick, det
infor Domaren upvifa, och ingifva affLcrift theraf, at til«
flållas arfvingarne, hvilket, om det förfummas, anfes te¬
ftamentet för ogile; theremot åter i 3. §. ftadgas, at den
(om vill klandra teftamentet, bor göra thet inom natt
och år, fedan han therom kunfkap fick, (åfom i 1. §.
blifvit fagt. Hvarjemte i 4. §. förordnas, at ej annor
ån nårrnafte arfvinge må klandra teftamente; och hvad
NB* af honom varder famtyckt eller förfummadt, therå ma¬
ge fedan fiermare arfvmgar ej tala. I formågo af hvad
Lagftiftaren fåledes tydeligen forefkrifvit, åro vi af den
tankan, atenåren Teftamentarius, fom fått Teftators
arfve-eller i bördkjopta jord i teftamente, bevakar te¬
ftamentet lagligen, lemnar nårmafte arfvinge deraf bevis¬
ligen del, men arfvinge forfummar, at inom natt och
år derefter klander i Laglig ordning, det år, genom ut»
vårckad ftåmning på teftamentarien ti! vederbörlig Dom-
ftol, utföra, bör teftamentet fedan ftå faft och orygge-
ligit anfes. Non vult beres effe, qni ad aliim transferri
voluit hcereditatem. Alt hvad i föregående blifvit ordadt
om fataliers helgd, åberope vi ofs med gode fkjål.

Til vidare uplysning få vi anföra tvånne ferfkike
cafus, fom i thenne Landsort förekommit, Then förfta
rörer fråga om bördloft jord, fom A bortgifvit i Te¬
ftamente till en främmande B, hvilket teftamente B lag¬
ligen bevakade och lemnade gifvarens nårmafte arfvin-
gar deraf beviflig del, men thefle förfummade at inom
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natt och år derefter klandra feftamentet. Någon tid der-
efter kommer nårmafte arfvinges Son C, ftåmmer Te-
ftamentarien B till Hårads-Rårten och påftar, att enligt
XFllCap, 3 §. Å. B. få i bord inlofa hemmanet, emedan
B icke hade therå fökt upbud ; men B invånder there-
mot Lagens ftadgande i det nyfs åberopade A'Vill Gip.
4 Å. B. och Hårads-Ratten uphåfver och förkaftar den
förmente bordesmans talan, emedan, tå teftamentet ge¬
nom nårmafte arfvinges forfummelfe, at thet inom La¬
ga tid klandra, vunnit ftadfåftelfe, B icke behöft annan
lagfart til fin fåkerhet och befrielfe ifrån vidare anfpråk,
ån then han genom teftamenrets lagliga bevakande vun-
nit. Emot thetta utflag vådjar C till Lagmans- Ratten ,
fom tillåter C deponera bordefkilling och med åbero¬
pande afX/111 Cap. 3 G Å. B. famt 1/ och '/111 Cap. J. B.
dommer jorden i börd; men B vådjar emot denne dom
till Kongl. Hof-Råtten, fom uphåfver Lagmans Domen
och deremot gillar och ftadfåfter Hårads-Råttens.

Den andre och icke långefedan ventilerade Cafus
angår arfvejord, fom G genom teftamente for trogen
tjenft bortgifvit åt H. Efter G:s död, bevakas tefta-
mentet, emedan fterbhufet var adeligt, i Kongl. Hof-
Råtten, det communiceras af H, jåmte flera teftamen-
tarier, med G:s nårmafie arfvinge C, fom tecknar å te»
ftamentet och förbehåller fin rått at klandra och åter¬
taga den teftamenterade arfvejorden, men ftåmmer icke.
Imedlertid tager H, fom fitter i pofleftion af'jorden,
upbud therå vid Hårads-Ratten i orten, fom honom
bevilljas tre gånger; dock med vilkor, ac innan laga
ftånd fkulle få åkomma och fafta kunde bevilljas, borde
H med bevis ifrån Kongl. Hof-Råtten, till hvars upta-
gande teftamentsklandret i detta fall hörde, ftyrka, at
teftamentet vore oklandrat låmnadt. Till fullföljande af
Hvad Hårads-Ratten fåledes fökfkrifvit, anlöker H i

Kongl.
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Kongl Hof-RStten at få bevis deröfver at C ej klandrat
teflamentet; denna anfökningsfkrift communicerades med
C, iom i fin förklaring åberopar defs å ceftaments fkrif-
ten för 5 a 6 år tillbaka teknade proteft, och förmenar
fig i förmågo af Vill Cap. J. B. vara berättigad åter¬
taga den bortgifne arfvejorden, når det behagades; hvar-
på Kongl. Hof-Ratten öfver hvad fåledes förelupit gif-
ver bevis genom protocolls utdrag, hvilket H upvilar
för Hårads- Ratten i orten och anföker om falla f fom
Hårads-Råtten på then fkedde lagfarten och af den grund,
at tellamentet icke blifvit i Laga ordning och tid klan¬
drat, bevilljar och utfårdar. Tberöfver anfcr C befvåc
1 Kongl. Hof-Råtten, men Kongl. Hof-Råtten afflår therri,
och gillar Hårads-Rattens åtgärd, och oacktadt C emot
Hof-Råttens utflag föker Kongl. Maj.-ts Juflitiae Revifion,
blifver likvål Hårads-Rattens författning och gifne falla
af Kongl. Maj:t i nåder gillad och fladfåltad, famt C
ålagd at gålda H råttegångs omkollnader.

I detta åmne voro val ån åtlkilligt at tillågga, i
fynnerhet rörande råtta förllåndet och tillämpningen af
2 §. i Vill Cap. J. B^ men för at icke vara vidlyftige,
nödgas vi gå det förbi, och endaft fluteligen uplöfa den
frågan: Af bvilkens egendom vederlag ellerfnrrogat {fe XVII
Cap. 2 jf. Å. B.) bör Hallas for arfvejord, fom genom gåfva
med varm band, eller genom teßamente blifvit bortgifven och
lagkgen kommit i annars mans band, antingen af gifvarens,
eller arfvingens, fom klander forfatit ? Vi (vara at furrogat
icke kan tagas af gifvarens öfrige egendom på qvarlef-
vande makas, eller Tellatariers bekoflnad, emedan arf-
vinge har at fkylla fig fjelf, di han förfummat, aHnom
laga tid återkalla gåfva och klandra teftamente, då La¬
gen gifvit honom rått derrillj men då förfla gifvarens
arfvinge dör, anfe vi det för afgjordt, at af hans qvar-
låtenfkap arfvinge efter honom bör njuta vederlag för
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arfvejorden, fora genom hans förvållande och forfum-
rneife kommit i främmande hand.

Står girvarens arfvinge under förmyndares måls-
manfkap, och förmyndare förfummar, at, eniigit fin o-
viikorliga fkyidighet, bevaka den omyndigas rått, och
lagiigen återkalla gåfva och klandra teftamente om arf.
vejord, bör Förmyndare erfåtta fkadan, om then omyn¬
dige inom laga tid, fedan han myndig blifver, fåciant
påftår, jetnfor XXII. Cap. i. §. ocb XXIII. Cap. 4. Ä. B.
Angående bördlöft jord, få ftadgar Lagen icke om Ve¬
derlags Hållande derföre; orimmeligit vore ock förbinda
någon at inlöfa all arfvejord, fom tkulo onerofo afhån-
desj men fora förmyndare år pliktig, at den omyndi¬
gas rått och båfla vid alla tillfållen 1 akttaga och beva¬
ka, få lårer ban näppeligen kunna undvika anfvar, om
han med tillgång til penningar af den omyndigas inne-
hafvande arfsmedel förfummar inlöfa bortteflamenterad
böfdkiöpt jord, då den omyndige genom flik inlöfen,

mårkeiig förmon och båtnad tiilflyta fkulle.
G. A. Å


