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De l’habitant de la Tamiso 
J’aime eu tout la véraeité,
Et je préfére sa franchise 
A la lache civilité,
Qui, par respect pour la betise, 
L’opulenee & la vanité,
Souvent, de son souöle empesté, 
En colorant tout ii sa guise, 
Empoisonne la vérité 
Pour n’enccnscr <jue la sotlise.



Ma muse ignorera toujours 1-art de flatter 
Et Ja vérité seule a droit de 1’inspirer. ’ 

Elle y o u s  adresse u u e  offrande- 
A ce titre si vous veuillez bieri J accepter, 

Que ma joie alors sera grande!!
C’est peu de chose, j’en conviens,
Mars je liars les vers de commande:
Ce que je dis je le sens bien.
Que ri’ai-je ce talent sublime 
Qui drcte les vers les plus beaux?
Que ne puis-je en mes faibles rimes 
Surpasser & Pope & Boileau V 
Pour vous j’en deviendrais prodigue 
Et vous consacrant mes travaux,
.le saurais abattre la ligue 
Des censeurs 8c de mes rivaux.
Mais helas la nature avare 
Ne m’a pas accordé ce don;
Crand intervalle me sépare 
Des enfans chéris d’Appollon.

1 implore done ici voire coeur magnanime.
Ala muse ä son debut chercbe ä s’eucourager • 
nn S adr€ssa»t A vous elle se sent embraser 

e ce céIesfe feu, qui lui diete ces rimes.
Vous, en qui h  patrie a trouvé un so.Uien,

amié i)ar Ies grands, par la vertu tremblante 
.  ui jamais n’implora votre pitié en vain 

Dites-Iui, quo tout plait, «ne fleur, mémeimrien 
Quaud le respect nous le pnhsente.

t'CsTAvr Gx.i\r. Hrssr.



a n m ä r k n i n g a r

VID

FÖRSLAGET t i l l  ALLMÄN CIVIL-LAG.

A l l  fS r d n d r in g  * f  L a g  b ir  med y t t e r s t s  
noggrannhet Sfvervdgas .

K ongl. Maj.t* O rd vid Riksdag*»» början t 8 s 8 .

S ed an  Kongl. Maj:t i sin vilsliet funnit förgodt, 
att till ytterligare granskning; af lagkunnige och 
upplyste Män ö f ver lem na, det af Kongl. Lag- 
Commiléen utarbetade, o<ch af trycket utgifna 
förslaget till Allmän Civill-Lag , i ändamål att 
fullständigare utbilda det allmänna tänkesättet 
derom, innan den Nya Laggjoken skulle till slut
lig ompröfning blifva Riks;ens Höglofl. Ständer 
förelagd, hafve vi ansett ( 0ss ej miudre af ve
tenskapligt än ock utaf »allmänt medborgerligt 
interesse upkallade, alt utveckla vår i
detta magtpåliggande ämn.e) v id serskildte till
fällen yttrade, öfvertygelse., Vetenskapen for
drar en  på sundt uppfattade nalurrättliga för- 
nuftsgrunder stödd Lagstiftning; fosterlandsbor- 
garen äskar derjemte, att denna samma lagstift
ning skall vara utur folkets egna seder och bruk 
m. e. o. utur dess inro historiska lif  utbildad.
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Den ena af dessa fordringar får ieke for den 
andra eftergifvas eller uppoffras. Båda äro> lika 
heliga och till samma afseende berättigade. Det 
har, bör man besinna, vida mera vådliga följ
der till fosterlandskärlekens förminskning] eller 
utsläckande, om det medborgerliga sinnet saiknar 
de i och med nationen sjelf liksom framvuixna, 
ifrån förfädren ärfda, och med hvarje mecdbor- 
gare i dess enskilda upfostran införlifvade slad- 
ganden om lag och rätt, än om ett eller ;annat 
af de positive lagbuden skulle befinnas miindre 
fullt öfverensstäramande med den abstracta itheo- 
riens strängaste fordringar. D e systeimatiska 
grunderna, altid nödvändiga för en Lagboiks så 
väl Logiska ordnande* som enlighet med Niatur- 
rättens d. v. h. s. den allmänna förnufts-riättens 
föreskrifter, undergå dock, och måste för deras 
ändamåls-enlighet i en gifven positif Lagstilftning 
undergå en lika nödvändig som väsendtlig mo
dification genom alseende på alla individuellja för
hållanden såsom Jynne, climat, bildnings-gracd, se
der m. m. hos det Folk, för livilket Lageni skall 
stiftas. Det är utur alla dessa sammansattaa ele
menter vår nu gällande LagCodex på ett «egen
domligt, vi ville säga, på ett till efterföljd e^xem- 
plariskt sätt utvecklat sig. Och vi tveke ej alt 
uttala vår öfvertygelse ; denna Lagboks u tm ärk
ta värde och förtjenst både i hänsjeende tilll form 
och innehåll, måste, om än ett Sekel snartt för
flutit sedan dess antagning, likväl för dess; mera



väsentliga förändrande kräfva de mäst trängan* 
de skäl.

Y i säga med flit dess våsendtliga förändran
d e;  ty att den växande mängden af partiella  
lagförändringar eller beliöflige ansedde tillägg 
och cnodificationer fordrar en ny redaction, eller 
må hända blott en ny edition, som med fnll- 
ständig sak-kännedom och praecision både i ord
nande och uttryck framställer den nu gällande 
allm änna L a g e n , med uteslutning af de redan 
uphäfna stadganden, och utgallring af den stora 
delen blott oeconomiska och speciella förord
nanden, som i Lagsamlingarne förekomma 5 och 
att en, efter denna plan utgifven Lagbok, fullt 
trovärdig och i de minsta detailer tillförlitlig, 
skulle afbjelpa de aldravigtigaste behof sa väl 
för den practiske Juristen, som ock lör dem som 
om Lagfarenhetens Studium vinnlägga sig, jaäf- 
ven för Embetsmannen och Medborgaren i all
mänhet, som uti massan af förändrade författ
ningar icke kan utleta hvad ännu gäller eller 
icke; detta är en öfvertygelse, som sannolikt de
las a f hvarje sakkunnig Jurist. Men så mycket" 
mera torde deremot meningarne vara delade, 
huruvida någon annan mera genomgripande, och 
till sjelfva de innersta grundsatsernas rot sig 
sträckande förändring af i ;34 års lag må hafva 
varit af behofvet påkallad, eller icke? Vi skole 
med några reflexioner yttra vår åsigt af detta 
raagtpåliggandeämne. — I)en mognade visheten,
på alla erfarenhtts-rtglor stödd, bjlldGf; Slt
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förkasta det gamla förr, än 1:0) dess insedda och 
erkända brister tarfva dess urvägenrödjande, 
och 2:0) man försäkrat sig om, att genom förän
dringen erhålla något bättre att sälta i det för
ändrades eller borttagnas ställe. Vid tillämp
ningen af dessa obestridliga satser på vårt ämne 
möter oss genast det grundade påstående, att det 
Svenska folket icke allenast icke erfarit någon men- 
lig  inflytelse genom ett troget utbildande af de 
från förfädren ärfda reglor för slitandet af dess 
rättsförvecklingar, utan att fastmera under ef- 
terlefnaden af dessa Lagar, beskydd för alla så 
medfödda som förvärfvade rättigheter, och sä
kerhet i en sjelfvald verksamhets utöfning upp- 
lifvat fosterlands-kärleken samt alla öfriga det 
medborgerliga sinnets ädlaste drifter. Trygg i 
besittningen af sin Fädernejord, den vår Lags 
vishet på oändeligen många för Nordiska folk
lynnet egendomliga sätt förstått, att åt den ido- 
ge medborgaren bibehålla, har den Svenske Bon
den både i välmåga och bildning upstigit till en 
böjd, som måhända intet Folkslags Allmoge in
nehar. Kärlek till Lagen narer aktning för den
samma och kärlek till fosterjorden, hvarmed Nor
dens son med tusende de starkaste band fästas 
under visa Lagars inflytelse. Naturen sjelf är 
härvid den ledande kraften, och införlifvar med 
sig förmedelst oberäknelig makt den oförderf- 
vade. För den som är född till fri verksam
het innom det område han en dag ifrån fäder
ne skall ärfva, är verksam idoghet icke en pligt 
utan egen nytta. Lagens visa omsorg i denna



syftning har genom förordnanden om arf, börtfd, 
giftorätt m. m. satt ett väfn emot framrnancide 
inkräktniugars våld eller ofog. Om detta varira 
uphäfves, om en lika arfsrätt införes, bördsräät- 
ten borlförvisas, och den Svenska Odaljordaen 
förut tillhörig den innom dess område upfostrra- 
de fria mannen, liksom* upgifves till sköflinaga 
för främmande inkräktningj är det väl då, frra- 
ge vi, en brist i den förra lagen, som utbyttes 
emot en förbättrande förändring? Eller är dJet 
icke fast häldre ett aldeles emotsatt förhållandle£ 
Huru obetydliga, både i anledning och inflyteel— 
se, måste icke vid en opartisk skärskådning, de 
dels oeconomiska skäl af friare egendoms öfveer- 
gång, dels ock den u tur abstracta theorien lama- 
de jemlikhetsgrund (ii Arfsrätt) anses, da ima» 
jemför desamma med alla de oundvikliga föilj- 
derna af en, alla hittilsvarande rätts - förhållam- 
den så skakande, förändring ? V i fäste oss ejn- 
dast vid dessa, efter vår mening, visserligen 
vådliga, närmast i ögonen fallande följder. —  
En i väsentliga hänseendem både till form *) 
och innehåll förändrad LagCodex kan icke umd-» 
gå att för folket blifva mer eller mindre frätm- 
mande. D e motstånd, som möta för den äfvren 
obildade medborgare, hvilken vill om lagen föör-

*) M ed form  mene vi icke här tjelfva den blotta yttre °up^  
ställningen i B alkar, Capitel och  § § , ty dessa utgöra l l -  
kRSom b lott den formella contouren, utan vi förstå dder- 
tn cd  sjelfva det apräk i allm änhet, de uttryckssätt, hv*jtf>. 

på  Lagen Uttalal lig.
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skaffa sig kännedom för tillämpning på eget fö
revarande rätta förhållande, afskräcka honom, 
och med saknad skall han, måhända, erindrasig 
den förra Lagbokens utmärkta för honom för
troliga popularitet. Häraf upkommer en dub
bel plägenhet, okunnighet om hvad lag stad
gar , en okunnighet — som på flere rättsför
hållanden utöfvar det skadligaste inflytande — 
och missnöje med Lagar hvilkas otillgänglighet 
för hvarje medborgare och svårfaltlighet för 
omdömet mer eller mindre högljudt med större 
eller mindre billighet och fog anklagas. M iss
nöje med lag närer öfverlrädelser deraf, och 
lagbrott följa altid i den missaktade Lagens spår, 
då deremot lika ovillkorligt förtroende till af fä- 
dren ärfda, efter bildningens behof modifi- 
cerade *) Lagar, föder frivillig och otvun
gen lydnad för desamma, i hvilkas stiftande 
och successiva utbildning hvarje, äfven den 
ringaste Medborgare, anser sig oafbrutet del- 
taga. Vid gränsen af denna upkommande o -  
kunnighet om Lagarne, samt dermed samman
hängande lagbrott, framställer sig äfven en hos 
Folkmassan i gemen aftagande idoghet och slock-

) Man skilje här m ed yttersta noggranhel emellan en o m -  
s k a p n i n g  af en Lagstiftning, hvarm edelst vissa af d e  för 
densamma till g rund liggande principer utbytas em ot helt 
andra eller m otsatta å ena s id a n , och Lagarnps successiva 
u t b i l d n i n g  & deu andra. D en förra einotsvaras i S ta ts- 
fialtcn af en r e v o l u t i o n ,  den sednare af en p ä  satt 
Grundlagatue stadga, tillkom m en och ändamålsenlig r e 
f o r m .

i
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naudc fosterlandskänsla. Genom medellänken af 
visa, efter folkets lynne afpassade lagar, fästes 
medborgaren vid fädernejorden: just igenotn
dessa bans eget fäderneslands inrättningar liksom
fastväxer han vid dess inhemska natur, den han 
ifrån barnaåren lärt att älska jemte dess Lagar 
Samfundsförhållanden, Regering o. s. v. Härige
nom blifver han Medborgare, ett fäderneslands son, 
i  stället för Verldsborgare (Cosraopolit), ett miss
förstående af den individuella menskliga bestäm
melsen. Men dessa förbindelser j i  samma m n 
aom de äro de ädlaste, äro ock af den ömtab 
gaste beskaffenhet. De kunna äfvenså vä! upp 
lösas, som stärkas. Om de tusenfaldiga väckelser 
till idoghet, hvarmed våra Lagar nu uppmun
tra den sjelfständige medborgaren genom hans 
säkra föresigt att för sig och efterkomman- 
,de bibehåffa fädernejorden , i större eller min
dre grad försvinna, så skall äfven den välgöran
de frukten deraf småningom uteblifva. Den o- 
säkre besittaren är föga olik den lejde; och de 
band, som lörena den förre med den jord han 
transitoriskt innehar, äro föga varaktigare, än 
den sednares. Försvinna åter eller förkolna de 
i  mennisko-naturen nedlagde. af mennisko-in- 
rättningars vishet och ändamålsenlighet stärkte 
äggelserna till fosterlandskärlek, så är den ädla
ste stenen utur medborgerlighetens krona bort
tagen, och förgäfves skall man sedan söka det 
m od, som med de största, de dyrbaraste upp- 
offringar emot yttre eller i n r e  våld försvarar fä
derneslandet med dess inrättningar. Historien



a
bar oss häröfver de obestridligasto vitnesbörd.—. 
V i öfverlerone åt den sakkunnige att tillämpa 
dessa reflexioner, hvilkas allmänna sanning in
gen ovaldig larer jäfva, på förhållandet mellan 
vår nu gällande Lagbok, och det, genom de vä- 
sent igaste principförändringar sig utmärkande 
förslaget till Allmän Civil L a g ; och vi påyrke, 
att vid en sadan tillämpning granskaren icke 
inatte fästa sig vid mindre detaillerade förbät
tringar, hvilka vi äro de förste att gilla och an- 
laga, helst da de redan äro småningom förbe
redda. ulan förnemligast afse de stora princip
frå g o rn a , som egentligen äro de på alla sam
mantagna rättsförhållanden inflytelse-rika.

Vi hafve ofvanfore antydt behofvet af en 
ordnad sammanfattning utaf för det närvarande 
gällande lagbestämmelser. De väsentligen olik
artade sätt, hvarpå en sådan revision af de, vår 
allmänna Lag tillhörande stadganden, skulle kun
na fullbordas, reducera sig till följande trenne: 
1:°) en sa beskaffad ny redaction utaf så väl Lag
boken som ock sednare författningar, hvarnae- 
delst intet annat skulle i Lagboken inflyta, än 
det som nu verkeligen år gå llartde , de upphäf- 
na lag-paragrapherna helt och hållet utgå, och 
t?e förändrade intagas i deras nu gällande form. 
2:0) att lata Lagtexten quarstå såsom den nu 
be finnes , men under hvarje förändrad eller 
upphäfvcn § eller i brädden deraf anmärka, att 
densamma pa det eller det sättet genom den el-
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ler den förklaringen blifvit till lydelse sålunda 
förändrad, eller oek utgått. 3:o) alt’ såsom hit
intills, uti en ifrån sjelfva Lagboken afskiljd Log- 
samling kort och bestämdt upplaga alla ihan 
1754 tillkomna förändringar, neral. endast den 
sista nu såsom lag gällande. Hvilkendera m»- 
thoden än valdes, borde yttersta omsorg fästas 
dervid, att utesluta hela den stora mängden af 
de i nu förevarande Lagsamlingar intagna ser- 
skildta författningar, hvilka icke på nagot satt 
tillhöra den allmänna lagen, utan fastmera an
gå helt partiella oeconomiska angelägenheter och 
dyl. såsom t. ex. vid Byggninga-Balken bade i 
1807 och 1819 års Lagsamling, då deremot i 
dessa colleclioner dels åtskilliga väsendlliga lag
förändringar saknas, dels ock utdragen derutur 
äro i vissa bestämmelser så ofullständiga att 
hufvudförfattningen sjelf måste rådfrågas. Med 
iagttagande af denna utgallrings-princip skola 
alla dessa föreslagne redactions-methoder blifva 
af väsendtlig nytta; men vid jemförande af 
hvarderas fördelar kunna vi dock icke undgå 
att gifva den lörst anförda företrädet. Igenom 
en sädan, med granskning och sakkännedom ut
förd lagredaclion, skulle man nemligen, i stället 
•för det ständigt ökade antalet af förordningar 
och förklaringar, ega på ett ställe i ett samman
hang framställd den nu gällande allmänna la
gen , till rättesnöre "ä väl för Domaren och lag- 
farenhetens idkare som ock föx* Medborgaren i 
allmänhet. Vår nu gällande förträffliga Lagbok 
skulle härigenom ulan förändring i dess princi-



per och form qvarstå, och vårt lagverk erhål
la den f  örbättring , som egentligen och bestämdt 
kan sågas vara den enda a f  det allmånna be-  
hofvet påkallade.

Efter dessa förberedande allmänna reflexio
ner, hvilka ock äro ämnade att tillkannagifva 
den synpunct, hvarutur vi för vår del önska, att 
ämnet i allmänhet måtte uppfattas, fortgå vi 
till vårt nu egentligen föresatta ämne:
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ANMÄRKNINGAR

VID

B Y G G N IN G A -B A L K EN  

Den obestämda vidsträckthet, som omsluter
begreppet af H u sh å lln in gs-L agfaren h et och som
ock lemnat tydliga spar elter sig sa va i sje 
va ByggningaBalken af 17^4 ars lag , som oc 
fornemligast i de denna Balk tillhörande . 1807 
års Lagsamling uptagne författningar, hade fo -  
reskrifvit för Commitéen såsom det forsta pro
blemet att afgöra: h v illa  äm nen rä tte lig e n
skulle anses hora i B yggningaB alken  ^ g å ?  
Svaret på denna fråga, meddeladt 1 lnledn. till 
M oliverna, bestämmer, att Byggninga Ba en 
hufvudsakligast bör afhandla Egendom s fö rh å l
lande t i l l  E gendom , eller hvad den ene grannen  
har a tt g ö r a  eller lå ta  för att sätta den andra 1 
tillfälle att rätt bruka sin egendom, .och hvilka 
band de inbördes måste tåla å bruket af den 
Egendom, som dem i grannelaget tillhor. \  1- 
dare tillägga motiverna, att de så kallade R ea . 
servitu terna  således rätteligen erhalla sm plats 
uti denna Balk. -  Sålunda har Committeen lost 
detta problem, ett bland de kinkigaste i Lagstift
ningsväg, att nemligen updraga bestämda giäns- 
lin ier emellan de delar al den Oeconomiska Lag
stiftningen , som böra uti det Allmänna Jus p» i- 
vatum ingå, och dem, som tillhöra de serskildla
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*å kallade Hushållnlngs-Lagarne. Kanbait var 
behofyet af denna närmare bestämning ej aå  

mycket, såsom man vanligtvis tror, egentligen 
du föie, alt var n. g. Lagbok i sin 13vggninga- 
13ulk har infört sa manga för densamma främ
mande amnen, utan förnemligast a f tveilne an
dra orsaker. Först af den redan., angifna, -att de 
utkomne Lagsamlingarqe under denna J3alk sam
manfört en hel mängd af speciella oeconomiska 
rörfattningar, afseende serskildta förhållanden, 
som med̂  den alhncinna Rättsordningen intet 
ringaste omedelbart sammanhang ega, — en 
omständighet, som ock enligt hvad historiskt är 
kändt gal den första anledningen till Com- 
mitéens förordnande för alt just serskilja den 
oeconomiska Lagstiftningen från de allmänna 
Lagarne. Vidare kommer härtill det väsentligen 
olikartade procedere, soin idog års Grundlag 
stadgar vid stiftande eller förändring af Lagar 
som llikets allmänna hushållning röra, och af 
den allmänna lagen. I samma mån således, som 
den nu ventilerade frågan är af yttersta vigt 
och inflytelse på hela det Civila Lagsystemets 
ordnande, i samma mån påkallas äfven Gran
skarens odelade upmärksamhet *på sättet för dess 
algörande. — Lag-Commitéen har visserligen 
med lullkomligt skäl uteslutit allt hvad i detta 
anine icke tillhör den Allmäuna Lagen, som en
dast bestämmer privatas rättigheter, men icke 
alser serskildta Oeconomiska förhållanden. En
kelt synes ock det system vara, som i motiver-
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na för denna uteslutning blifvit följdt. Afen en 
annan icke mindre vigtig fråga återstår: o m  icke 
härvid fo r  m yclet blifvit från den Allmänna 
La£[en uleleranadt? m. a. o. om icke stadgatiden, 
som i denna del af Lagstiftningen äro ovillkor
ligt erforderlige till bestämmande af medborga
res allmänna rättsförhållanden , i det afgifna 
Lagförslaget belt och hållet saknas? V i skola 
till opartiskt besvarande upptaga dessa frågor- — 
Commitéeus förslag omfattar endast de inbördes 
rättigheter och skyldigheter, som utaf det sakal- 
lade Grannelaget kunna härledas. Om man ock 
fattar delta begrepp ulur en aldrig så vidsträckt 
synpunct, så att man fäster dervid den oinskränk
taste betydelse, som detsamma äfven jemliktnu 
gällande lag kan äga, återstår dock altid såsom 
deri väsentligen ingående notan at Communio 
eller samdelaktighet. Afen det är-elter vår öt- 
vertygelse, icke blott under denna inskränkande 
bestämning af grannars inbördes förhållanden, 
som vissa allmänna , hvarje medborgare tillkom
mande rättigheter böra lagligen bestämmas, och 
i lagsystemet tjenligast inflyta i Byggninga-Bal- 
ken. Det finnas tvertom ganska många, som 
med delta samdelagtighetsbegrepp intet samman
hang ega, icke heller derutaf äro i ringaste måu 
beroende, och hvilka, enär de icke hellei föie 
konama ibland de uti motiverna på skäliga grun
der undantagna, i denna del at Lagen synas bö
ra fl af v a hatt sin rätta plats. — Sålunda borde 
det t,, ex. i den allmänna Lagst i ilningen stadgas

m m m m
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hvad shorn nlhnån byggnadsskyldighet å  enskild 
jo rd  bör antagas, till ordnande och föreskrift för 
ett ibland de mast invecklade rättsförhållanden, 
som med grannelaget ingen gemenskap har. Vi 
hafve med flit uttryckt oss 'allmän byggnads
skyldighet å enskild jord” d. v. s. hvarje åbo 
åliggande byggnadsskyldighet *), dels för att till- 
kännagifva, det vi icke destoinindre önska utur 
den allmänna CivilLagen uteslutet allt hvad 
som rör speciella oeconomiska inrättningar och 
förhållanden, såsom stadganden om byggnads
skyldighet å P rä ste- M ilitie- Boställen o. a. v. 
hvilket i serskildte reglementen utstakas bör, 
dels ock derföre, alt hvad Lagen i 27 Cap.

P* kallar ’Allmänna hus’’ jemväl kan ge
nom specielle författningar regleras. Men älven  
med dessa uteslutningar återstår åtskilligt i delta 
ämne af den allmänna beskaffenhet, att det icke 
bordt utur allmänna Lagen utelemnas, hvilket 
ock de täta tvisterna derora, till en del föran
ledda af obestämdhet i den närvarande Lagstift
ningen, mer än tillräckligt ådagalägga. Så är t. ex. 
ingenting vanligare, än att i arrende-contracter

*) Äfven u tur en annan ej ovigtig oeconomisk synpunct är 
aDgeläget alt de l a g a  l i u s e n  1 allm änna Lagen bestäm 
mas. D et allm änna åliggandet att gifva B r a n d s t o d  
(a landet) innebär nemligen en sådan ersättningsskyldighet 
för d e  l a g a  h u s ,  som upbrunnit. a 4 Cap. 4 , -6  
§§- Bygg- B. K. K ung. 2 Dec. 1 8 1 8 .
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rörande fast Egendom *) å landet, åboen åta
ger sig att ”bygga efter lag.” Rättegång uppslår 
om uraktlåtenhet eller vanhäfd derutinnanj när 
nu Lagen intet derom stadgar, hvarefter skall 
då Domaren vid tvistens slitande rätta sig? — 
Man invände icke häremot, att stadgandet här- 
af tillhör de så kallade allmänna hushållnings- 
lagarne. Denna invändning vederlägger sig sjelf 
genom sin grundlöshet. Det är ingenting mer 
och ingenting mindre än ett allmänt, i det all- 
männeliga jus constitutum med nödvändighet in
gående rättsförhållande, som här tarfvar lagens 
bestämning, och att vårt Fäderneslands Lagstif
tare från äldre tider så betraktat saken, anse vi 
oss, enär vi derifrån efter vår ofelbara öfverty- 
gelse hämte icke ringa styrka för den ofvanföre 
angifna åsigt, skyldige att bevisa. Författaren 
ingår så mycket häldre i denna bevisning, som  
enligt den m ening, han på ett annat ställe**) 
liaft tillfälle att ytterligare utveckla, den histo
riska utredningen af ett lag-ämne utgör den 
bästa inledning till dess vetenskapliga afhand- 
lande.

*) Ilvad  6 Capitl. 1 4 , 1 5 , i 6 §§. J. Balk. a f  Lagförsla
get stadgar, kan för detta ändam ål aldeles icke anses till
räcklig t , em edan de fleste egentligen Oeconomiska för
hållanden återstå obestäm da i de fall (m åhända de fleste 
fö r  den icke skrifkunnige Allm ogen) då i aftalet parter
n a  derom  ingenting bestäm m t, u tan  tryggat sig \ id  det all
m änna ” gåDge efter Lag.’*

**) Tidskriften S y ea XII. Häftet.
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Man behöfver endast upslå Uplands'och H ek  
singe -Lagarnes Widherboa Balk, samt de öf- 
rige Lagarnes Byggda- och Jorda-Baikar, tor att 
Öfverlyga sig om riktigheten af delta vårt på
stående, enar dessa Balkar, vanligen de vidlöf- 
tigasle, med synnerlig detaile innehålla, hvad här * 
kan vara af nöden att i Hag föreskrifvas. Öfver— 
allt i dessa Balkar finnas strödda de stadganden, 
som för enskildles rättsförhållanden i denna vag 
uppdrog o bestämda granslinier, samt sålunda un
danröjde godtyckets ovisshet. Redan i lagbestäm
melser ifrån i 3:de *) och i 4:de Seclen förekom
mer åtskilligt hithörande, och på ett RäfsteTing 
uti W exiö  ar i 4 i 4 *■) ålades /war och en L an dt- 
bo att halla H um blegard och Trågårcl rn. m.

Vid första påseendet skulle väl synas här
vid kunna skenbarligen riktigt anmärkas, att uti 
de äldsta tiderna, då skrifkonsten var föga känd 
och odlad, samt communications-m edlen ringa 
och opalitliga, ett större behof gjordes af äfven 
de speciella oeconomiska författningarnes inta
gande uti den allmänna Lagcodex, än under de 
sednare tidehvarfvens motsatta förhållanden. 
Men om vi ock å ena sidan skulle biträda den
na anmärkning sasom till en del grundad och

*) En förordning af Kr i a 4 o citerar r. Dalin p»g. 2 1 6 ,  
2 I 7 .

**) t . Dalin. p. 4 4 a ,  6 i 4 m . fl.



träffande*), i anledning hvaraf de uti Landskapt 
Lagarne influtne stadganden, som till sin natur 
icke omfatta allmänna rättsförhållanden, utan 
endast speciellt afse vissa för nyttiga ansedda 
föreskrifter såsom III Fl. W idherb. B. Upl. L .

! ”Huru madher skall sa ok A k ra sunderkryta” 18 
Fl. Bygd. B. ÖstG. L:n. ”Om  an Bonder p il a~ 
le r  biårgha eller ang iw i ång eller aker annattf* 
o. s. v ., skulle anses böra utur den allmänna 
Lagboken utgå, och om så tarfvades, till do 
stricle Oeconomiska författningarne förvisas; 
så bör man å den andra sidan erkänna, att re
dan uti desse våra äldste Lag-Collectioner, 
hvarom nu fråga är, åtskilligt a fe n  vida all
männare juridisk art förekommer, som icke hel
ler i det nya förslaget till Byggninga Balk bordt 
saknas. Såsom liggande innom den historiska 
bevisningen för denna vår öfvertygelse böra vi, 
successift följande Lagstiftningens utbildning, 
anmärka den synnerliga sorgfällighet, hvarmed 
uen A llm an na Lands—Lagen  x denna punct gick 
tillväga. — Dess Byggninga Balk , innehållande 
icke mindre än 55 Capitel, hade utur de serskild- 
ta Landskaps-Lagarne uttagit, och på ett ställe 
sammanfört alla de Lagbud, som till bestämman
de af Landtmannens rättsförhållanden och be

*) Dem egentliga styrkan af detta argum ent försvinner likväl 
snar t, d å  vi inkom m a p å  vår lagstiftnings nästa p e r io d  d e r  

d« n u  anförde skalen förlora hela sin giltighet.

2.
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tryggande, samt befrämjande af lians näring , an- 
sågos båile erforderliga oeh båtande. Vid en så 
beskaffad åsigt af ämnet, den vi med redaciio- 
nen af så väl Lands-Lagen som af vår nu gäl
lande Lag fullkomligt dele, kunde aldraminst 
fråga upstå ora uteslutande ulur den allmänna 
Lag-Codex af så gererella stadganden som dem, 
hvilka bestämma skyldigheten al häfd så väl i 
afseende på byggnader, som öfrige requisita Ull 
Landtmanna näringen. — Visserligen är det en 
egentligen Oeconomisk angelägenhet, att igenom  
en Syn, livilken vi till skillnad ifrån den Juri
diska d. v. s. till slitande af en tvistefråga ansläld 
Inspectio Judicis (t. ex. Härads-Syn) vilje kalla 
Oeconomisk besigtning, bestämma status quo så 
väl af Åbyggnaden som å Å kerns, Ängens m. 
m. häfd, äfvensom dikens gärdesgårdars etc. be
skaffenhet å en jordlägenhet; men sedan delta| 
status quo sålunda blifvit determineradt, tillhör 
det den allmänna positiva Lagen uti dess jus 
constitutum, att i de många fall, då serskild be
stämning derutinnan af Parterna saknas, och tvist 
uppkommer meddelade allmänna reglor, hvarefter 
-rättsförvecklingen skall lösas. Saknaden af sada- 
na generella föreskrifter skall eljest icke kun
na undgå att af lagtilläraparen ej mindre än af 
parterna sjellva anses såsotA en lucka i lagen, 
som de sednare städse skola förmena endast af 
den förres godtycko komma att fyIlas.

Man invände icke härem ot, att den stora) 
olikheten i Fäderneslandets serskildta Pro vincei'
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ovillkorligen fordrar olikartade författningar 
i förevarande hänseende. Redan Lagstiftnin
gens historia bevisar, att denna invändning en
dast till en del träffar sanningen, och af sa
kens egen natur är ytterligare klart, att vissa 
allmänna rättsgrunder ej mindre i denna fråga 
än uti öfrige Civil -  LagstifLningens föremål 
skola kunna bestämmas, såsom de i allmänhet 
ledande. Dertill kommer ännu ett skäl syn-  
nerligen gällande för den Svenska Lagen, i hvars 
idee ovillkorligen ingår, alt hvarje medborgare 
skall sjelt kunna både kanna sin rä tt  och göra 
cleri infor Dom stol g ä lla n d e , det nemligen af 
den oändligt vidsträcktare tillgängligheten  af 
lagsfadgandets kännedom som befrämjas såme- 
delst, att detsamma i likhet med hvad ifrån ur
åldriga tider skett, i vår allmänna Lag-Codex; 
finnes intaget. Man betänke endast, hvilken no- 
torietet den en gång promulgerade, sedermera 
utur erindringen helt och hållet försvunna för
ordningen har i jeraförelse med den, i medbor
garens sinne fortlefvande, och i dess hand städ
se tillgängliga Lagboken, för att inse detta arr 
gurmemts både styrka och consequence.

W i  hafve till styrkande af vår, ifrån Lagfor
slagett afvikande mening, om livad i Byggninga- 
balkein bör intagas, hiltils endast citerat behofvet 
af allm änna stadganden för byggnads skyldighet, 
och iåliggandet att häfda en lägenhet å landet.

,vs; M u n  U ll  M  UiÉtét& iÉttähiåSåSfilfäftäii
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Detta må dock icke anses i vår tanke uttömma 
*lla de objecta juris, som blifvit fråu denna del 
af Dagen uteslutna, men dock bordt deri ingå. 
Endast exempelvis hafve vi anfört detsamma. 
Flera skulle kunna tilläggas, och det är huf- 
vudsakligen emot principen att i Byggninga Bal
kan endast intaga grannelags-förhållandet, vi ar
gumentera. — Så har vidare blifvit ur Lagför- 
slaget utelemnadt allt *) hvad som rör rättsförhål
landet emellan Ränletagaren och räntegifvaren, 
eller i  allmänhet Dominus directus och dominus 
utilis, då dessas förhållanden icke betraktas ifrån 
den kamerala, ulan utur deras fullt juridiska**) 
synpunct, o. s. v . Med ett ord; resultatet af 
den granskning, författaren i afseende på om
fånget af de till vår allmänna Lags Byggninga- 
balk rätteligen hörande ämnen genom fört, har 
varit stadfästande af den öfvertygelse, att, om  de 
förre Lagärne , synnerligen den så kallade 1807 
års Lagsamling i detta hänseende peccerat, så
som man säger, ineXcessu, d. v. s. sammanfört 
till den allmänna Lagboken åtskilligt af s.peci- 
ellt Oeconomisk natur, och således till de ser- 
skildla hushållnings Lagarne hörande, sä har 
deremot Lagförslaget råkat på det motsatta felet

*) D et undanlag h ä r ifrå n , som  1 1  Cap. 6 § .  Ila n d . B. 
innehåller, angår det speciella stadgandet om förettr ii des
rä tt i C oncurs, och hörer således icke till förewaraude 
fram ställnings förem ål.

**) A tt 17 3  4 års lag äfven så ansett saken, det belnöfre Ti 
icke för kännaren leda i bevis.



alt nemligen peccera in defectu, i folje livaraf, 
om icke dessa bristande lagbestämmelser supple
ras, den Svenske Medborgaren skulle se sig nöd
sakad taga sin tillflygt till specielle hushållnings 
Lagar, hvilkas både stiftande och idee hafva en 
helt annan syftning, för att vinna kännedom om  
lagens stadganden för allmänna rättsförhållanden.

Men under det vi såsom en icke ovigtig för
beredelse till det följande, ännu undersöke det 
formella, som på hela Lagstiftningens system  
ofta är af den vigtigaste inflytelse, fordrar ord
ningen , att vi ingå i pröfning af de grunder, 
till följe af hvilka stadgarne för ” Viderboendes och 
Nabos lösningsrätt” kommit att i Byggninga bal- 
ken yiflyttas i stället för att förut så väl i 1754 års 
lag, som ock i det af K. Lag-Commitéen först ut- 
gifna förslag, hafva sia plats i Jorda Balken. V i 
äro mer än villige att erkänna, det K. Commi- 
téen, bunden af dess Instruction icke kunnat und
gå följa den gamla indelningen i Balkar, och så
lunda icke haft fria händer att använda en så 
kallad ”mera strängt systematisk form.” V i äro 
till och med öfvertygade, alt Lagstiftningen, e -  
liuru den må hända i någon mindre betydlig 
man afvikit ifran den abstracta Logiska schema
tismens fordringar, dock i det väsentligaste dra
git fördel af denna princip, som förnemligast 
bidragit dertill, att vi åtminstone i den yttre »p- 
slällningen igenkänna vår ifrån förfädren ärfda,



22

i folkets upfostran forllefvande, och på dess Ihe
ligaste minnen stödda, lagstiftning. Men i t och 
med detsamma som vi respectera denna hos Coom- 
mitterade sjelfve (i ingressen till den serskiildt 
utgifna Handels-Balken) uttalfede grundsats, ffor- 
dra vi starkt talande anledningar, att deriffrån 
verka något undantag, och anse oss i och lör 
•jelfva principens och dess consequenzs slkull 
böra noggrant pröfva vigten af de nu ifragaiva- 
rande. — På sid. 5 i ,  som innehåller prolocc. f. 
d. 17 Nov. 1825, förekommer ’’alt som vidder- 
boendes och nabos lösnings rätt egentligen w ore  
grundad på nyttan och behofvet af ägares beetri- 
else från någon å hans egendom liggande m ien -  
lig servitut, eller af söndrade Egendomars Iför
ening i en ägares hand, hade desse i Jorda-IBal- 
ken förut afhandlade ämnen blifvit, såsom 1 rät
teligen till Byggninga balken hörande , i fsist- 
nämnde Balk uptagna.” . . . \ i  kunne för.* in
gen del finna dessa skäl bindande att ifråni det 
rum "Widerboende och Nabo rätten förut irnne- 
hade i JordaB. af 1704 års lag, öfverflytla (dem  
till Byggninga Balken; och våra m otskäläro föl
jande. I likhet med K. Lag-Commitéen ansse vi 
Jorda Balken böra innefatta lagarne för förvvärf- 
niugen af fast Egendom, och de allmänna vil.likö
ren för Egaude-rätlen dertill. I den Romerrska, 
Franska, Preussiska m. fl. på ämnenas syysle- 
niatiska upstälhiing helt och hållet stödda JLag-

i
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stiftningar hafva real servitulerua M l  sin gifna 
och bestämda plats ibland de öfriga Realratter- 
na Dominium, Pignus o. s. v. och deremot dert 
generella lösningsrätten (jus protimiseos) så vidt 
Lagarne någon sådan under olikartade modifica- 
tioner rnedgifvit, lika naturligen förekommit i -  
bland modi adquirendi dominium (förvärfnings- 
arterna af Egande rätten). Vår nu gällande lag, 
som till följe af sin mindre stränga systematik *), 
icke skiljt de ifrågavarande arterna af lösning, 
W iderboende och Nabo-rätt'. ifrån den dermed 
sammanhängande Servitus, hvarpå den sednare, 
men ock endast den sednare stödei sig , gaf deni 
den helt naturliga platsen att i Jorda-Balken in
tagas ibland de andra sätten atL förvärfva fast 
Egendom, och näst efter den i rigtningen, ehu
ru ej i grunden, dermed fullt analoga, Börds- 
rätten. D etta ordnande synes, så mycket mera 
uti ämnets egen natur grundadt, som servituts- 
begreppet, i anledning hvaraf Videxb. och N a-  
bo-rätten uti Lagförslaget blifvit uti Byggninga- 
Balkcn inflyttad, är uti ip^endera  hufvudsaken, 
och är der till med för W iderboendens lösnings-

*} Man slute ej liäraf till bristande logisk strängbet och ex
actitude » 1 7 3 4 ara Lagstiftares egna theorétiska ideer. 
D eana slutsats vore lika fa lsk , ■ som den lä tt  vederlägges 
både genom  dessa lortjeute mäns ryktbarhet och lagens 
jure godhet. D e t var efter noggran profiling de ausågo 
»ig böra iagtaga de fore lagarnas ordnande.
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rätt halt främmande. Granskar man neaniligen 
med full juridisk stränghet det förhållande, som 
«aval enligt i 734 års lag, sora jemlikt Lajggför- 
»aget utgör sjelfva väsendet af W iderhooende 

ten , så har den med Servituts begreppe^bt in -  
t det ringaste sammanhang. Den omstämndig- 

nemligen att äga del i hus eller tom t.,, och 
grund deraf, fa lösa det som går i Iköp, 

an väl aldrig hänföras till en servitus var'ee sig 
P rsonal ellei real, som altid innebär em i last 

nus) livilande pa den da ifrågavarande res , ser
b en s . Fråga om befrielse från någon å EljJgen- 

omen liggande menlig servitut kan i dettao fall 
litet föiekom m a, sora några söndradeee E -  

gendoms-andelar» förening i en hand, hviiilken  
sistnämnda händelse endast inträffar när bercörde 
andelar förut tillhört samma ägare, hvilkel åler 
ar något för W iderboende begreppet både«? in 
different och tillfälligt. Skulle man således i med 
afseende pa den generiska likheten ock wvälja 

en ogiska regel, att grunda sitt begrepps <c ord
ode pa hvad man kallar a potiori, så har ’ den 

princip vår n. g. Lag följt, att hänföra V W id . 
och Nab. rätten uti Jordabalken ibland förvräärf- 
mngssätt, hvilket är den för båda gemensaimnma 
characteren, ett gifvet företräde framföre L,uag- 
förslagets systematisering, som hufvudsakliipgen 
afsett det uti Nabo-begreppet ingående, för 11 lös- 
öings-ratten i allmänhet tänkt, helt och liåiållet
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tillfälliga af en servitus. V i, som äro så måne 
om, a:t den gamla förträffliga Lagen hvarken till 
form eller innehåll undergår någon förändring 
utan de mäst giltiga skäl, hafve ansett för ett 
åliggande att framställa dessa reflexioner och 
skulle önskat, att samma ordning, hvari de ifrå
gavarande ämnena uti de först utkomna strödda 
Balkarna förekommo, jemväl blifvit i allmänna 
Lagförslaget bibehållen»

i  C A PITLET.

Om  Husbyggnad.

A f det redan ofvanföre antydda är klart, att 
vi i denna del af Lagförslaget anse flere luckor 
förefinnas ,  som icke utan altför stor olägenhet, 
skulle i vår Byggninga-Balk qvarslå. Med a f-  
vikande ifrån den i 1754 års lag troget följda, 
ifrån den äldre Lagstiftningen antagna grund
satsen , att jemväl fastställa de allmänna reglor- 
na för åbyggnadens antal och underhåll, har 
Lagförslaget endast till föremål alt, med riästan 
totalt utelemnande af allt livad i 2 Cap, var n, 
g. Byggninga B. stadgas, förordna om de a f  
grannelaget härflytande Servituter så i staden 
sum å landet, och detta sås. t. ex. om husets 
inredning, o. s. v. i en detail, som nära gränsar 
intill de reglementariska föreskrifterna i en 
Byggnads-ordning.



Då vi anse del lagspråk, hvarå iy54t års 
lag är författad, så exeinplariskt och classiiskt, 
alt det i allo hade förtjenat både antagande; och  
efterföljd, och hvarje oväldig granskare inlåste, 
synnerligen i de Nordiska Lagsliftningarne åi ut
tryckets alfvar och gediegna värdighet Ilägga 
mycken vigt, torde en och annan amnärkming 
äfven i delta afseende icke vara obefogad. Så 
skulle vi önskat i stället för det moderniserade 
talesättet i i §. ,Jda  pare granne ej skyldig? att 
det hus nar mar e in till sin ågolott ta la  åm  sex 
alriaf ’ bibehållet det i 2 Cap. 1 §. i. f, förekcom- 
mande ”ej m å någon närm are t i l l  graninans 
tom t bygga än att han -  -  -  å  sin tom t lemmar 
I det förra uttrycket ”h u s    tåls’5 ingår: til
lika det för tanken förvillande, som skulle gjran- 
nen först passift låta huset upföras och seider- 
inera, då olägenheten redan upkommit, aftslkud- 
da sig den redan existerande servilutcn 5 hv/ilket 
väl icke är Lagförslagels mening.

7 §. ”Skiljemur eller -plank emellan tcomter 
i skall i  gransen ti ll  lika stor del å  hoarder ca si- 

dan byggas; stånden ock grannar ne kostniaden 
t i l l  hälften hvar.” Måhända skulle 1:0) det m be-  
slamdare ordet ”gränsen’’ kunna utbytas (emot 
det tydligare och med vårt äldre språkbruk m e
ra cnliga af ”gränsskillnaden 5” och 2;o) Itorde
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den stadgade delagtighets grunden af hälften *) 
för hvardera grannen anses både emot ratt och 
billighet stridande, då det ej sällan inträffar, att 
den ene grannens tomt genom det njemförligt 
större utrymme som en vidsträckt abyggnad a 
t. ex. en stor jordlägenhet erfordrar, omlaltar 
4 gånger så vidt område som den andres med |  
i jordägor, dock skall lagligen tillför bindas att 
till lika del up för a skiljemuren. 8 §. Vid jern- 
förandet af denna §:s stadgande ”Ej eller  ̂ m a  
man brygghus kolna eller sådana inrättningar 

-så  s tä lla , a tt grannens Egendom c[eraf  * 4 / 1 
ventyr sättes” och 2 Cap. i §. B B. i vår n. g. 
Lag ”B adstufra eller måltehus skall ock byggas 
_ _ -  och the a f sides sättas” torde irfgen tveka 
åt hvilketdera uttrycket företräde bör tillerkän
nas; men äfven derifrån afsedt var det förra 
lagbudet om sådan mera eldfarlig inrättnings 
läggande afsides så högst angeläget och magtpå- 
liggande, att det ingalunda bordt utgå emot det 
vida obestämdare ”att icke sälla grannens Egen
dom i äfventyr.” Åfven jordägarens egen fördel 
liar af Lagsliltarens omtanka i förra stadgandet

*) D e t  lav icke undfallit var upm ärltsam liet att det m iifra- 
gavarandé stadgaudet ä r en följd af en allm ännai e grund
sats. som m« tiveras vid V  Cap. i Lagförsl., m en da vi för 
ingen del kunne gilla denna princip i allm änliet, hav 
d e n  iifven här i det speciella fallet synts oss o t i l l l i edstal- 
laude. Skälen till det allm änna Ogillandet af ’ delnm gs- 
grunden till hälften”  skola framdeles vid granskning af 

V.le Cap. fullständigt utveckla*.
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blifvit bevakad, och man torde nied skäl böra 
deri söka anledningen till aflagsenheten ifrån 
h ufvudbyggnaderna af de såkallade BadstuFvorna 
å landet —  hvilken lagbestämmelse i betydlig 
grad bidragit till förekomande af eldsvådor.

Nyttigt skulle ock hafva varit att stadga, det 
sädesbod , foderrum så ock loga och lador, jem - 
te Ladugården, så vidt utrymmet det medgifver, 
böra serskildt ifrån mangården byggas, jemlikt 
bvad 2 Cap. i  §. B.B. n. g. L . antyder — hvil- 
ka Lagbestämmelser ehuru icke afseende gran
nelags förhållandet, bordt, enligt vår ofvanföre 
utvecklade mening, i detta Cap. af B.B. erhålla 
sin häfdvunna plats jemte de i förslaget aldeles 
uteslutna stadganderna om Byggnads skyldighet, 
så väl nybyggnad, som årlig byggnad, öfverbygg* 
n ad , samt sa kallad öfverlopps-byggnad. A f  
så beskaffade förordnanden skulle ej mindre D o
maren lör utvecklandet af hithörande oftast kin
kiga rättsförhållanden, än ock Sveriges Menige 
A llm oge, van alt i Lagen erhålla rättesnöret 
härföre, dragit den största båtnad.

2 CAP.

Om  Widerboencles och Nabos lösningsrätt.

V i hafve redan anfört dé i vår öfverlygelse 
fullgiltige skäl, hvårföre delta Cap. altförväl 
kunnat bibehålla sin i Jordabalken ibland modi 
adrjuirendi häldvuuua plats j men vi ause oss
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der före icke förhindrade att ingå i serskild 
granskning ulaf dess lagbestämmelser, eftersom 
det i denna ordning förekommer, i  §. lyder 
sålunda: ”Har man köpt hus eller tomt i sta; 
då äge W iderboende eller Nabo lösningsrätt 
d ertill. -

V II Cap. i §. Jord. B. i n. g. Lag i ”haf-  
ver man Jcopt hus eller tomt i S taden , ta  shall 
han then å t  W  iderhoenden och Nabon hembjuda, 
forrån  therå uphud t e t g e s V i sätte dessa stad- 
ganden bredvid hvarandra egentligen för ullryc
kets skull, och medgifve behofvet af den redan 
genom Kongl. Förkl. 27 Jul. 1812 anlagne för
ändring. Äfvenledes bar hvad Lagen stadgar i 
V II: 2 §. ”W iderboende rå tt haj c a d e , som uti 
e tt hus och tomt i Staden del aga'”  i Lag
förslaget e r h å l l i t  det förändrade uttrycket ”tV i-  
derhoende år den , som i huset eller tomten del 
å rn _  en förändring, hvartill vi för vår del 
finna så mycket mindre anledning, som det slags
b e g r e p p s - d e f i n i e r a n d e  , h v i l k e t  i  d e n  Romerska
m fl. nå abstracta theorier byggda Lagsliftnin- 
oar och i de utur dem hämtade schematiska up- 
ställningar t. ex. Institutiones Justiniane®, är på 
sin rätta plats, deremot för de Götbiske, ur 
folkets sedvanliga rätt uprunna Lagai äi helt 
ock hållet främmande — ett föreställningssätt, 
hvars grunder vi på ett annat ställe *) ulförli-

*) S v e a : Åttonde Häftet N:o I  sid. C o. f. f.
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gare redovisat. Här vilje vi endast bifoga ett 
trallande exempel ifrån en annan Balk för alt 
förtydliga vår mening. — Då vår n. g. Lag i 
-Arfda Balbens i  Cap. och i §. med högst få, men 
enkla o.ch för hvarje medborgare äfven for den 
enfaldigaste fatlliga uttryck bestämer de trenne 
rigtningar af arfvingar framåt i slagten, till ryg
ga i ällen och sido-arlvingar, så ingår deremot 
Lag-Förslaget uti i Cap. 2 §. i ett systematiskt 
definierande af begreppen ätt, stam, gren, led , 
rätt up- och nedstigande led o. s. v. Så riktiga 
och äfven logiskt exactu än dessa begrepps be
stämningar *) må anses vara, så kunna vi icke 
annat än öfvertyga oss, att deras rätta plats va
rit 1 en Läro-bok, eller en theoretisk upstaJIning 
af Civil-lagens grundbegrepp, men icke i en 
Lag-Codex. ‘Skulle någon till bestridande* af 
denna vår mening påstå, att flere för sin förträff
lighet utmärkte Dade äldre och nyare Lagstift
ningar, följt enahanda af oss nu ogillade grund
sats att î  sjelfva lagen utstaka betydelsen a£ 
vissa allmänna begrepp, som för lagens stadgan- 
den ligga till grund, så möta vi denna endast 
skenbart giltiga invändning med följande, såsom 
vi hoppas , öfvertygande skäl. Först och främst, 
att en förvexling emellan hvad i den Romerska 
Lagstiftningen utgör sjelfva corpus juris i den

*) Salunda definieras ock Islada ra tten , njen Ti fräge hvarje 
opartisk , om  denna beskrifning kan af dcu olärde M ed
borgaren fattas?



m ening, hvari v i nu måste taga d et, af sjellva  
den positiva L ag-C odex *) a ena sidan ,och de 
af Juris consulti saratnanordnade Institutiones 
ä Jen andra, gifvit m ycken anledning till 
ett i förevarande äm ne origtigt I örest all. nngs- 
sätt, ooli v id are , äfven alsedt ilran dessa lacti-  
ska förhållanden , att hela upkomsten ar, och  
andan i  alla Göthiska Lagar i allm änhet, samt 
våra Svenska i synnerhet, står i ett aldeles o p -  
poneradt förhållande till de citerade Romerska 
eller R om erskt-G em ianiska. T y  likasom icke 
en eller annan Lagklok efter forut fattade prin
c ip er , utan hela folket under sm historiska 
fortbildning stiftat och utbildat de Nordiska L ag- 
stifln ingarne, så yrkar äfven detta fria folk att 
den liksom  utur deras inre andeliga lif  f ia m -  
oångna, ifrån liäfderna utvecklade lagen skall 
lätt igenkännelig och fullt emotsvarande den o- 
förviilade känslan af rä tt , fortfara alt vara en  
L ag för hvarje fri och sjelfständig m an, den  
B ail, då behof deraf göres, skall bade kunna 
fatta, och på sina egna förhållanden t. lampa. 
D e n  Svenska mannen påslår sig bora sladse aga 
en  Lagbok den han sjelf, likaså v a l, soin den 
lavk loke, kan fu llt f ö r s t å ,och hvilkens s'adgan- 
de°n, som alla ligga äfven iiniom den obildades

M frkelig t Sr att icke en gång den sa strängt system an- 
sersode Code Napoleon 'uti uvft.li.ran i.dövt de nu  ifraga- 
gavarande abstracta definitionerna —  bvdka dessutom  in 
uebara en afvikelse ifrån den i m otiverna sjellva (L. i a 0 )  

anförde princip.
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fattning eller omdömes förmåga, han i sina tvi- < 
ster och lidna rätlsförnärmningar kan inför Dom
stolen *) sjelf göra gällande. Sådan är ock den 
la g , som un gäller, utnr folkets historiska lif 
utbildad. Sa äro t. ex dess bestämmelser i arf- 
föJjden uti 5 Cap. Ä. B. visserligen till vidlöf- 
tighet utförlige, i thy att alla i samma led före
kommande, sålunda Samarfva skyldemän , Col- 
laleraler och Ascendenter 'serskildt upräknas , 
och till större lättnad för tillämpningen liksom 
livarje serskild utpekas, då deremot, sedan i Lag
förslaget de allmänna begrepps-bestämningarne 
en gang voro gifne, en mera systematisk up- 
ställning var både möjlig och logiskt träffande. 
Men det äi just emot denna grundsats vi pro
testera och utaf den vigt vi lägge på denna 
vår, ifrån Lagförslaget afvikahde mening, är ock 
en följd, att vi ansett oss böra begagna livarje
anledning att härutinnan yttra oss.   Det är
egentligen vid sådana stora princip-frågor, som  
Gianskaien bör, efter var Öfvertygelse, fästa 
sig ; detailen har intet, som i inflytelse är der- 
Jtned jemförligt.

)  Om  i sta llet för det Urgam la och frisinuiga målsman
skapet (or s ig , en A dvocat-cast skulle utbilda s ig , h v il-  
k r»  oberäkneligt olycklig inflytelse på vår Lagskipning 
skulle icke härigenom  upkom m a > Möjligheten d e ra f är 
dock m er au tänkbar, oin en Lag, m ed gruudsaU er »om äro 
tör »jelfva folket m er eller m indre främ m ande, autage».

I



Men vi återgå ifrån denna digression ,, för
anledd af nyss angilne opinion, till det egentli
gen förevarande ämnet. Emellan 10 osh 12 §.§. 
af detla 2 Cap. synes, i afseende på stadgandiernaa 
förenbarhet med hvarandra, uptomma följan
de betänklighet. Få förra stället ålägges den, 
som sin lösnings-rätt begagna vill, att instäm
ma köparen innom f) månader sedan lagfarten 
beviljades; det sednare lagrummet åter föresknf- 
ver anteckning i lagfarts-protocollet innom 3 
månader sedan iaglarten beviljades. Huru skall 
då parten åtbära s:g lör att vara förvissad att 
h af va fullgjort hvad vederbordt? För öfrigt: 
li vil ken mångtydigliet i uttrycket ”lagfart bevil
jades” istället för det förra ( i lV : 2. VII: 1 J. B.
förekom m ande) ifr å n ---------- tredje upbudet? ån
vidare: hvilken tillrackbg orsak kan föranleda 
behofvet af den föreskrifna anteckningen i lag
farts-protocollet, dä den anhängiggjorda lösnings- 
tvislen utförligt inltages i Domboken under sin 
serskildta §. och den omständighelen, att icke 
fastebref meddelas den , för hvilken den afbrut- 
na lagfarten sk ett, ger en tillräcklig anledning 
ulur sjeliva lagfarts-protocollet, att då behof der- 
af göres, rådfråga domboken om förhållandet? 
Vi kunne ej anse denna föreskrift annorlunda, 
än såsom följd af det controlierings-system, hvars 
brister vi på ett annat ställe *) sökt ådagalägga.

*) S rc a  XI. N:o 2  sid. 4 3 o.
%
Or
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S CAP.
Om m m fållighei i  Skog och maj'k; s<5 ock om 

mulbete å  åg o r, som ej med hågnad å t skill de åro.

Den i  § at 10 Cap. Byggn. B ., som e-  
motsvarade den i §. at förevarande Cap. lydde 

I  oskift skog och mark m age alla jordågare i 
by taga to rf, n åfver, vecl, tim m er , gärdsel, 
lo j och annat som ti ll  hus öch g å rd  tarfvas, 
men ej fo ra  det a f  bole eller å t annan sä lja  el
ler upläta .” 1 nya Lagförslaget är detta mo
ment sålunda förändradt: »A sa m fä ld  skog e l
ler mark m a hvarje delagare taga tim m er, ved, 
g ä rd se l, l o f , nåfve r , to rf eller annat som tarf
vas till  det hemman hvarfore han i sa m få llig -  
heten del liafver, men ej m å han något bort- 
salja  eller t i l l  annat bruk ån fo r  hemmanet a ri
vanda. -  -  -  V i kunne ej inse hvad §. vunnit 
genom denna omställning och förändring som 
endast borttagit de gamla classiske uttrycken. 
Hvarfore kunde icke t. ex. det fullt expressiva  
”uplata” fa stå qvar i stallet för det ourskrif- 
na talesättet, till annat bruk än för hemmanet 
använda? o. s. v. Åfvenväl synes del i n. g. 
lag serskildt stadgade fallet. ”Äger man jord i 
tvenne hyar nyttje ej den ena byns oskifla skog 
eller mark till annan b y ” hafva bordt bibehållas.

2 §. Det fall, som Lagförslaget i den
na § förutsätter, att nemligen en äng skulle va
ra samfäld, måste numera, då Egodelningar blif- 
va så högst allmänt vidtagna, vara så vllerst



55

sällsynt, att ett stagande derom i allmänna L a- 
i nen må Anses mindre behöfligt. 5 $. I afseen- 

de på Svedjande i oskift skog stadgar 2 § af *4 
Cap. Byggn. B. i vår n. g. L ag, att dertill er
fordras utom Samtelige delägarnes samtycko och 
låf jemväl anmälan hos Rätten, som förordnar 
Krono- eiler Jägeri-beljent hvilken med 2:ne 
Nämndemän skådar lägenheten. Lagförslaget har 
v ä l, enligt hvad i i §. stadgas, bibehållit nöd
vändigheten alt till Svedjande söka Konungens 
Befallningshaf vandes lo f ,  om Kronohemman i  
sam fäll igheten del äger; men då äfven vid frå
ga om Skattehemman, Lagstiftnmgen bor ur 
Oeconomisk synpunct vårda de vid dem befind- 
telige lägenheter till samdelägarnes gagn, ^synes 
den^i 1754 års lag förordnade besigtnings åtgär
den varit på sitt behöriga ställe , och här sale- , 
des halva bordt inflyta enahanda Rättens prof
iling som i 4 §. stadgas. Utur samma hänsigt 
anse v i åtskilliga af de föreskrifter, som i 4 Cap. 
B. B. utförligt innehåller, hafva varit behöflige, 
och sålunda icke hafva bordt ifrån lagen ute
slutas.

4  §. Naturligt är, och af §ig sjelf förstas, att 
då den samhällighets delägare som vill göra up- 
odling, icke derom kan med öfrige delägarne 
särnjas, han skall nödgas tillita rätten. en 
lagen hade här bordt upgifva någon al)män grund, 
hvarefter Domaren i thy fall skall förfara, så 
m ycket mera som Motiv. s. i2Ö föreskiifvs at-
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ten att utstaka villkoren för Odlingens begag
nande? Hvilken är då principen för denna ut- 
slakning? For vår del anse vi det i K. F. d. 5 
Oct. i7 4 i i speciell händelse föreskrifna beaig- 
tigandet af platsen genom 2:ne Nämndemän och 
antecknandet vid Tinget skäligen böra utsträc
kas till alla under tvist varande Nyodlingar å 
oskift mark, till rättelse och bestämning af be
sittningsrätten vid flerfaldiga tvister.

5 $. Härom få vi yttra oss i sammanhang 
om det allmänna ämnet om Jagt, hvilket före
kommer i i2:te Capillet.

Vid 9 och i 4 §§. äfvensom hvad i M oti- 
vein as. 125, o. f. f. yttras angående förhållan
det mellan afgärda-by och bolby, vilja vi på ett 
ställe anföra följande anmärkningar.

Efter den grund att icke i Lagen införa 
definitioner *) har förslaget uteslutit de i X IX . i .  
B. B. intagne orden ’’Bolb}  ̂ är gammal by, och 
Afgärda by är den som å Bolbys mark bygd ärs 
 Utom den för hvar och en lättfattliga en
kelheten af denna bestämning, soin i anseende 
till de ifrågavarande benämningarnas smånin
gom försvinnande ur språkbruket, torde anses 
af behofvet pakallad, kunne vi icke gilla den 
åsigt att ”dessa bestämningar höra till läran om 
Hemmans olika art och egenskaper. De skulle 
i  detta fall hänföras till fvameral-vetenskapen

*) Se ofvanfore mera härom.



så vidt de på något sätt skulle angå jordnaturen 
eller dermed sammanhang ägande Kamerala om
ständigheter. Men nu är i sjelfva verket för
hållandet det rakt emotsatta, och rättsföljderna 
deraf, om by skall anses såsom Bolby eller A f
gärda, ligga helt och hallet innom den Allmän
na Lagens område; böra således pa intet annat 
ställe än i den Balk af Jus constitutum, som he
ter Byggninga Balk, stadgas. Sasom Lagföl sla
get och än omständligare sjelfva motiverna in
nehålla, bero af denna sak åtskillige rättsverk
ningar jemväl innom samfällighets oroiadet, det 
af K . Lag-Commiteen egentliga ansedda Objectet 
for Byggningabalken, da man deremot förgäfves 
efterletar den ringaste verkan till höjning eller 
minskning i de af ett hemman utgående onera, el
ler andra dess natur rörande förhållanden, af 
denna distinction mellan Bo!- och afgärda by. 
Lagen synes således med den fordna enkelhe
ten hafva bordt bestämma meningen med dessa 
uttryck. — Men vi skole i samanhang härmed 
•granska, huruvida tillräckliga skäl funnits till af- 
vikande från vår n. g. lags princip att gifva Bol
by åtskillige på dess ålder etc. grundade praero
gati ver framföre Afgärda by. Det kan visserligen 
icke bestridas, att Kongl. Förordn. d. 10 April 
1810 tagit ett steg i samma rigtning genom m ed- 
gifvande åt Afgärda by, att med lika rätt söka 
och erhålla skifte i skog och utmark med Bol
by n , men likväl med uttryckligt tillägg i den 
citer. förordn. .”och njuter dervid afgärda hem-
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man efter sitt öre eller hemmantal hälften m in 
dre än  Boiby” — ehuru, såsom billigheten sy/nes 

k föreskrifva, afgärda byen sedermera, efter sskif-
tet, erhåller Bolbys rätt å det sålunda tillskiifta- 
de. Men icke finne vi något härmed analogt i 
Lagförslaget, som genom underlåtandet att om 
hvardera af dem gilva serskildta stadganden, nnöj- 
ligen kan anses hafva velat sätta dem i pariitet, 
hvilket ater strider emot den i moliverna anigif- 
na grundsats: ’’om lörändring eller utvidgandie af 
dessa rättigheter, bör eller kan nu icke b 11ifVa. 
fråga, ulan blott om att skydda dem sådanai de 
förrut funnits stadgade/’ Visserligen har L a g 
förslaget da det jemlikt i4  §. tillagt afgärda;. by 
delagtighel i de bolbys rättigheter, hvarorm i ,  
2 , 5 och 9 paragrapherna i Capiilel handha, i 
dessa afseenden förfarit i öfverensstämmelse imed 
den föregående Lagstiftningen ; men samma L a g 
förslag har; detta oagtadt, derifrån gjort em li
ka väsentlig och i sina rättsförhållanden gen om 
gripande afvikelse, då den proportion af ”Inälf- 
ten mindre än Bolby efter sitt öre eller htetn- 
mantal,’* hvilken för afgärda bys samfälliglhels 
delaktighet, så väl uti 19 Cap 4 §. Byggn. B., 
som ock uti Kongl. Förordn. d. 10 April lfS io , 
med samma ord bestämmes, i Lagförslaget lhelt 
och hållet utgått. Det är denna hufvudsakdiga 
princip-förändring, hvilken vi för vår del i<cke 
finna antaglig, äfvensom vi icke kunne unidgå 
att.anse densamma föga öfverensslainmande nned 
den, ur inotiverna ofvanföre recenserade gruind-
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sals att blott skydda, således icke förändra de, 
Bol- och afgärda by lagligen tillaggde rättigheter, 
hvilkas bestämning dessutom, efter vår mening, 
varit i den hittils gällande Lagstiftningen äfven- 
så väl på billighets grunder, som på omsorg för 
Nyodlingars forkofrao, ändamålsenligt fotad

4 CAP.

Om Skifte.

Då denna del af Lagstiftningen genom^ en 
eednare utkommen författning, Kongl. Maj:ts Näd. 
Stadga om Skiftesverket i Riket af d. 4  Maji 
1827 , undergått väsendtliga förändringar, vore 
det ändamålslöst att fästa någon speciellt gran
skande upmärksamhet vid Lagförslagets stadgan- 
den rörande detta ämne. För Öfversigtens a ll- 
m ännelighet skulle det da vara af nöden, att 1 
ett sammanhang granska båda de ifragavaranda 
författningames i  en del öfverensslämmande, i  
andra puncter olika åsigter, hvilset atei ound
gängligen skulle förutsätta en egen vidlöftigare 
framställning, än som i vår nu förevarande plan 
ingår. Måhända skola vi vid ett annat tillfälle 
ingå i  denna detaile.

5 CAP,

O m  Stängsel-skyldighet.

Redan den gamla uttrycksfulla rubriken i 
Byggn. B. motsvarande 5;te Capitlet. Om laga
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varn tappning och hägnad’' har undergått den
na moderniserade förändring, utan att yi aer_
till kunnat utfinna det ringaste giltiga skäl.

Sjoir™ de hufvudsakligaste grundsatser upuå 
hvilka den föregående *) Lagstiftningen i des- 
f  amnen varit stödd, hafva likaledes blifvit ut
bytta emcd n y a , uti det så kallade enbets sy  -

u X 4 k ' r i,de’ hvilkas -  senast skola

1:0) l  a f  seende p a  den allmanna skyldighe
ten att stängsel underhålla. Härutinnan harvar 
nuvarande Lagstiftning uti 5 Capitlet Byggn. B. 
och Kongl. Förordningen den 9 Febr. 1802 om
fattat följande enkla priciper. 3 :0 ) Likartade ä- 
gor stanga gemensamt emot hvarandra, och m- 
ägor hägna sig sjelfva emot utägor: 2 :0 ) Vid
stängsels upprättande emellan byår, tjenar by
ens oförmedlade diemmantal till grund i fråga om 
utägor; förmedladt hemmantal i  fråga om inägor. 
0:o) By gr an nar fördela hägnaden emellan sig uti

*) Vi böre härvid anm ärka livad Com m ittens Pvotocoll för 
den 2 5 Nov. 1 8 2 5  omförmäler, a tt tVennö Ledam öter a f- 
veko ifran pluralitetens mening : Justitiae O m budsm annen 
T ö r n e b l a d ,  som  ansäg lagens stadgande om  skyldig
het fcir agare a f äker och äng att stänga ensam m ot 
skog och betesmark böra bibehällas: sam t Justitiae C au- 
celleren B e r g  e n s c h ö 1 d> som ingen ändring  ville fö re -
*15 i slängselskyldigheten, utan ansäg den böra förblifva
1,11 a,,a delar sådan den stadgades uti F . d . q F ebr.
1 8 0 3 .  y



Jnägor ovillkorligen efler delningsgrunden i ut-.' 
ägor antingen efter delningsgrunden eller efler 
oförmedladt hemmantal, o. s. v. — Eaglörsla— 
get har i stället för dessa principer antagit den 
enda generella ”att hvar helst en Jordägande 
rätt möter en annan -  -  skyldigheten att del- 
laga i stängseln skall vara fullkomligen allmänn, 
så att den inbegriper älven det fall, då skog 
eller betesmark möta åker eller äng.” Enligt 
LagComitéens tanka hade neml. stängsel i fo td— 
na tider den helt olika betydelsen atlutgöia tec— 
Jjen till skedd occupation af det ifrågavarande 
ägo-om rådet, då deremot nu mera stängselns 
ändamål är att göra delta stadgade område m e
ra brukbart. Den sednare delen af detta raison- 
jiem ent lärer af ingen kunna besliidas; ehuiu  
m an derlöre icke behofver utesluta afven den 
förra syftningen ifran stängsels ändamal. Ifvad  
den förra åter angår, så torde man, för alt an
träffa fallet för en sådan status occupationfs nöd
gas gå så långt tillbaka *), att icke ens det rin
gaste ljus kan från historiens häfder erhållas. 
Säkert är åtminstone, att denna period i vårt 
Fäderneslands historia ligger långt bakom de 
skri fn a‘ lagarnas epoch, och hvad beträffar den 
theoretiska riktigheten af detta antagande, att 
egainderätteu till jorden skulle grunda sig pa en

*) Redan (let på 12 o o - la le t  förekom m ande Helge AntlsLolms 
Heslutet gynnar p& iutet siitl O ccupationsrältcn, än xnin- 

<die sednare jtadganden.
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occupatio, torde RaltsLärare ega att deremot 
anföra Jika vigtiga som o vederläggliga inkast. 
För var del liafve vi öfvertygat o s s , att en så
dan occupationslära innom sig bär en logisk con
tradiction, i thy att den coexistence, som der- 
igenom skulle bibehållas, i sjelfva verket så- 
tnedelst omöjliggöres, — och att påledes en ö f-  
v erens k o iri m else är här det enda räddningsmed
let för de Iria coexisterande individuernas sjelf- 
sländighet — men bevisen för denna mening till
höra icke denna framställning. Motiverna (s. 
i 4o) raisonnera vidare, att det ifrågavarande stad
gandet i vara Lagar, ”åker eller äng skall en
sam stänga emot skog beteshage eller utmark’* 
är en löljd af det ursprungliga förhållandet e -  
mellan jordbruk och boskapsskötsel, och det för
ras inkräktning på den sednares område. V i 
öfverlemne at rorsjtaren i de uräldsta häfderna 
att afgöra, huruvida detta någonsin i vår Nord  
varit förhållandet, och skulle anse detta våra 
Förfäders salunda antagna Nomadiska lefnads- 
säit för ett mer än mycket obestyrkt factum, 
hör var del hafve vi funnit ett mycket enklare 
skäl ligga till grund för merberörde lagprincip,
en grund, som lika mycket stödjer sig på rätt
som billighet; den neml. att detta landtmannens 

| hägnads åliggande, i likhet med alla öfriga jor-
I den ållöljande onera, af Lagarne blifvit bestämdt

med tydligt afseende på den olika nytta sora 
derat tillkommit de serskildta jordagarne. Hvarje 
billig Lag skall härifrån utgå, om den skall up-
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/vlla sin bestämmelse; i  annat fall skall den för
lama arbetskraften i stället för upmuntra idog- 
het och drift i en viss näring. -Tillampom nu 
denna enkla, af Lagarne hitintills hyllade, grund
sats på förevarande ämne. Hvilket helt olika 
gagn af hägnaden har icke den , som derigenom  
betryggar en rik skörd, eller en ömnig hbvaxt 
af sin inäga i jemförelse med den derintill gran
sande utmarkens eller skogens ägare ? Vore det 
någon rimlig proportion emellan möda och be
löning, omkostnad och product, uti ett stadgande, 
som ålägger dessa enahanda stängsel-skyldighet? 
Skulle ej skogsägarens ruin till åkerägarens o- 
billiga vinst blifva derutaf en ovillkorlig och 
rättsvidrig följd? Och derutaf, hvilket missnö
je med en i sina följder så obillig lag, sa for
störande landtmanna idogheten, genom ojemn 
fördelning af tyngd och fördel? Härtill kom
mer , att den , som besitter inägan, har ojem- 
förligt lättare tillfälle att vårda hägnaden om
kring densamma, uphjelpa det bristfälliga, och 
efterse dess vidmagthållande. Dertill atga dere- 
m ot för den angräntsande utniarksägaren obe
räkneligt flere dagsverken, både för det längre 
afståndet, och nödvändigheten alt endast i och 
för detta ändamål förspilla sin tid till denna, för 
honom  onyttigtf, hägnads underhallande *). Bil
lig h e t och rätt synas således tala för den nu va

*) L agförslaget har a f denna anledning p ro jece ra t en ersätt
n ing  , bvaron i vi snart skola y ttra  oss.
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rande Lagstiftningens, af ålder pröfvade och god
kända giundsatser, rörande detta ämne»

2:0) En lika vigtig och måhända än mera 
genomgripande förändring har Lagförslaget an
tagit i afseende p å  den gru n d , e fte r  hvilken 
grannars ömsesidiga deltagande i  hågnads skyl
digheten skall matas. Den aldraäldsta, i Land- 
skapsLagarne stadgade grunden för detta delta
gande, den nemligen, att hvar och en skulle, 
der gemensam stängsel -  skyldighet ägde rum, 
taga del i  stångseln ti ll  h å lften t har a f Lagför
slaget blilvit åter uptagen. V i äro de förste uti 
att gilla uptagandet och bibehållandet af häfd- 
vunna lagbestämmelser efter deras successiva 
utbildning i vart Fäderneslands Lagstiftning. 
Men svårigheten är med den princip, hvar- 
om nu är fråga, att densamma, ehuru antaglig 
hos vara äldsta förfäder, då ännu landet var fÖ- 
ga cultiveradt, och ägande rätls-begränsningarne 
föga utstakade, sedermera vid ett förändrad t 
förhall an de, måste undergå en derefter m odifi- 
cerad förändring. Redan för öfver fyrahundra
de år sedan inträffade detta, och i 26:te Cap. 
13. 13. LandsLagen påbjöds ”a tt den skulle fö r  
mera g a rd a , som fo r  mera lå g , och den f ö r  
minna som f ö r  minna låg." Härutaf bevisas 
således obestridligt, att redan vid denna tid lan 
dets upodling, ägo-ry mdernas utslakning <och
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upskatlning *) m. m ., som on tilltagande folk
mängd och civilisation förer med sig, gjorde 
nödvändigt för Lagstiltmngen (som nu genom 
LandsLagen concentrerades i en allmän för alla 
Provincer gällande Lag), alt utgå ifrån m eia  
tillfredsställande grundsatser uli denna maglpa- 
liggande oeconomiska angelägenhet. Den histo
riska utvecklingen af nuiTragavarande lag-ämne 
ådagalägger ock för forskaren obestridligt, att 
denna förändrade Rättsgrund, i LandsLagen up- 
tagen, sedermera successive befanns hade billig, 
och i hög grad befrämjande det åsyftade ända
m ålet af landets odling, oeh det odlades Iredan
de ifrån  all slags åverkan; och vi kunne ej und
gå tillägga, att behofvet deraf stiger i samma 
proportion, som odlingens tilltagande. Då nu

*) O m  äfven, enligt Mott. s. i 4 2 . förhållanden n tu r den 
tiidens skattsyslein öfvat inflytelse p å  denna i LandsLagen 
a n tag n a  grundsats; så anse vi detta lika billigt^, som 
n ö d v än d ig t , att fö rhållanden , som ined hvarandra sta i 
d tetta intim a sam band , äfven pa hvarann ömsesides in
v e rk a . I  sam m a m ån  åter, som  skattsystemet b lef till— 
io irlitligarc , skulle ock alla dess beröringspuncter m ed öf- 
r i.g a  oeconomiska angelägenheter hafva pä desse ett lo r -  
eLelaktigt inflytande till bestäm uing i enlighet m ed både 
iraitts — och billighets grunder — ett efter vår m ening, 
ta la n d e  skäl för den i Landslagen stadgade, och af sed- 
niiare Lagstiftning gillade princip-för.milling. F ö r öfiigt är 
Ei.är stället att erinra det LandsLageus uttryck ’ ligga för 
am er eller m i n n a m y c k e t  sannolikt endast liar afseemle 
£>.å sjelfva förhållandet m ed ägorym den, m en  icke m an ta- 
i l is t , som ännu under denna tid  var på intet bestäm dt 
s.äit;t fixeradt.
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ändamålsenligheten, och nyttan af detta stadgan
de bli t vit under loppet af flere secler, hvarun- 
der jordbruket varit under fortfarande tillväxt 
och förkofran, städse tillräckligt pröfvade, kan 
man icke annat än högeligen gilla, att så väl 
1754 års lag som ock den sista författningen i 
amnet af d. 9 Febr. 1802 utgått ifrån merbe- 
rörde grundsats. Redan af dessa anmärknin
gar måste man draga den slutsats, alt mer än 
mycket vigtiga skäl måtte halva lör LagComit- 
téen förekommit till en vidtagen förändring, och 
densamma af så väsendllig inflytelse, att nu
mera allt stängsel-åliggande skulle utgå ifrån  
normal-principen ulaf halfvering å hvardera af 
de stängselskyldiges sida. — V i skola söka att i 
denna fråga leda oss till ett fördomsfritt resul
tat. De exem pel, som ifrån främmande länders 

lagstiftningar äro lånade, lörlora, skulle vi för
moda, all bevisande kraft, då man betänker, h v il-  
ken oändlig skillnad i local-lörhållanden, som här 
framställer sig äfven i jemförelsen med vår när
maste granne Dannmark.— Visserligen inträffar 
någon gång, hvad Commitléen anmärkt, att ä- 
gorymden icke svarar emot hemantalet, och att 
således det sistnämnda skulle i ett så beskafladt 
fall utgöra en mindre rättvis stängselgrund. Men 
att sådana fall äro undantag ifrån den allmänna 
regeln, som naturligtvis måste innebära ett för
hållande af motsvarighet emellan ägor och hem
mantal, helst då i sednare tider de grunder, h var-
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på mantalsbeslamnio# stödt sig, blifvitallt mer 
och mer tillförlitliga, lärer icke af någon opar
tisk kunna bestridas. Och med el t billigt mecl- 
gifvande häraf, fråge v i ,  är det i något afseen- 
de fullt motiverad t, att förkasta en af flere år
hundraden gillad lagprincip derföre, att den i 
vissa undantagsfall kan vid tillämpningen råka 
att blifva mindre billig ? Är icke delta, att lör de 
få lika möjliga som nödvändiga undantagens skull, 
förkasta sjelfva regeln? Och, tillägga v i, då 
man ifrån denna billighets åsigt utgår, hvad blil— 
ver domen öfver det nyinförda halfverings-sy- 
stem et? — V i skole snart finna svaret härpå. 
F örst böre v i dock ännu omröra en emot vår 
n. g* lags princip anförd invändning: Utom den 
redan omtalade osäkerheten i principen, harJLag- 
Comitéen (Motiv. i 45) anmärkt dels vidlyftig
heten och svårigheten af de uträkningar, som 
för verkställandet af en sådan hägnads delning 
m aste göras,” dels ocli den omständighet, alt vid 
de flesta hittils upstålda  ägoskiften, taxering ej 
sketsB; af jord emot jord öfverhufvud, utan en
dast; af de serskildta slagen emot hvarandra.” 
H va d det förra anmärknings»momentet beti al- 
far „ så har erfarenheten atdeles icke intygat, 
det vid  användning af nu gällande grundsatser, 
så svåra eller invecklade uträkningar vid hägnads 
delningar ägt rum . att der icke både «1'Latidtmä- 
tarem kunnat ulan mycken tidsspillan upgöras, 
och a f jordägarne fattas. V i synas derföre fullt, 
kun ii a trygga oss till detla ei larenltelens vitt-



4

48

nesbörd. Beträffande ater den om förmälda o- 
jemnheten i följd af hittils vid ägoskiften vanlig 
taxering, så synes denna olägenhet, i afseende på 
omdömet af hvars verklighet vi i många fall in
stämma,till största delen vara undanröjd genom den 
nya Skihes-Sladgan, och jemväl i de händelser, då 
den ännu skulle förefinnas , lälteligen kunna ur 
vägen lödjas genom langt mindre genomgri
pande lörändring, än den nu föreslagna. Ett 
stadgande derom vid skiftesförrätlmngs verk
ställande skulle nemligen vara på sin rätta plats. 
Men vi öfvergå ifrån denna negatift eller pole
miskt riglade framställning till den egentligen 
mera positiva och bevisande. Y7i uptage dervid 
sasom grundsats det yrkande, att stängsel-skyl
digheten ftiaste i likhet med alla vid jord fa
stade åligganden grunda sig dels 1:0) på nyttan  
för jordägaren, ett mom ent, som ehuru oeco- 
nomiskt, likväl icke är af mindre v igt, aldra- 
helst da, såsom här, sjelfva billigheten  är deraf 
en ren caussal-följd, dels 2'.o) och förnemligast 
på rättvisan, den egentligen absoluta grunden 
lör alla en lagstiftnings bestämmelser. Nyttan  
eller fördelen af en hägnad skall väl helt na
turligen bero på storleken och godheten af dét 
ägo-område, som af stängseln göres odlingsbart 
derigenom , att detsamma ifrån all åverkan be
frias. Denna sats är för klar att behöfva be
vis. Deraf följer då, att den by-delägare, h v il-  
kens ägorymd, och deraf beroende hemmantal är 
vida större än den andres, i enahanda propor-
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tion skall hafva större fö im ån af hägnadena up- 
förande och underhållande, då den förre al den 
inhägnade lägenheten till ex. skördar 1O00 T un
nor spannmål, den sednare 5o o. e. v. Vore 
det n u , fråge v i, i delta afseende, om Staten 
skulle af båda dessa jordägare fordra alldeles 
lika stora utskylder, icke fullkomligt analogt 
med det lagstadgande, alt båda skola lika del
taga i andra jorden åtföljande onera ? Mert då 
den ene i  anledning af sin tjugo gånger större 
fördel af Stats-beskyddet contribuerar tjugo gån
ger roera till Slats-Oassan, till andia alltnänna 
utskylder och praestationer, hvilken billighets- 
raison skulle väl då kunna anföras dertill, att 
han lati delta enda åliggande bedömmes utur en 
annan, hel motsatt synpunct? Åfven ifrån den
na förm åns och billighets sida åsedl, lärer det 
väl i<cke hafva varit förgäfves, som den Chri
stoph orianska Lag-Codex måste afvika från den 
förnatt gällande, då möjligen omvändbara, men 
genom  alla eultur-förbättringar redan i i 5:de 
seclefc icke tillämpliga halfveringsgrundsatsen u- 
taf st.ängsel-åliggandet, — Detta ifrån den oeco- 
no.miiska nyttans och billighetens sida, —  V i sko- 
le  nui öfvergå till den strict Juridiska, eller den 
egenttligen hithörande rättssidan. Med full
k om lig t fog h?ir en Medboi'gare att fordra, det 
t,age>n i allmänhet och hvarje dess speciella 
ttadg;andeutgår ifrån de allmänna rättsgrunder, 
10m förnuftet och rättvisan föreskrifva. Det

4



bör inför Lagen ske alla rätf, och en lagbestäm
melse, tom derifråu i mer eller mindre mån af- 
viker, skall icke undgå att anses förhatlig, och 
Bfv ert rädas. Då uu i det förvarande fallet den, 
allmänna och förvillade rättskänslan högljudtger 
tillkänna det rättsstridiga deruti, att intet afse- 
ende fastas ulat Lagen, på större eller mindre 
ago-omrade, och deraf naturligen upkornmande 
förbindelser, utan alla anses lika förpligtade till 
ett dem pa lika sätt trälfande enahanda tvång, 
maste detta revoltera samma oförvillad» oindö- 

.m e , och än mera såra den, som af ojemnheten*) 
lider. Onekligen skall denne mer eller min
dre högljudt protesteramle raisonnera sålunda. 
Huru kan reagen, om än dess nya princip må 

vara så enkel och lätt tillämpelig, sora h elst, för 
denna enkelhet upoflra mitt obestridliga an
språk på rättvisa? Har då icke, skall han sau-

) Motivaroa anföra åtskilligt 0111 ojexnnhetcn afvea i d e n  nu 
gällande häguadsgnuiden. T ill en del äger väl ock det
ta sin tskiighct a tt, ledan 5 Cap. 2 §. Byggn. B. oGh iiu 

'■ bestäxxidnre 1 8 0 2  års stängsel förordning, 6att h äg u ad s-  
åliggandet i berox ade af m antalet, stundom  något m iss
förhållande intiaffar på grund ai mantalens olika godhet 
i alseende på ägor etc. Men detta oagtadt bö r m nn 
m edgifva, att Lagen här utgått ifrån en g ru n d sa ts ,  som 
åtminstoile allm änt och till regel, har m ed  sig p ro p o rlio -  
nerlig jexrtuhet och .b illig h e t, hvilka derem ot aldeles icke 

• d^gå i halfreriugs-gysU m et, eonstrueiadt på en aritm etisk  
e«b ojiuidisk m åttstock.
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nolik t tillägga, Tar jordbruksnäring trifvits väl 
under våra förra likaså rättsenliga som billiga 
lagar, Öfver omöjligbeten af b vilkas tilläm p
ning ännu ingen med något fog klagat ; och skall 
väl för en sådan bi-om ständighet, som enhet i  
användningen , min kraftigaste rättsfordran e f-

tergifvas.”

V i hafve ej kunnat utfinna någon t illf  ed
ställande vederläggning af dessa invändningar, 
och ehuruväl m ycket ännu vore alt. i denna sak 
anföra, m åste v i här för att undvika en större 
v id lö ftigh et, afbryta med yttrandet af vår ö lver-  
tyge lse  om  företrädet bäde i billighet och lätts— 
en lighet uti den nu gällande lagens stadgan
de. B etänker man åter hvilken oreda i lan
det sku lle  blifva en oviiikorlig loljd deraf, att 
dessa förändrade principer antogos, hvdken  
rubbning i alla hillils gifna rättsförhållanden, 
tusendeta ls lörspillda dagsverken, oerhördt lör- 
ökade bördor för land Ibruket o. s, v. skulle up- 
k o m m a , då altid någon lann sin båtnad vid ajt 
p åyrk »  införandet af det nya system et; så kan 
man ick e  undgå, att högeligen önska upskof m ed  
dess gällande görande.

D e  följande 4 , 5 och 6 §§ innehålla dels u n 
dantag ifrå n , dels modifieationer utaf de 2:ne 
nu a f  oss recenserade hufvudprinciperna. L hu- 
i ’U  såm edelst några af dera» skarpaste kants.,



äro bortslipade på ett sält, som måhända up- 
häfver systemets consequent innom sig , och de 
j sådant alseende mera närma sig till vårt fö 
reställningssätt, tveke vi icke att påstå, det til
lämpningen utaf de samma skall blifva under
kastad en vida större mängd af svårigheter, än 
som någonsin mött användningen af vår nu gäl
lande lags bestämmelser. T y  sedan Lagförslaget t. 
ex. i ett föregående moment aj 6 §, stadgat den 
af oss pfvanföre bestridde grundsats, ”vare äga
re af skog utmark eller beteshage pligtig att 
taga del i stängsel, äfven emot åker eller äng;’» 
tillkommer genast i följande moment den modi
fication, soro väl den sunda rätts- och billighets 
känslan förestafvat; ”finnes det alt någon som  
med skog etc. -  -  -  annan möter, skulle af häg- 
naden m arkligen betungas utan, motsvarande 
nytta f  ”varde stängselskyldigheten derefter ma» 
ten,” Skall ej, fråge vi den sakkunnige och 
erfarne, i nästan hvart enda fall den invändning 
möta, att skogsägaren märkeligen betungas, utan 
motsvarande nytta af stängselu ? Och om det
ta måste m edgilyas, hvilken obestämdare prin
cip kan väl gifvas än den nyss anförda “varde 
stängselskyldig heten derefter  mäten?’* Skall icke 
detta derefter gifva anledning till de mäst in
trasslade stridigheter, och gifves väl till deras 
slitande den ringaste allmän norm- — Ån m er, 
mot 6 $:a slut for att jemnka det obilliga i half- 
verings systeme't ’’ligger skog utmark eller be
teshage så aflägse, att ägaren icke_ utan stor *



svaritfket kan sin stängselskyldighet sjelf full
göra., då rciå viss afgift i stället bestämmas, den 
han iårligen erlägga skall till honom som med 
ägor m öter, och stängsel äskar.*’ Nästan mtet 
stadgande kan innehålla mera obeslämbarhet 
och irelativitet, än det nyss anförda ”stor sva^
righeit,” som o m ö j l i g e n  kan undgå att vid tfl-
lämpmingen producera de mäst stridiga anspråk 
å önnse sidor. Hvad skall härvid kunna slila *) 
tvistfen emellan den enes yrkande och den an
dres vägran, då den ene icke kan tvingas gif- 
va h'vad den andre obilligt kräfver? Erfarenhe
ten iintygar, huru ofta oginhet grannar emellan 
alstrras: man akte sig att i lagen inlägga nya frön 
dertiill, eller genom obestämda stadganden nä
ra oienighets gnistor, som snart skola ulbryta i 
u p p » en b a r  låga. Aldraäfventyrligast blifver för
h ållandet , då tillfälle yppar s g för den ene gran
nen att taxera den andra; än mer da grunden 
för detta taxerande icke kan undgå att anses 
obilllig af den, som provoceras dertill. Alla des-

*) IKongl. Lag-C om iteen föreslår i 8 §. af detta Capitel en 
” W s k ild  N äm nd’’ aom genom ein upskattning skall af- 
.göra de i deuna 6 §.  förekomande tviste-frågor. U n - 
4 dersökning om  den större eller m indre tjenligheten af 
tdenna m essure tillhör egentligen Rattegangslärau. H är 
jaum ärke  vi endast, att de invecklade rättsstridigheter, 
f som i de förevarande frägorna förekom m a, sannolikt ieke på 

ett för parterna tillfredsställande sätt sålunda kom m a att 
• fg ö ra a , utan att högre D oraare-pröfning påkalla», oeh 
»«lunda en obestämbar inangd a f  rättegångar åstadkommes.
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sa och an flere btifva de i  utöfningen oundvik- 
ge följderna af principer, på ett så genom gri
pande sält^förändrade.

9 §. innehåller jem väl en afvikelse ifrån 
de här otVanfore af oss vidlöftigare granskado 
grander om halfvering i underhålls-skyldigheten 1 
af hägnad, då har stadgas ”hållen alle delägare 
led eller grind hvar etter thy som han i ägor
na del hat ver.'* Att detta ar principvidrigt, 
skall ingen kunna neka, som betänker, att jem - 
väl grind eller led måste till stängsel räknas.






