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Öm enligk XL C. /. /. G. B. mannen kan utan
huflr^ns Ja?ntycke och vetjkap, fålja,

panta eller bort(kifta en under varan¬
de åchtenfkap inom buftruns

börd kiöpt jord♦

Ibland de mindre få kallade enkla famfund åf gifter¬mål det förftaj hviiket, fåfom grunden til de öfri-
ge (torre, med råtta anfes för almånna Samhållens eller
Republiquers uriprung och plantefchola. Och fom en
6m och upricht/g vånfkap, hviiken från et lyckeligit åch- -
tenfkap år ofkiijaktig, altid förer med lig någon inbor*
des omforg, at,i ak hvad möijeligit år, bidraga fil hvar-
andras vålfård; och barnens upfoftcsn dels utom fordrar
föråldrarnes famraanvaro och gemenfamma deltagande i
hushållet och egendomens förvaltning; ty finner man i al-
månhet åohta famfundet med hushållsfiåndet förenadt, få
at man och huftru gemenfamt, hvar i fin mohn,ega, och
bedyra oro det, fom dem med råtta tilbörer., Inoedler-
tid, fom både tånkefått och andre oroftåndigbeter hos et
hionalag kunna förändras; utom det, ac, fom vi alle åro
födde med den lagen, at vi fkole hådan, deras förenings¬
band dymedelft lollas och fönderbrifter; hvårföre hvar¬
dera makan har nödigt at veta, hvad denfamma egenteligen
lilhörer af det goda, fom nu gemenfamt nyttjas, och
hvad vid timad fkilnad kan anvåndas til eget underftöd
och arfvingarnes förenon; få hafva Lagftifjtare i de flefte
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Samhållen införde i Giftermåls Lagen vifTa förordnan¬
den och förbehåll, angående makarnes både enfkilda och
(amfeldta egendom. Således finner inan i vår nu
varande Lag ej allenaft utflakadt makarnes giftorätt i bo¬
et, och til hvilken den fig ftråcker, få vål efter Lands-
fom Stadsrätt fe X. Cap. 2 och 5. §. §. G. B. ; utan ock
uttryckeligen forordnadt, huru mannen bör fig förhålla,
med bortfkiftande, fåljande, eller förpantande af huflruni
fafla godsf; och hvad hon vid den gemenfamma e-
gendomens förvaltning bör i acht taga; hvilket år inne¬
hållet af XI. Cap. f B. Ehuru nu hår i 1. §. tydeligen
ftadgas, at mannen ej har macht at bortfkifta, i. e. per-
mutare ; da fdledes ägande vatten ofverlätes, fe III. Cap.
B., fålja , [ont i gemen betyder öjverlemna tradere *) con~
jerre ^ och bvilcket kan (ke genom kiöp, gäfva, tefiamente ,
med mera, antingen til en del eder alt /ammans, förpanta,
oppignorare, af den orfak, at ehuru den i och fir fig fielf
ej öfverlemnar eganderätten af panten, den famma dock ej
aterftädes, förr än pantbafvaren niniit fin fulla betalning, fe
IX. Cap. jf. Boch F. Cap. U. B. huflruns fafla gods
å landet, d. å. , den egendom, hon förut förvärfvadt och
ärfdt, eller federmera henne genom arf tillfallit, fe II. Cap,
3. 5- §• §• B; eller hus och gård i (laden , utan hen¬
nes frivilliga famtycke och underdrift i tvenne goda
måns **) nårvaro, eller munteliga tilftånd infor Dom-
fiolen ; kan dock, vid tillämpningen af detta lagens
rum, den fråga upkomma, i anledning af 7. §. i. f Cap.
om detta lagens förordnande bör åfven ftr-åcka fig til

^den

*) I fragment, af Kon. Balk. 10. G. L. II. Cap. 2. §. ftår: tbn
Jkal Konungen hnnum flaf i hand fålja, och guldfitigrini. d. å. , annulus au¬
reus

, och i Skåne Lag p. 6. §. 9. finnes och fal them i hånder , hvar-
af fynes, at fålja, betyder ofverlemna, och ej fom någre förmena, fåttjn.

**) fe XVII. Cap. 7. och 29. §. §. R. B. hvad fom förftås med
gode mån: qui confulta putrttrrij qui leges juraque fcrvat. Korat.
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den jord , fom mannen och huflrun geméniamt under
varande åchterfkap inkiöpt.

Någre åro af den mening, at mannens under {krifc
allena icke giör tilfyllefl vid bortfkiftande, pantfårtande
eller förfåljande af den aflinge egendom, fom man och
huftru under åchtenlkapet gemenfamt förvårfvadt, och an-
fe huflruns famtycke och undeifkrift, fåfem oumgånge-
3ig deivid; af den oifak, at huflrun deri eger giftoiått;
men emedan denna giftorätt ej kan komma} i håga,
forrån bolaget, Jocietns conjvgalis, antingen genom döden,
fe IX. Cnp. G. B. eller Domarens åcgiård, fe XUL Cnp.
J. B. , brytes; huflrun rfefsförutan flår under mannens
rrålsmansdome, hvars definition likmåtigt vår lag före¬
kommer i /. §. IX Cnp. G. B. beflående der uti, at
han åger föka och fvara för henne, d. år, i acht taga hen¬
nes rått och båfla vid alla tilfållen, fåfcm en förmynda¬
re för fin pupill; och ehuru vål lagen i /. §. XL Cnp.
f B. fladgadt, at huflruns arfvejord ej får fåljas utan hen¬
nes frivilliga ja oth frmtycke, cch st hon i annat fall
kan denne fin rått kgligen återkalla, fom 8- f> L f Cnp.
förmaler; få år detta (ladeattde en exceptio a reguia, få-
foro på fieie flållen i vår Lag, t, e. 2. f. i HL Cnp. A,
jBj få at mannen i snrat fall kan utan huflruns fam¬
tycke fålja, d. å. det öfriga i boet låfligen ababenera. Vi ne¬
ka icke, at ju huflrun åfven i dy mål, fom i giftcman-
fkap eger råd gifva, fe I. Cap. 2 G. B; dock få, at de-
cifion tiikommer mannen allena, eljefl (kulle ock i fore-
varande åmne det ofkick följa, at han ej kunde för-
ytra den minfla afkaflning af fafligbeter, eller någon an¬
nan !ö(öre perfédel, utan huflruns bifall, enligit regien :
vli enüm ratio, ibi ende ta legis dijpoßtio, (lutande af det
fom mers år til det mindre. En hushållare kunde fåle-
des ej kiöpa något til hushehof, en handlande ej fluta
någon handel, utan at höfva fin andra halft vid fidan, eller

hennes
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hennes Ioffedel dertil, hvilket tydeligen ffrider emot en
åchta biona och bolags inrättning, ej aiienaft hos ofs,
utan ock hos andre vettige och policerade folkftag. Skulle
åter få.iila åtbåras, at mannen voro bevifligen fådan fom
XIX. Cap. 4. §, A. B. omnämner ; drucken; [ IP. Cap.
G. B. afvi ta eller förlöper fin huftru; fe XIV\ Cap. [ B.
m. m, få lernnar oß 'lagen ibland flere remedia juris,
åfven et correftiv emot en lådan phyfhk eller, moralilk
nukdorn uti XL Cap. 6, f. G. B. Kongl. Forordningen
af den 8 Maj i 1739. §. 3. förmår väl: at låntagaren [kal
med behörige Hope - och fafiebref fuütyga fin ägande rått til
panten^ och at den år bans arfvegods eller enfkildte afiinge; /
annor båndelje [kal huftrun tillika med bonom underteckna
fkuldebvefvet til Banquen. Nu ehuru val hfraf fynes
följa, at huftrun borde jemte mannen (kuldebrefvet un»
derteckns, då han ej gitter bevila, det panten år hans årf:
da eller enfkildt förvarf.'da egendom. Dock ikva! år ofs icke
okunnogt, det en vanlig praxis ailenaft förmår, at huftrun
Händigt feknar fit namn under förlkrifnmgen, når fall
gods \ Banquen pandåttes, vare (Ig ärfdt eller under åch-
tenfkapet forvarfdf. Och hålla vi ;fot vår del före, at
grunden til detta jus confvetudiiiirium.Jiggec Iden faker-
het, den confuUeranäe Lagfarenhe en via handen gifver
för lånet, få vidt, fom rnoFeügk år; i amfeende hvartil
ock huftrun måfte vid fådaoe tilfåUen ingå. lika förbin-
delfe med minnen, och det in [qpdum, det år en för
begge och begge för en, je X Cap. II. B 3 ty om panten
emot förmodan vid Ikeende förfål j ning ej ikullc ciena
til Banqjvens förnöjelfe för hufvudftol och rånta; har
Banqven då tilgång, tor det fom brifter, i roanneas eller
huftruns öfrige ugendorn. Af hvad nu lagdc år, btlifver då
flutet efter vårt omdöme lemnande deras tankar, fom åro
af annan mening, fit varde, at en förnuftig man har
rått och rättighet, . facultas moralts, at utan huftruns

egen-
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egenteliga famtycke, ej mindre fålja, ån forpanta och
bortlkifta al boets eller deras gemen (amma egendom,
utom hennes atfvejord; til följe hvsraf han c. e. ej alle-
naft kan uplåca huftruns årfda hetnan til landtbo, / XVI\
Cap. 2. J. B, henne oåtfpord, men derföre icke updra-
ga någon fkatterättigheten dertil, fåfom en del af egan-
ae ratten ,• utan ock ingå förlikning om huftruns börds-
rått , Je Kongl. Svea Hojrätts Utflag d. p. Junii, 17j3,

En del påftå åfven, at den jord, fom mannen under
varande åchtenfkap inom huftruns bord kiöpt, icke kan
begripas under det i XL Cap. /. /. G. B. omnämnde hu¬
ftruns fafta gods å landet, famt hus och gård i ftaden.
D,e grunda denne fin mening dels deruppå, at, (om man¬
nen år enligic /. /. IX. Cap. ß B. huftruns målsman, och
derföre eger rået at beftyra om den egendom, fom de
famfåit under varande åchtenfkap forvårfvadt, och
med deras gemenfamma penningar blifvit inkiopt f dels
ock på lagens ftillatigande, eller, at en lådan inom hu¬
ftruns bord kiöpt jord icke namnes i förr åberopade la¬
gens rum; då likväl Lagftiftaren i mindre åennen plågar
noggrant upråkna alla til den förbudne eller tillåtne gier-
ningen horande föremål. Men då, enligit V. Cap, 3,
y. B. den i börd kiöpte jorden år af enahanda bdkaften-
het med hördlöft: och arfvejord, och man befinnar, at
mannen och huftrun efter Lag, der ej annat förord för
åchrenfkapet giordt år, fe Bill, Cap. /. f. G. B. vä) ega
gemenfara rått, at nyttja hvarandras gods; dock iå, at
i kraft af den i lagen utftakade arfsråtten, den del, fom
hvardera förer i boet eller igenom enderss börd och
arfsrätt förvårfvas, icke deftomindre fåfom den ena

makan fårfkildt tillhörig anfes: iå vida den undantages
vid betalning af den ga'd, lom den ena makan för efter
under varande åchterfkap gjordt, utan at d«?n andra
det af haft nytta eller del ,/e XI Cap, 2 och 4 § §, G, B»

D D vek
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och mannen ej kan fårvårrva fig någon enfkild rått til
det, fom antingen vid åchtenfkapets början otgjör eiier
framdeles efter lagens ftadgande öker huftruns arfvejord;
och den jord, fom inom huftruns bord år inkiopt, för-
rnedeift hennes arfsråtdghet år kommen i deras bo; få
år oftridigr, st mannen ej kan genom kiöp, byte eller fér-
pantning föryttra den jord, fom genom huftruns bords-
lått, blifvit en hennes, efter lag, på arf ftg grundande e-
gendom, med mindre hon icke derrii gifver fit famrycke
och bifall, fom lagen i anförde XL Cnp. i. §. G. B. ftad-
gar, om huftruns falla gods å landet, lamt hus och
jord i ftaden. Och at lagen icke uttryckeligen nåmner
på ofvannåmde ftålle en 1 ådan inom borden kiöpt jord,
bevifar hår lå mycket mindre något deremot , föm
det icke finnes undantagit, och vid lagens tilåmpning
i de mål, fom ej i bokftafven åro utförde, der altid gäl¬
ler, at man af enahanda lagens grund och afficht, trygt
flinar til defs mening och förordnande, hviiken lagens
uttolkning af de Lagvittre kallas, efter omftandighereroe
interprerario, extenfiva eller rpftriftiva. Det år en lå¬
dan anaiogia legis, tillika med fakens egen befk flfenhet,
fom vågleder en domare, då han vil pröfva utöfningen
af lagens förordnande til et rr ål, fom icke i fielfva bok-
ftafven nåmnes. Som nu huftruns bördsrått och hvad
derigenom lagligen förvårfves, icke kan anles för man¬
nens enfkild te ågendom , den han fielf årfdc eller för-
vårfd^ få folljer deraf klarligen, at den jord, fom inom
huftruns börd kiöpt år, och följakteligen icke annorlunda

anfes, ån fåfom defs egendom, under ofvanom-
rörde lagens ftadgande, likaledes inbegnpes.
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