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I DENNA BERÄTTELSE-AVDELNING FÖREKOMMANDE ÄMNEN. 

DEN UNDERDÅNIGA BERÄTTELSENS 

Text. 

Sidor. 

Tabeller. 

Litteror. Sidor. 

SAMMANDRAG 
af 

primäruppgifter. 

Tabell-
nummer. 

Sidor. 

UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T 

Inledning 

I. Domstolarnes samt Polis- och Verkställande Myndigheters Arbetsredogörelser. 

Sammanlagda antalet af mål och ärenden: 
a) vid underdomstolarna; b) hos polis- och verkställande myndigheter; c) i öfverrätterna; 
d) i Justitie-Revisionen; e) i Justitie-Stats-Expeditionen 

A. Domstolar och Myndigheter, hvart slag för sig betraktade. 

1. Underrätter. 
a) Häradsrätterne 

Särskildt med afseende å Konkurs- och Urarfvamål 
b) Ägodelningsrätterne 
c) Rådstufvurätterne 

Särskildt med afseende å Konkurs- och Urarfvamål 
d) Krigsrätterne 

2. Polis- och Verkställande Myndigheter. 
e) Polisdomstolen i Stockholm och Poliskamrarne i Riket 
f) Öfver-Ståthållare-Embetet och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen 

3. Ö fverrätter. 
g) Hofrätterne: Svea, Göta och Skånska, jemte Krigs-Hofrätten 
h) Kammarrätten 

4. Justitie-Revisionen 
5. Justitie-Stats-Expeditionen 

B. Målens och ärendenas art och mängd i Riket på det hela; deras fördelning på 
olika slags domstolar och myndigheter; de vid årets slut oafgjorda tviste- och 
brottmålens ålder; antalet af från underrätt till högre rätt hänskjutna tviste-
mål; rättegångs- och lagsökningsmålens förhållande till folkmängden. 

1. I Första instans. 

a) Antalet af mål och ärenden; jemförelse mellan de oafgjorda målens antal vid årets 
början och slut. 

1. Tvistemål 
2. Öfriga Civila mål och ärenden 
3. Brottmål 

b) Jemförelser och Anmärkningar med hänsyn till förestående uppgifter. 

1. Målens procentiska fördelning mellan särskilda slag af domstolar och myndig-
heter, åren 1867—1871 

2. Antalet af och Procentförhållandet emellan de år 1871 inbalanserade, inkomna, 
förfallna eller afskrifna, afdömda, och utbalanserade Tvistemål, äfvensom 
antal och procentförhållande med hänsigt till de vid årets slut uppskjutna 
målens ålder 

3. Procentförhållandet, åren 1867-1871, mellan Enkla Skuldfordringsmål, Tvistiga 
Konkurs- och Urarfvamål, Boskillnadsmål utan sammanhang med konkurs, 
och Andra Tvistemål 

4. Procentförhållandet, år 1871, mellan antalet afdömda Tvistemål och erlagda Vad, 
samt emellan antalet afgjorda Skiftesmål och deri anmälda underdåniga 
Besvär 
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A. XLIII 

RAPPORT AU R O I 

Introduction 

I. Bulletins des travaux des cours et des tribunaux, de même que des autorités de police et 
des autorités exécutives. 

Nombre total des affaires pendantes auprès des autorités de tous les degrés de juridiction, 
des autorités de police et d'exécution judiciaire, ainsi qu'au bureau général du départe-
ment de la justice 

A. Tribunaux, cours et autorités, pris séparément, selon leur nature et leur com-
pétence. 

1. Tribunaux inférieurs. 
a) Hä rads rä t t e r (ordinaires, de 1ére instance, dans les campagnes) 

Pour ce qui concerne les faillites, les banqueroutes et les demandes en bénéfice 
d'inventaire 

b) Egodelningsrät ter (spéciaux de délimitation) 
c) Rådstufvurät ter (ordinaires, de 1ére instance, dans les villes) 

Pour ce qui concerne les faillites, les banqueroutes et les bénéfices d'inventaire 
d) Kr igs rä t te r (tribunaux militaires) 

2. Autorités de police et autorités exécutives. 
e) Tribunal de police de Stockholm et Chambres de police du royaume 
f) Gouvernements des provinces 

3. Cours supérieures. 
g) Hofrät ter: Cours royales ou d'appel de Svea, de Gothie, de Scanie et Bleking, 

et Cour royale militaire 
h) Kammarrä t t en : Cour royale des comptes 

4. Justitie-Revisionen: Cour suprème du Royaume 
5. Justitie-Stats-Expeditionen: Bureau général du département de la Justice 

B. Nombre et nature des affaires; leur répartition d'après les cours, tribunaux, et 
autorités des diverses catégories; âge des procès civils et des affaires cri-
minelles pendantes à la fin de l 'année; nature des procès civils pour les-
quels il a été interjeté appel et leur proportion relativement au nombre des 
causes terminées; proportion des affaires judiciaires et des saisies-exécutions 
par rapport à la population. 

1. En première instance. 
a) Nombre et nature des affaires; proportion entre le nombre des affaires non-terminées 

au commencement et à la fin de l'année, pour ce qui concerne: 
1. Causes civiles 
2. Autres affaires civiles, de juridiction volontaire et administrative &c. 
3. Causes criminelles 

b) Comparaisons et remarques relatives aux faits sus-mentionnés. 
1. Répartition proportionnelle des affaires d'après des cours, tribunaux et autorités 

en question, pour les années 1867-1871 
2. Nombre et proportion des affaires litigieuses anciennes et nouvelles, de celles 

rayées des rôles ou jugées dans le cours de l'année, et de celles non-termi-
nées à sa fin; âge et proportion des affaires non-terminées, pour 1871 

3. Rapport proportionnel des poursuites simples pour dettes, faillites, banque-
routes, bénéfices d'inventaire, séparations des biens entre époux, et affaires 
litigieuses d'autre nature portées devant les tribunaux, pendant la période 
de 1867—1871 

4. Proportion, en 1871, du nombre des affaires civiles litigieuses définitivement 
jugées par les tribunaux inferieurs et de celui des causes dont il a été appelé 
des tribunaux ordinaires aux cours supérieures, et des tribunaux de délimi-
tation au Tribunal suprême 
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5. Antalet af vid Härads- och Rådstufvurätterna år 1871 anhängiga Konkurs- och 
Urarfvamål; grunden, på hvilken de under året afslutade blifvit afförda; 
antalet af vid årets utgång oafslutade sådana mål 

6. Procentförhållandet i dessa hänseenden år 1871, jemfördt med förhållandet 
åren 1867-1870 

7. Antalet af och procentförhållandet emellan de år 1871 inbalanserade, anhängig-
gjorda, slutligen handlagda och till följande år uppskjutna Civila Ansök-
nings- och Anmälnings-ärenden 

8. Enahanda utredning med afseende å handlagda Ekonomi- och Förvaltnings-
ärenden 

9. Antalet af och procentförhållandet emellan de år 1871 inbalanserade, in-
komna, afgjorda och till följande år uppskjutna Brottmål samt de sist-
nämndas ålder, numerärt och procentvis betraktad 

10. Antalet af och procentförhållandet emellan år 1871 inkomna Brottmål, som 
anhängiggjorts af Enskild part, af Allmän åklagare, eller blifvit från annan 
domstol eller embetsmyndighet förvista 

11. Antalet af och procentförhållandet emellan mål och ärenden af särskilda slag, 
år 1871, hos Polis- och Verkställande Myndigheter 

12. Antalet af och procentförhållandet emellan hos dessa myndigheter till år 1871 
uppskjutna, under året inkomna, under året slutligen handlagda och till 
följande år uppskjutna mål, med afseende jemväl å de sistnämndas ålder.. 

13. Jemförelse mellan in- och utgående balansen af olika slags mål och ärenden, 
särskildt för Polismyndigheter och för Kongl. Maj:ts Befallningshafvande .. 

c) Rättegångs- och Utsökningsmålens förhållande till folkmängden i hvart Län, under 
hvarje Hofrätt, och i hela riket. 

1. Tvistemål 

2. Brottmål 

3. Utsökningsmål 

2. Hos Öfverrätterna i Andra instans. 

a) Antal och procentförhållande af mål och ärenden, som i hvar Öfverrätt varit in-
balanserade, under året inkommit, afgjorts, eller till följande år uppskjutits, jem-
väl med afseende å de till följande år uppskjutna målens ålder i Öfverrätten 

b) Jemförelser och anmärkningar med hänsigt härtill. 

1. Jemförelse mellan de oafgjorda målens antal vid årets början och slut 

2. Målens procentiska fördelning efter antal och art, mellan de särskilda Öfver-
rätterna 

c) De i Öfverrätt fullföljda målens antal och procentförhållande till antalet af i lägre 

instans dels handlagda, dels afförda eller afdömda mål: 

med hänsigt till underdomstolarna: 
1. Civila mål och ärenden 

2. Brottmål 

med hänsigt till verkställande myndigheter: 
3. Utsökningsmål 

3. I Högsta domstolen. 

Jemförelse mellan antalet af mål och ärenden i underrät t och öfverrätt samt af de 
derifrån till Kongl. Maj:ts nådiga pröfning hänskjutna 

a) Civila mål och ärenden i allmänhet 

b) Brottmål i allmänhet 

c) General-Auditörs-mål 

d) Skiftesmål 
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5. Nombre des faillites, banqueroutes, et bénéfices d'inventaire, portées en 1871 
devant les tribunaux de 1ère instance; causes de radiation et modes de solu-
tion de celles qui ont été terminées pendant l'année; nombre des affaires 
restantes à la fin de l'année 

6. Proportion entre les chiffres précédents pour 1871 et ceux des années 1867 
—1870 

7. Nombre et proportion des affaires de requête, de rapport ou d'enregistrement 

en matière civile, anciennes et nouvelles, terminées ou pendantes, en 1871 

8. Idem, des affaires d'économie publique et d'administration 

9. Nombre et proportion des causes criminelles, anciennes et nouvelles, termi-
nées en 1871 ou pendantes à la fin de l'année 

10. Nombre et proportion, en 1871, des causes criminelles poursuivies par des par-
ticuliers, par le ministère public ou par renvoi d'un autre tribunal ou au-
torité publique 

11. Nombre et proportion des affaires de nature différente portées devant les 
autorités de police ou administratives, en 1871 

12. Nombre et proportion des affaires anciennes et nouvelles, rayées des rôles ou 
jugées, pendant l'année par les autorités précitées et de celles non-termi-
nées à sa fin; âge et proportion des affaires non-terminées, pour 1 8 7 1 . . . . 

13. Comparaison entre les affaires balancées auprès de ces autorités, au com-
mencement et à la fin de l'année du compte 

c) Proportion, par rapport à la population des provinces, de chaque ressort de cour 
supérieure, et du pays entier, des 

1. Causes civiles litigieuses 

2. Causes criminelles 

3. Saisies-exécutions 

2. En deuxième instance, auprès des cours supérieures. 

a) Nombre réel et proportionnel des causes contentieuses et autres affaires dans chaque 
cour supérieure, anciennes ou inscrites pour la première fois pendant l'année et 
jugées ou restantes à sa fin; ces dernières classées d'après leur date 

b) Comparaisons et remarques relatives aux faits susdits. 

1. Comparaisons des affaires balancées, auprés de ces cours, au commencement 
et à la fin de l'année du compte 

2. Nombre et nature des affaires et leur répartition d'après les cours d'appel... 

c) Nombre des appels et leur proportion relativement au nombre des affaires pendantes, 
rayées des rôles, ou jugées: 

auprès des tribunaux ordinaires de 1ère instance: 
1. Causes civiles 

2. Causes criminelles 

auprès des autorités administratives: 
3. Saisies-exécutions 

3. Tribunal suprême. 

Rapport proportionnel du nombre des affaires portées devant les tribunaux inférieurs, 
de celles dont appel a eu lieu auprès des cours supérieures, et des causes pour-
suivies de devant ces dernières au Tribunal suprême du Roi 

a) Affaires civiles, en général 

b) Causes criminelles, en général 

c) Affaires judiciaires militaires 

d) Affaires contentieuses de partage ou de délimitation des terres 

XX 

XX 

XX 
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72 

83 

13 

14 

XLVIII 

L 

LII 

LIV 

LIV 

E. 

F . 

G. 

H. 

J. 

XXXIII 

XXXIII 

XXXIV 

XXXIV 

XXXV 

XXXV 

XXXV 
XXXV 
XXXV 

K. 

L. 

M. 

N. & O. 

LVI 

LVIII 

LX 

LXII 

15 

16 

88 

99 

XXXVI 

XXXVII 

XXXVII 

XXXVIII 

XXXVIII 

XXXVIII 

Q. 

P. LXIV 

LXIV 

17 104 

18 106 

II. Särskilda uppgifter: angående Inteckning och Lagfart af fast egendom; beträffande hos 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, medelst resolution el ler utslag, afgjorda Lag-
sökningsmål; och om Bysatte. 

A. Inteckningar. 

1. År 1871. 

Summarisk uppgift å det penningevärde, för hvilket Inteckning blifvit beviljad, förnyad 
och dödad i fast egendom, tillhörande a) Allmänna Inrättningar, Menigheter, Bolag 
eller andra Samfund, b) Enskilde, c) Främmande Makters Undersåter. 

a) Å Landet och i Städer, som sakna egen jurisdiktion 

b) I Städer med egna domsäten 

c) Land och Stad tillsammanstagna 

2. Enahanda uppgifter för de sistförflutna tio åren, 1862—1871 

3. Beloppet af beviljad, förnyad och dödad Inteckning, tillhörande främmande makters 
undersåter, under hvartdera af åren 1868—1871 

4. Uppgifter angående Hypoteksföreningarnes för landsbygden ställning, år 1871 

B. Lagfart. 

1. År 1871. 

Antalet af, nämnda år, efter öfverlåtelse af fast egendom, genom a) arf, b) skifte, c) köp, 
d) gåfva eller testamente och e) pant, beviljade Första Uppbud jemte Penningevärdet 
af den, dels frivilligt, dels efter utmätning eller konkurs, sålda och år 1871 lagfarna 
fastighet, med uppgift i hvad mån densamma dymedelst frångått eller tillfallit a) All-
männa Inrättningar, Menigheter, Bolag eller andra Samfund, b) Enskilda, och c) 
Främmande Makters Undersåter. 

a) Å Landet och i Städer, som sakna egen jurisdiktion 

b) I Städer med egna domsäten 

c) Land och Stad tillsammanstagna 

2. Enahanda uppgifter för åren 1862—1871 

3. Saluvärdet å den Fastighet, för hvilken Lagfart i Sverige skett för främmande makters 
undersåter, åren 1868-1871 

C. Hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande afgjorda Utsökningsmål . 

1. År 1871. 

Förklarande parternes antal och stånd; antalet mål afgjorda genom slutligt utslag 
eller genom vilkorlig utmätningsresolution; den till betalning ådömda gäldens pen-
ningebelopp, allt Länsvis 

2. Enahanda uppgifter för åren 1862—1871 

D. B y s a t t e . 

1. År 1871. 

De bysattes antal, kön, stånd eller yrke, ålder; myndigheter, hvilka bysättning ådömt; 
skuldbelopp, för hvilket bysättning ägt rum, eller annan orsak, som bysättning för-
anledt; bysättningarnes långvarighet; orsaker till afgång från bysättningshäkte; 
antal af vid årets slut i sådant häkte qvarsittande 

2. Enahanda uppgifter för åren 1862—1871 

Slutanmärkning 
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II. Renseignements divers, concernant: l'inscription des hypothèques en nantissement de 
dettes ou contrats, et d'autres documents relatifs au droit de propriété, les saisies-
exécutions et les incarcérations pour dettes. 

A. Inscriptions hypothécaires. 

1. En 1871. 

Valeur des inscriptions faites pour la 1ère fois, renouvelées ou éteintes, gravant la pro-

priété foncière a) des institutions publiques, des communes, des sociétés par actions 

ou d'autres corporations; b) des particuliers; c) de sujets étrangers. 

a) dans les campagnes 
b) dans les villes 

c) dans les campagnes et les villes, prises ensemble 

2. Idem, pour la période de 1862—1871 

3 Valeur des inscriptions hypothécaires sur des immeubles appartenant aux sujets des 
pouvoirs étrangers, en 1862—1871 

4. Renseignements sur les associations hypothécaires pour les bien-fonds ruraux 

B. Procédures aux termes de la loi à l'égard des immeubles acquis . 

1. En 1871. 

Nombre des inscriptions légales par suite de transferts d'immeubles acquis par voie 
a) d'héritage, b) d'échange, c) de vente, d) de don ou de testament et e) d'engage-
ment; valeur au comptant des immeubles vendus, soit spontanément, soit par suite 
de saisies, de faillites ou de banqueroutes. — en distinguant la proportion des trans-
ferts opérés, par ce moyen, d'une part, des institutions publiques, des communes, des 
societés par actions ou autres corporations, à des particuliers et, d'autre part, des 
particuliers aux corporations susdites: 

a) dans les campagnes 

b) dans les villes 

c) dans les campagnes et les villes réunies 

2. Idem, pour la période de 1862—1871 

3. Valeur des immeubles dont l'achat a été enregistré pour le compte de sujets de 
pouvoirs étrangers, en 1868—1871 

C. Sais ies-exécut ions . 

1. En 1871. 

Nombre des défendeurs, avec indication de leur position civile; nombre des affaires 
jugées par arrêts définitifs ou conditionnels; valeur des créances validées — par 
province — en 1871 

2. Idem — pour tout le royaume — pendant la période de 1862 1871 

D. Prisonniers pour det tes . 

1. En 1871. 

Nombre et Sexe; Profession; Age; Tribunaux ou autorités exécutives dont l'arrêt a 
été exécuté; Montant des créances, ou autres causes de l'arrestation pour dettes; 
Durée de l'arrestation; Causes de libération; Nombre des débiteurs incarcérés à 
la fin de l'année 

2. Idem, pour la période de 1862—1871 

Résumé et Conclusion 

XXXIII 
XXXIII 

XXXIV 

XXXIV 

xxxv 
XXXV 

E. 

F. 

G. 

H. 

J. 

XLVIII 

L 

LII 

LIV 

LIV 

13 

14 

72 

83 

XXXV 
XXXV 
XXXV 

XXXVI 

K. 

L. 

M. 

N. & O. 

LVI 

LVIII 

LX 

LXII 

15 

16 

88 

99 

104 17 

18 106 

LXIV 

AXIV P. 

Q. 

XXXVIII 

XXXVIII 

XXXVIII 

XXXVII 

XXXVII 





STORMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

A f den Justitie-Statsministern åliggande embetsberättelse får jag härmed i underdånighet för år 1871 öfver-

lemna Första Afdelningen, innefattande, såsom alltsedan 1857 vanligt varit, I. Arbetsredogörelser af domsto

larna samt polis- och verkställande myndigheter, äfvensoin II. åtskilliga Uppgifter angående Inteckning och 

Lagfart af fast egendom, beträffande hos Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande afgjorda Utsökningsmål, och 

om för gäld Bysatte personer. 

Uti denna berättelse-afdelning är icke, livarken till innehåll eller uppställning, någon hufvudsaklig eller 

annan nämnvärd afvikelse gjord från dess närmaste föregångare, än att, för lättare uppfattning och tillgodo

görande af berättelsens innehåll, åtskilliga rubriker blifvit tillsatta och hänvisning gjord till de berättelsen åt

följande tabellbilagor. 

I. Domstolarnes samt Polis- och Verkställande Myndigheters Arbetsredogörelser. 

Sammanlagda antalet af mål och ärenden har, enligt till Justitie-Statsministern inkomna förteckningar, 

år 1871 utgjort: 

Målens antal är för Justitie-Revisionen och Justifie-Stats-Expeditionen i någon mån större, men för alla 

öfiiga slag af domstolar och myndigheter mindre, än det för år 1870 uppgifna. 

*) Statistiska ärenden icke inbegripna. Se derom sid. xni. 



IV UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. I . DOMSTOLARNES M. FL. ARBETSREDOGÖRELSER. 

Nästföljande tabellariska uppställning afser hufvtidsakligen att redovisa för den verksamhet, sorn under 

år 1871 utöfvats vid h varje särskildt slag af domstolar och här ifrågavarande myndigheter; hvaremot några 

derefter kommande tabeller väsentligen åsyfta att ådagalägga beskaffenheten och mängden af mål och ärenden 

inom Riket i det hela, dock så att dessas fördelning på olika slag af domstolar och myndigheter tillika skönjes; 

varande till de uti samma tabeller innehållna zifferuppgifter fogade anmärkningar och jemförelser, hvartill om

ständigheterna synts gifva anledning. Sist i denna berättelsens underafdelning visas förhållandet mellan mycken

heten af de vid underrätterna dels förekomna, dels slutligen afgjorda, dels ock till öfverrätterna hänskjutna 

mål och ärenden, äfvensom i hvad mån saker blifvit från dessa eller andra domstolar eller myndigheter till 

Eders Kongl. Maj:ts skärskådande i Högsta Domstolen fullföljda. 

A. Domstolar och Myndigheter, hvart slag för sig betraktade. 

1. Underrätter. 
a. Häradsrätterne. 

Tab. 1. Tvistemål: 

*) Slutsummorna af Härads-, Ägodelnings- och Rådstufvu-rätternas för år 1870 uppgifna balans af oafgjorda mål öfverensstämma .'eke alltid med motsvarande, 
enligt nästföregående berättelse, till år 1871 öfverförda summor. Orsaken torde närmast vara, såsom äfven förr blifvit anfördt, dels olika åsigter hos upp
gifternas författare om målens rätta benämning och beräkning till antalet, dels åtskilliga uppskjutna måls förfallande på grund af underlåten fullföljd, dels ett 
eller annat måls fördelning till flera, eller flera måls sammanslående till ett o. s. v., samt, hvad särskildt angår konkurs- och urarfvamål, att ej mindre redan 
såsom "afslutade" antecknade mål å nyo upptagas, genom efterbevakning m. m., än äfven att såsom "oafslutade" betraktade och uppgifna mål, till följd af när
mare underrättelser, befunnits verkligen vara under föregående är fullständigt utredda eller förfallna. 

Ansöknings- och anmälnings-ärenden: 

hvaraf blifvit: 

under året afslutade: 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. I . ARBETSREDOGÖRELSER: 1. UNDERRÄTTER. V 

Tab. 1. hvaraf blifvit: 

Ekonomi- och förvaltnings-ärendVn: 

Brottmål: 

hvaraf blifvit: 

Tab. 2. Jemlikt af Häradshöfdingarne lemnade redogörelser voro hos dem sedan år 1870 hvilande 44 

Konkurs- och urarfva-ansökningar, och hade år 1871 ingifvits 1,071 sådana, utaf hvilka under året 

förfallit eller enligt 10 § konkurslagen blifvit afskrifna 423. På grund af slika ansökningar hade 

offentliga stämningar på borgenärerna blifvit år 1871 utfärdade till antal af 667; hvaremot 25 så 

beskaffade ansökningar vid årets slut ännu voro oafgjorda. 

Antalet af Konkurs- och urarfvauiål vid Häradsrätterna har varit 

hvaraf blifvit: 

under året afslutade: 

genom öfverrätts förklarande, enligt 17 § konkurslagen, att konkurs 

Bland de under året vid Häradsrätt anhängiga konkurstnål äro, såsom ofvan blifvit nämndt, 

463, uti hvilka tvistefråga till rätten hänskjutits. Efter frånräkning af dessa, återstå 2,675, som blifvit 



VI UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. I. ARBETSREDOGÖRELSER: 1. UNDERRÄTTER. 

Tab. 3. Besvärsuiål: 
b. Ägodelningsrätterne. 

hvaraf blifvit 
under året afförda: 

Ansöknings- och anmälnings-ärenden: 

c. Rådstufvurätterne. 
Tab. 4. Tvistemål: 

hvaraf blifvit: 

hvaraf blifvit: 

under året inkomna: 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. I. ARBETSREDOGÖRELSER: 1. UNDERRÄTTER. VII 

Ansöknings- och anmälnings-ärenden: 

Ekonomi- och förvaltnings-ärenden: 

deraf blifvit: 

Brottmål: 

hvaraf blifvit: 

Enligt den särskilda redogörelsen för Konkurs- och urarfva-ansökniugar vid Rådstufvurätt Tab. 5. 

bland hvilka: 

") Till 1870 ärs berättelse uppgåfvos för Sundavalls Rådstufvurätt såsom vid samma ars slut obandlagda 13 Konkurs- och urarfva-ansökningar; hvilkeu uppgift 
dock lärer grundats pä missförstånd af tabellformulärets lydelse. 

Tab. 4. 



VIII UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. I. ARBETSREDOGÖRELSER: 1. UNDERRÄTTER. 

Tab. 5. 
Konkurs- och urarfva-mål: 

hvaraf blifvit: 

under året afslutade: 

genom öfverrätts förklarande, enligt 17 § konkurslagen, att konkurs 

När från antalet af samtliga under året vid Rådstufvurätt anhängiga konkursmål, 1,420, afräknas 

d. Krigsrätterne. 
Tab. 6. Brottmål: 

2. Polis- och Verkställande Myndigheter. 

e. Polismyndigheterne. 
Tab. 7. Tvistemåls 

hvaraf blifvit: 

under året afförda: 

hvaraf blifvit: 

under året afförda: 



.'ustitie-Statsministertis Berättelse år 1871. \:a A/d. 

UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. I. ARBETSREDOGÖRELSER: 2. POLIS- OCH VERKSTÄLLANDE MYNDIGHETER. IX 

Tab. 7. 

Politi- och ekonomi-mål: 

f. Öfver-Ståthållare-Embetet och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen. 

Tab. 8. 

hvaraf blifvit: 

Brottmål: 

under året anhängiggjorda: 

hvaraf blifvit: 

Under året inkomna: 

Till verkställighet inkomna: 

deraf blifvit: 



X UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. I. ARBETSREDOGÖRELSER: 3. ÖFVERRÄTTER. 

3. Öfverrätter. 
g. Hofrätterne. 

Civila mål . 

a. Af Hofrätterna omedelbart upptagna: 

1. Instämda tvistemål. 

Tab. ;i. 

2. Ansöknings- och anmälnings-ärenden. 

b. Af Hofrätterna såsom öfverdomstolar handlagda: 

1. Vädjade konkurs-, boskillnads- och urarfva-mål. 

2. Vädjade andra tvistemål. 

3. Lottade skriftvexlingar. 

4. Utan kommunikation afgjorda besvärs- och ansöknings-mål. 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. I. ARBETSREDOGÖRELSER: 3. ÖFVERRÄTTER. XI 

5. Kongl. Maj:ts nådiga bref och remisser. 

6. Andra civila mål och ärenden. 

Brottmål. 

a. Af Hofrätterna omedelbart upptagna: 

1. Fiskaliska aktioner. 

2. Andra omedelbart upptagna brottmål. 

b. Af Hofrätterna såsom öfverdomstolar handlagda: 

1. Underställningsmål. 

2. Efter kommunikation af gjorda besvärs- och ansöknings-mål-

Tab. 9. 



XII UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. I. ARBETSREDOGÖRELSER: 3. ÖFVERRÄTTER. 

Tab. 9. 3. Utan kommunikation afgjorda besvärs- och ansöknings-mål. 

4. Konql. Maj:ts nådiga bref och remisser. 

5. Andra brottmåls-ärenden. 

h. Kammarrätten. 

Tab. 10. 

Antalet af Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref och utslag, som till Kammarrätten ankommit, har utgjort 
216, deraf 215 blifvit till verkställighet befordrade. 

I följd af Kammarrättens åtgärder har i Eders Kongl. Majrts och Kronans kassor under året influtit 
56,153 R:dr 85 Öre Riksmynt. 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. I. ARBETSREDOGÖRELSER: 4. JUSTITIE-REVISIONEN. XIII 

Tab. 11. 

4. Justitie-Revisionen. 
För Eders Kongl. Maj:t,s Nedre Jastitie-Revision, Jnstitie-Revisions-Expeditionen och General-Auditörs-Expedi-

tionen, hvilkas gemensamma bestämmelse är Justitie-ärendens mottagande och beredning till underdånig före

dragning inför Eders Kongl. Maj:t, vare sig, genom Revisions-Sekreterarne, i Högsta Domstolen eller, af Justitie-

Statsministern, derjemte eller omedelbart, uti Stats-Rådet, har i Justitie-Statsministerns årsberättelser hitintills 

annan redogörelse ej blifvit lemnad, än medelst sammanfattning af Revisions-Sekreterarnes arbetsförteckningar. 

Dessa redovisa för år 1871: 

Såsom tillförne erinradt blifvit, visa förestående ziffror icke antalet af till Justitie-Revisionen inkomna 

och uti dess Registrators-Kontor diariiförda mål och ärenden. Orsakerna äro flerfaldiga. Främst den, att mål 

i Registrators-Kontoret hvila, under förbidan dels af å t g ä r d e r , som böra föregå deras lottning på rotlarna, 

dels — hvad beträffar så kallade "veckomål", — af t i den*) , då de, utan eller efter lottning, skola till vederbörlig 

föredragande öfverlemnas; vidare att några mål i Nedre Revisionen, på grund af dess beslut, afskrifvas, utan 

att hafva varit till någon Revisions-Sekreterares handläggning öfverlemnade ; — att besvär och ansökningar, 

ägande sammanhang med andra mål, särdeles hemställda brottmål, af Revisions-Sekreterarne upptagas endast 

tillsammans med hufvudmålet; o. s. v. 

En på Justitie-Revisions- och General-Auditörs-Expeditionernes diarier grundad uppgift å dit år 1871 

inkomna mål och ärenden af alla slag finnes, under lit. A., i bihanget till denna underdåniga berättelse. 

Enligt densamma hafva under året till Justitie-Revisionen ingifvits: 

Revisionssaker, åsyftande ändring uti domar eller utslag, 

Bih. A. 

*) I allmänhet Onsdagarne. 

Skiftesmål: 

Kammarrättsmål: 

General-Auditörsmål : 



5. Justitie-Stats-Expeditionen. 

Statistiska ärenden äro i förestående arbetsredogörelse ej upptagna. 

Antalet af de till Statistiska Byrån inkomna skrifvelser har utgjort 486, af tabellariska uppgifter 2,094, 

oberäknadt bref och förfrågningar, hvilka, ställda till Byrå-Chefen, af honom besvarats utan bokföring i Expe

ditionens diarier. 

Skillnaden, emellan de i Revisions-Sekreterarnes arbetsförteckningar, såsom år 1871 inkomna, redovisade 

1,957 och här ofvan, efter diarierna, sammanräknade 2,003 mål, är alltså icke af någon betydenhet. Likväl 

torde, särdeles för möjligheten af åtskilliga jemförelser, det icke sakna allt värde att känna ej mindre rätta 

antalet, än äfven närmare, än som uti de föredragandes arbetsredogörelser uppgifves, arten af ärenden uti Rikets, 

i förevarande hänseende, högsta instans. 

Tab. 12. 

XIV UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. I. ARBETSREDOGÖRELSER: 4. JUSTITIE-STATS-REVISIONEN. 

Andra Besvärsmål, innefattande klagan 

Underdåniga framställningar af embetsuiyndigketcr: 

Ansökningar af menigheter, bolag eller enskilde: 

Kabinettsärenden: ansökningar 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. I . ARBETSREDOGÖRELSER: MÅL OCH ÄRENDEN I FÖRSTA INSTANS. XV 

B. Målens och ärendenas art och mängd i Riket på det hela; deras fördelning på olika slags 
domstolar och myndigheter; de vid årets slut afgjorda tviste- och brottmålens ålder; antalet 
af från underrätt till högre rätt hänskjutna tvistemål; rättegångs- och lagsökningsmålens förhållande till folk-
mängden. 

1. 1 första instans. 
a. Antalet mål; jemförelse mellan de oafgjorda målens antal vid årets början och slut. 

1. Tvistemål. 

Antalet af, vid domstolarna i första instans uppskjutna Tvistemål har således år 1871 vid Härads

rätterna minskats, från 7,394 till 6,504, med 890 mål; 

vid Ägodelningsrätterna ökats, från 86 till 96, med 10 mål; 

men vid Rådstufvurätterna förblifvit, vid årets början och slut, oförändradt 526. 

I Hofrätterna har balansen af omedelbart instämda mål minskats, från 7 till 3, med 4 mål. 

I Kammarrätten fanns vid årets början icke något, men vid årets slut ett instämdt mål oafgjordt. 

Vid Polisdomstolen i Stockholm äfvensom vid Poliskamrarna i Riket har hvarken vid begynnelsen eller 

utgången af år 1871 något tvistemål varit på pröfning beroende. 

Minskningen i balansen af sådana mål utgjorde på det hela, från 8,013 till 7,130, 883 mål = 11,02 procent. 

Samma balans hade år 1870 minskats med 11,67 procent och år 1869 med 9,32 procent. 

Tabb. i—I 
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2. Öfriga Civila mål och ärenden. 

Denna balans minskades år 1870 med 9,69 procent och år 1869 med 7,44 procent. 
Oafgjorda Ekonomi-, Politi-, Verkställighets- och Förvaltnings-ärenden hafva år 1871 till antalet minskats 

hos Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, från 5,778 till 5,456, med 322; men ökats vid Häradsrätterna, 
från 27 till 64, vid Rådstufvurätterna från 0 till 1, i Kammarrätten från 476 till 548, och hos Poliskamrarna 
från 32 till 34. 

På det hela har balansen af dessa slags mål nedgått, från 6,313, till 6,103, med 210 mål = 3,32 procent. 
Minskningen deraf utgjorde år 1870 4,02 procent och år 1869 0,25 procent. 

Tabb. 1—10. 

Antalet af uppskjutna Ansöknings- och Anmälning s-är enden har under året nedgått: 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. I. ARBETSREDOGÖRELSER: MÅL OCH ÄRENDEN I FÖRSTA INSTANS. XVII 

3. Brottmål. 

Tabb. 1—10 

Juttitie-Statsministerns Berättelse för år 1871. l:a Afd. 3 

Vid jemförelse mellan antalet af, såsom oafgjorda, balanserade Brottmål vid årets ingång och 
utgång, visar sig detta hafva minskats 

I det hela har balansen af Brottmål nedgått, från 5,738 till 5,685, följaktligen med 53 mål = 0,92 procent. 
o F 

Ar 1869 hade samma balans minskats med 2,75 procent. 

hvaremot tillökning ägt rum 
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Målens och ärendenas fördelning mellan de särskilda slagen af domstolar och -myndigheter 

har, procentvis, under de sist förflutna fem åren, förhållit sig sålunda: 

Af Tvisternal hafva tillhört: 

Af Ansöknings- och Anmälnings-ärenden: 

Af Ekonomi- och Förvaltnings-ärenden: 

Af Brottmål: 

Anmärkningsvärdt synes, att under de sednare åren, oakfadt städernas stigande folkmängd, en allt större 

del af Tvistemål fallit på Landsdomstolarnes, synnerligast Häradsrätternes, lott — eller, med andra ord, att den 

icke obetydliga förminskningen af sådana mål, inom området för Stadsdomstolarnes rättsskipning, likväl är, 

äfven absolut, större, än på landsbygden; — hvaremot i fråga om Brottmålen förhållandet är omvändt, så att 

dessas procentiska tillväxt vid Rådstufvurätterna, från och med år 1868, fortgått nästan i samma mån, som antalet 

deraf minskats vid Häradsrätterna. 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. I. ARBETSREDOGÖRELSER: MÅL OCH ÄRENDEN I FÖRSTA INSTANS. 

Bland de vid allmänna domstolarna i första instans år 1871 handlagda Tvistemål hafva varit: 

XIX 

Vid Häradsrätterna har antalet af år 1871 anhängiggjorda Enkla Skuldfordringsmål, i förhållande till 

mängden af alla under året dit inkomna Tvistemål, utgjort 8,u procent; Konkurs- och Urarfvamål, i hvilka 

tvistefråga till rätten hänskjutits, 2,05 procent; Boskillnadsmål utan sammanhang med konkurs 0,?r procent, och 

öfriga Tvistemål 89,24 procent. Vid Rådstufvurätterna åter: Enkla Skuldfordringsmål 25,92 procent, Tvistiga 

Konkurs- och Urarfvamål 3,79 procent, Boskillnadsmål utan sammanhang med konkurs 0,30 procent och andra 

Tvistemål 69,99 procent. 

Emot Häradsrätternas och Rådstufvurätternas beslut hafva år 1871 vad erlagts, och emot Ägodelnings-

rätternas utslag underdåniga besvär blifvit anförda, till nedanstående antal, nemligen: 

Af hela antalet till samma domstolar inkomna Tvistemål hafva varit: 
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Antalet af samtliga vid Härads- och Rådstufvurätter år 1871 anhängiga Konkurs- och Urarfvamål har varit: 

Vid jemförelse med förhållandet under fyra nästföregående år, visar sig, att 

Af öfriga år 1871 vid domstolarna i första instans handlagda Civila Ansöknings- och Anmälnings-ärenden 
hafva varit: 
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Bland Ekonomi- och Förvaltnings-ärenden hafva varit: 

Bland de vid domstolarna f ö r e k o m n a Brottmål hafva varit: 

Utaf de till domstolarna i n k o m n a Brottmål hafva varit: 
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Hos Polis- och Verkställande Myndigheter hafva år 1871 varit på handläggning beroende 262,438 särskilda 

mål och ärenden. Deraf hafva tillhört: 
Polisdomstolen och Poliskamrarna: 

Öfverståthällare-Embetets Kansli och Eders Kongl. Majas Befallningshafvande i Länen: 

Af dessa mål hafva varit: 

Deraf blifvit: 

Af de till följande år uppskjutna mål hade inkommit: 

Beträffande balansens förhållande med afseende a de, hos ifrågavarande myndigheter, förekomna målens 

olika beskaffenhet, har densamma 

hos de särskilda polismyndigheterna 

ökats af Ekonomi- och Politimål (från 32 till 34), men af Brottmål minskats (från 65 till 50) — utgörande 

minskningen på det hela 13 mål; 

hos Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 

Bland de hos Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande under året afförda mål hafva blifvit, såsom an

tingen återkallade, förlikta, förfallna eller på enskild parts anmälan beroende, afskrifna 37,976. 16,04. 

men deremot minskats af 

Handräckningsärenden, inkomna från domstolar, kollegier och 

Minskningen (från 5,976 till 5,613, med 363) utgör i det hela något mer än 6,07 procent. Den motsva

rade år 1870 i det närmaste 6,38 procent. 
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b. Rättegångs- och Utsökningsmålens antal i förhållande till folkmängden, Länsvis, för hvarje Hofrätt och i hela Riket. 

De till dömiuande myndigheter inkomna Rättegångs- och Utsökningsmålens antal i förhållande till 
folkmängden har år 1871, jeinfördt med förhållandet under nästförutgångna fyra år, varit följande: 

1. Tvistemål i förhållande till folkmängden. 

BiU. Ii. 

Södermanlands Län har alltså äfven år 1871 bibehållit sin, från och med år 1857 oafbrutet innehafda, 
plats — såsom det i förevarande hänseende fördelaktigast framstående — bland Rikets Län, och Örebro Län lika
ledes, såsom under två nästföregående år, den derintill närmaste; i motsats hvartill Norrbottens och Blekinge 
Län år 1871, likasom under år 1870, företett det i förhållande till folkmängden största antal af instämda mål. 

Någon annan synnerligen anmärkningsvärd olikhet med förhållandet under ifrågavarande tid har ej eller i 
öfrigt visat sig, än det i allmänhet särdeles ringa antalet af tvistemål; hvilket år 1871 torde, ej blott vid jem-
förelse med folkmängden, utan äfven i och för sig betraktadt, hafva varit det lägsta, som under närvarande 
århundrade något år i Riket förefunnits. 

Medelförhdllandet har varit: 
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å Landsbygden samt i Städer, som lyda under landsrätt: 

2. Brottmål i förhållande till folkmängden. 

Bih. C. 

Stockholms Stad äfvensom Göteborgs och Bohus samt Geflèborgs Län hafva under hela femårsperioden, 
i nu nämnda ordning, framvisat det i förhållande till folkmängden största antal af anhängiggjorda brottmål. 
Södermanlands Län har från sin, under flera föregående år, i detta såsom i andra hänseenden innehafda heders
plats, i 25:e rummet, förflyttats till det 20:e, medan dess förra plats för året intagits af Kronobergs Län. 
Uti ordningen mellan de öfriga Länen har icke annan märkligare förändring inträffat, än den, att Upsala Län, 
från 14:e, l l :e och 10:e, år 1871 nedgått till 6:te rummet, och Örebro Län, från 22:a, oafbrutet sjunkit till 
19:e, 16:e, 10:e och ändtligen, år 1871, till 8:de rummet. 

Brottmålens antal i förhållande till folkmängden har under de sednaste fem åren varit: 
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De till Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande inkomna Skuldfordringsmålens antal samt dessas för-

hållande till folkmängden har varit, som följer: 

Fördelaktigast utmärker sig i detta afseende, likasom under åren 1868, 1869 och 1870, Södermanlands, 
Östergötlands och dernäst Stockholms Län, samt, i motsats härtill, Westerbottens Län 1871, såsom åren 1870, 
1868 och 1867. Stockholms Stad har åren 1870 och 1871 nedgått från 20:e rummet till det 7:e; Gefleborgs 
Län återgått från 16:e till 8:e, Malmöhus Län från 23:e och 22:a nedgått till 19:e rummen. Tillfälliga vexlingar 
oafsedt, har någon annan, i ögonen fallande, större förändring uti Länens ordningsföljd, i nu förevarande hän
seende, under de sista fem åren icke inträffat. 

Justitie-Statminiatenu Berättelse år 1811. l:a Afd. 4 

Å Landsbygden samt i Städer, lydande under landsrätt: 
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2. I Öfverrätterna såsom andra instans. 
a. Antal mål och ärenden. 

Antalet af de i öfverrätterna såsom andra instans år 1871 inkomna, afförda och balanserade mål, dessas 
inbördes procentförhållande, och de vid årets slut oafgjorda målens ålder, procentiskt beräknad, visar nedanstående: 
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Balansen af uppskjutna civila mal och ärenden har under året minskats i H of v ätt erna, såsom andra instans, 

från 2 607 till 1,924, med 683, i Kammarrätten från 542 till 296, med 246, hvadan densamma på det hela 

uti öfverrätterna nedgått, från 3,149 till 2,220, med 929 mål = 29,50 procent. Ar 1870 hade denna halaris 

minskats med 2,« procent; år 1869 ökats med mer än 32 procent. 

I afseende å förhållandet med olika slags mål uti de särskilda Hofråtterna befinnes: 

att balansen af vädjade konkursmål har minskats i Svea Hofrätt från 32 till 16, i Göta Hofrätt från 

32 till 14 och i Skånska Hofrätten från 13 till 0; 

att balansen af andra vädjade tvistemål äfven nedgått i Svea Hofrätt från 763 till 547, i Göta Hofrätt från 

702 till 534, samt uti Skånska Hofrätten från 816 till 598; 

att balansen af öfriga utaf Hofrätt såsom öfverdomstol handlagda civila mål och ärenden dereinot i Svea 

Hofrätt ökats från 34 till 53, men i Göta Hofrätt minskats från 177 till 135, och i Skånska Hofrätten från 

38 till 27; 

att balansen af underställningsmål i Svea Hofrätt ökats från 2 till 10, i Skånska Hofrätten från 0 till 1, 

och i Göta Hofrätt förblifvit oförändrad 1; 

att balansen af andra utaf Hofrätt såsom öfverdomstol handlagda brottmål i Svea Hofrätt minskats frän 

59 till 57, i Göta Hofrätt från 156 till 133, och i Skånska Hofrätten från 62 till 41. 

Uti Krigs-Hofrätten fanns hvarken vid årets början eller vid dess slut ndgot underställningsmål oafgjordt; 

från 1870 balanserades der ej eller något besvärsmål,_ till ar 1871; vid årets slut, till år 1872, deremot 

8 sådana; men icke något annat i Krigs-Hofrätten såsom öfverdomstol upptaget brottmål. 

Balansen af i andra instans oafgjorda brottmål har, på grund af ofvanstående, i Svea Hofrätt ökats med 

6, i Göta Hofrätt minskats med 23 och i Skånska Hofrätten med 20, samt således i dessa tre Hofrätter på 

det hela minskats med 37 mål. Samma balans, som i Krigs-Hofrätten ökats med 8, har alltså i Hofrätterna 

tillsammanstaget förminskats (från 280 till 251) med 29 mal = 10,3G procent. 

I Kammarrätten har under år 1871 balansen af underställningsmål ökats från 57 till 89, af fattigvårds

ärenden minskats från 410 till 165, samt af andra besvärsmål från 75 till 42, således, enligt hvad ofvan nämndt 

är, i det hela (från 542 till 296) med 246 mål = 45,10 procent. Den hade stigit år 1870 med 10,83 procent, 

år 1869 med 94,82 procent. 

Balansen af Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref och remisser har ökats i Svea Hofrätt från 25 till 41, i 

Göta Hofrätt minskats från 11 till 7 och i Skånska Hofrätten från 9 till 8, men i Kammarrätten ökats från 40 

till 48. I Krigs-Hofrätten balanserades icke vid årets början någon, men vid dess slut, en Eders Kongl. Maj:ts 

nådiga remiss. 

Ibland samtliga rid iifvcvräth-rna i andra insta7is förekomna mål och ärenden hafva tillhört: 
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Utaf alla dessa mål hafva varit: Civila, 

i Göta Ho frätt: 

i Skånska Hofrätten: 

Summa för de tre Hofrätterna: 

Bland de till Hofrätterna såsom andra instans under året inkomna Civila mal och ärenden hafva varit: 

Vädjade: 

Besvär samt andra till Hofrätterna såsom öfverrätter fullföljda Civila mål och ärmden: 

Bland de till Hofrätterna såsom andra instans inkomna Brottmål liafvu varit: 
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Förhållandet mellan de år 1871' vid Häradsrätterna och Rådstufvurätterna handlagda, förlikta eller för

fallna och afdömda Tvistemål, äfvensom emellan dels afdömda mål samt erlagda och i Hofrätterna fullföljda 

vad, dels ock vid samtliga underrätterna afdömda eller slutligen handlagda och i Hofrätterna fullföljda Civila 

mål och ärenden af alla slag, inhämtas af följande sammanställning: 

Vid jemförelse med nästföregångna tvenne år visar sig, att af alla vid Häradsrätterna och Rådstufvu

rätterna afgjorda Civila mål och ärenden, efter vad eller genom besvär, blifvit fullföljda: 

och att, bland de afdömda Tvistemålen, efter vad inkommit: 

Förhållandet emellan mängden afgjorda ocli till Hofrätt fullföljda Civila mål i allmänhet har alltså år 

1871 varit, i hvad beträffar Göta och Skånska Hofrätterna ofördelaktigare, men med hänsigt till Svea Hofrätt, 

och i det hela, gynnsammare, än år 1870. 

Deremot hafva, utaf de vid domstolarna år 1871 afdömda Tvistemål blifvit, efter vad, fullföljda en icke 

ringa del flera mål, än sannolikt under något föregående år. Procentförhållandet i detta afseende finnes, under 

de år, för hvilka sådant blifvit i Justitie-Statsministerns embetsberättelser meddeladt, hafva varit, som följer: 
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Antalet af år 1871 vid underrätterna handlagda, afskrifna och afdömda Bro t tmål samt af till Hofrätterna 

inkomna underställnings- och besvärsmål synes af efterstående: 

Till jemförelse af förhållandet mellan de vid underrätterna afdömda samt de till Hofrätterna inkomna 

underställningsmål och genom besvär fullföljda brottmål tjenar följande: 

Medan således de rättsökandes benägenhet att öfverklaga underdomstolarnes beslut i Tvistemål på ett 

verkligen oroande sätt tilltagit, har derernot fullföljden af Brottmål, efter att förut i ganska ringa mån stigit, 

år 1871 fallit till mindre, än något bland de öfriga nu ifrågavarande åren, eller till nära likhet med förhål

landet år 1866, då det för samtliga Hofrätterna var 8,09 procent. 

De hos Eders Kongl. Maj:ts Befalluingshafvande slutligen handlagda och till Hofrätterna fullföljda Civila 

mål, hvilka kunna antagas hufvudsakligen bestå af Skuldfordringsmål, hafva under åren 187.1 till 1867 

inbördes förhållit sig sålunda: 
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Derest jemförelsen sker mellan de bland ofvannämnda skuldfordringsmål, som blifvit af Eders Kongl. 

Maiits Befallningshafvande genom utslag afdömda och de till Hofrätterna fullföljda civila mål, visar sig förhål

landet, som folier: 

I begge de sist anförda förhållandena återfinnes således den med af seende a I vistemålen här of van an

märkta alltmer stigande procenten af fullföljda mål — uti nu ifrågavarande hänseende blott än mera oafbruten 

ocli betydelig. 

En i likhet med föregående, uti berättelserna för åren 1857—1870, anställd jemförelse af antalet i Hof

rätterna och vid Agodelningsrätterna a/gjorda och derifrån till Högsta Domstolen fullföljda mål, framställer 

förhållandet år 1871 såsom följer: 

I Svea och Göta Hofrätter samt Hofrätten öfver Skåne och Blekinge hafva, nämnda år, utaf Civila mål 

ocli ärenden, som varit af beskaffenhet att kunna fullföljas, blifvit afgjorda 8,303, af Brottmål 2,338, eller 

tillhopa 10,641 rättegångsärenden; och hafva enligt Revisions-Sekreterarnes arbetsredogörelser, under samma 

år, till Justitie-Revisionen inkommit 511 revisionssaker samt 1,170 besvärs- och ansökningsmål, tillsammans 

1,711, eller 16,08 procent af de i nämda Hofrätter afgjorda rättegångsmål och ärenden. — Ar 1870 fullföljdes 

till Högsta Domstolen 13;8i procent af sådana mål och ärenden, år 1869 13,90 procent, år 18681 3,33 procent, 

år 1867 11,18 proeent. 

Ar 1871 afdömdes i Krigs-Hofrätten 17 mål och inkommo till Justitie-Revisionen 11 General-Auditörs-

mål, eller 64,70 procent. Ar 1870 fullföljdes vid jemförelse med antalet af samma år i Krigs-Hofrätten af

dömda mål, 36,36 procent, år 1869 28,92 procent, år 1868 30,04 procent, år 1867 46,15 procent. 

Vid Agodelningsrätterna afgjordes år 1871 149 besvärsmål och 1,038 andra mål och ärenden, tillsam

mans 1,187. Antalet af till Justitie-Revisionen samma år inkomna skiftesmål var 90; följaktligen 7,58 procent 

af de vid Agodelningsrätterna slutligen pröfvade. — Under nästförutgångna fyra år var förhållandet, år 1870: 

7,08 procent, år 1869: 9,42, år 1768: 11,74 och år 1867: 4,93 procent. 

Förestående beräkningar afse hufvudsakligen att bereda en grund till jemförelser af förhållandet uti ifrå

gavarande hänseende under den tid enahanda sätt för sådanas anställande varit iakttaget. Men, med ledning 

af här ofvan (sidd. xv—xxx) lemnade uppgifter om antalet af de i Hofrätterna afdömda rättegångsmål samt 

de förut (sid. xm) omförmälda, efter Justitie-Revisionens diarier gjorda och uti tabellen lit. A. bilagda, an

teckningar rörande de till Högsta Domstolen fullföljda mål och ärenden, kan för år 1871 meddelas följande 

närmare upplysningar: 

bland de i Svea Hofrätt år 1871 afdömda 3,174 Civila mål och ärenden, som varit af egenskap att kunna 

till Högsta Domstolen fullföljas, hafva genom revisionssökande eller besvär blifvit fullföljda tillsammans 295 

mål = 9,29 procent; 

från Göta Hofrätt, bland 3,380 afgjorda så beskaffade mål, 252 = 7,45 procent; 

från Hofrätten öfver Skåne och Blekinge, bland 1,749 mål, 148 — 8,4G procent; — och således hafva 

från de tre Hofrätterna tillsammanstagna, bland 8,303 mål, fullföljts till högsta instans 695 mål = 8,37 procent. 



XXXII UNDERD. BERÄTTELSE. I. ARBETSREDOGÖRELSER: MÅL FULLFÖLJDA I ÖFVERRÄTT O. TILL HÖGSTA DOMSTOLEN. 

Utaf de i Svea Hofrätt afgjorda 1,133 Brottmål hafva genom besvär öfverklagats 272 = 24,oj procent; 

från Göta Hofrätt på samma sätt blifvit fullföljda, af 780 afgjorda Brottmål 158 = 20,26 procent; 

från Skånska Hofrätten, af 425 derstädes slutligen pröfvade Brottmål, 99 = 23,29 procent, — alltså, 

blund uti dessa tre Hofrätter afgjorda 2,338 Brottmål, 529 = 22,6? procent. 

Hvad slutligen angår Skiftesmål, som från Ägodelningsrätterna blifvit genom besvär till Eders Kongl. 

Maj:ts nådiga pröfning hänskjutna; så ter sig förhållandet jemväl något förmånligare, än det ofvan (sid. xxxi) 

angifna, enär, af de vid sistberörda domstolar år 1871 afgjorda 1,187 mål, blifvit fullföljda endast 79 = 6,65 proc.*). 

På grund af hvad nu och ofvan i underdånighet anfördt blifvit, skall 

bland 1,000 vid Härads-och Rådstafvurättcrna slutligen bland 1,000 hos Eders Kongl. Majas Befallning shaf-

handlagda Civila mål och ärenden hafva vande afförda Skuldfordringsmål hafva 

genom förlikning eller af annan orsak, 

Bland tvåtusen vid de allmänna underdomstolarna och hos verkställande myndigheter under ett års tid 

afförda rättegångs- och utsökningsmål hafva således blifvit till öfverrätt fullföljda 43,2 eller på tusendel 21,6 mål; 

bland hvilka åter till Eders Kongl. Majds nådiga pröfning hänshjutits endast 2,7 — ett förhållande, som synes 

viftna icke ringa till såväl domstolarnes och de exekutiva myndigheternas som allmänhetens fördel. 

Vid Ägodelningsrätterna hafva. af 1,000 dersiädes anhängiga Skiftesmål, 

samt derifrån, genom besvär, till Högsta Domstolen fullföljts 37 mål. 

Hvad beträffar Brottmålen; så hafva, bland 1,000 vid underrätt slutligen handlagda sådana, 

Samteliga nu anförda beräkningar och jemförelser äro icke fullständiga och ej heller i allo riktiga, emedan 

icke kändt är, och med iakttagande af nuvarande sätt för domstols-uppgifternas erhållande icke möjligt är att 

erfara, hvilka bland de under ett kalenderår anhängiggjorda mål, som förfallit, afgjorts eller till högre rä t t full

följts. Men då erfarenheten visat, att merendels en ganska stor överensstämmelse i alla dessa hänseenden gifves, 

åtminstone mellan två närmast liggande år; så torde dock få antagas, att, äfven om fullständigare och fullt 

riktiga beräkningar varit möjliga, deras resultat likväl blifvit i allt, väsentligt sådant, som det nu framställda, 

samt att således förhållandena i verkligheten föga afvika, från hvad nu endast närmevis kunnat utredas. 

*) Elfva bland de uti Revisious-Sekreterarues arbetsredogiirelse under året iiiLoimm Sliftesmäl utgjordes ul' besvär iiiYer dels Laudtmäteri-Stvrelsens dels Kongl. 
Maj.-ts BefaliningUiafvaiidea beslut i laudtmiiteriurenden. 



Inteckning uti landtegendom har beviljats till belopp öfverstigande 3 millioner R:dr uti Östergötlands och 
Malmöhus Län; derunder, men utöfver 2^ millioner R:dr uti Calmar Län; af nära 2 millioner R:dr uti Elfsborgs, 
Skaraborgs, Christianstads, Örebro, Gefleborgs och Stockholms Län; för vid pass H million R:dr uti Upsala Län. 

Minst har beloppet af ny inteckning varit uti Norrbottens Län, hvarest det utgjort endast 22G,301 R:dr 
81 öre; dernäst uti Westerbottens Län, der det uppgått till 415,068 R:dr 19 öre, samt uti Jemtlands Län, 
utgörande der 440,237 R:dr 35 öre. 

Inteckning har förnyats å landet för öfver 9 millioner R:dr uti Östergötlands Län; för öfver 6 millioner 
R:dr uti Skaraborgs Län; för omkring 5 millioner R:dr i Örebro och Malmöhus Län; för öfver 3 millioner 
R:dr uti Göteborgs och Bohus, Calmar, Wermlands och Christianstads Län; för öfver 2 millioner R:dr uti Söder
manlands, Stockholms och Gefleborgs Län. 

Inteckning å landet har blifvit dödad för belopp, öfver stigande 2̂  millioner R:dr uti Örebro Län; för om
kring \\ million R:dr uti Stockholms och Skaraborgs Län; samt dessutom utöfver 1 million R:dr i Östergötlands, 
Södermanlands, Malmöhus och Calmar Län. 

Inteckning af fast egendom i Städer med egen jurisdiktion har, under ifrågavarande Ar, blifvit 
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II. Särskilda uppgifter: angående Inteckning och Lagfart af fast egendom, afgjorda 
Utsökningsmål, och för gäld Bysatta. 

A. Inteckning. 
Tab. 13. Inteckning i fast egendom å Landet samt i Städer lydande under landsrätt har, enligt vederbörande Dom-

hafvandes derom lemnade uppgifter, blifvit år 1871 beviljad, för en skuldsumma stor R:mt R:dr 32,839,852: 79. 

Tab. 14. 

I samma städer har inteckning 
uti egendom tillhörande Allmänna Inrättningar, Menigheter, Bolag eller andra Samfund blifvit 

beviljad för 387,191 R:dr 20 öre; förnyad för 571,454 R:dr; dödad för 127,340 R:dr. 
uti egendom tillhörande Enskilte blifvit beviljad för 8,635,429 R:dr 68 öre; förnyad för 14,739,914 

R:dr 24 öre; dödad för 5,964,030 R:dr 73 öre. 
JustUie-Statsminirternt Berättelse år W7t. l:a A/J. & 

Uti egendom tillhörig Allmänna Inrättningar, Menigheter, Bolag eller andra Samfund 

Uti egendom tillhörig Enskilde 
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Bih. E. 

B!h. F, G. 

Bih. H. 

Bih. lit. E. visar det belopp, hvarför Inteckning år 1871 blifvit vid Häradsrätt beviljad, förnyad och dödad, 

inom hvarje Län; Ht. F. Inteckningsbeloppet vid Rådstufvurätterna, likaledes Länsvis; lit. G. Summan af, i hvarje 

Lan, så å Landet som i Städerna, beviljad, förnyad och dödad Inteckning; Ht. II. ändtligen beloppet af den 

Inteckning, hvilken under de sista tio åren, 1862—1871, blifvit, dels å Landet, dels i Städerna, dels äfven å 

Landet och i Städerna tillsammans, uti h vart Län för sig, beviljad, förnyad och dödad. 

Sistnämnda tabell, hvilken kan betraktas nästan såsom ett för all Svensk fastighet utfärdadt gravations-

bevis, förtjenar otvifvelaktigt i hög grad ett närmare skärskådande. Här kunna dock blott några allmänna 

anmärkningar göras. 

Tabellen upptager särskildt decenniets begge hälfter. Derigenom ådagalägges, att Inteckning till nedan

stående belopp blifvit, 

åren 1862-1866 : 

Hvad härvid främst är egnadt att väcka uppmärksamhet, är den betydliga minskningen i beloppet af 

den under de sednare fem åren beviljade Inteckning, så å Landet som, synnerligen, i Städerna, utgörande för 

hela Riket en skillnad af icke mindre än vid pass 84 millioner Rdr, hvarmed alltså den under qvinqvenniet 

1862—66 Svensk fastighet åkomna nya Inteckning öfverstiger den, som under de derpå följande fem åren, 

1867—71, densamma åkommit. 

Då jeinväl beloppet af dödad Inteckning under det sednare femårstalet med mer än 34 millioner Rdr 

öfverskjuter beloppet af den, som åren 1862—66 blifvit dödad; så kan redan häraf den slutsats lätteligen 

dragas, att den gällande Inteckningens belopp i det hela minskats. 

Så är äfven förhållandet, enär summan af förnyad Inteckning under de sednaste fem åren endast med 

103 millioner Rdr öfverstiger beloppet af den under de näst förutgångna åren skedda inteckningsförnyelsen; 

medan, på sätt berördt är, minskningen af ny och öfverskottet af dödad Inteckning åren 1867—71 tillsammans 

uppgår till 118 millioner Rdr; hvaraf följer, att gravationen för Riket i det hela verkligen under sistnämnda 

fem år, med nära 15 millioner Rdr, nedgått. 

som alltså skulle utvisa storleken af den Inteckning, som vid periodens slut besvärade Sveriges alla fastigheter. 

Härifrån bör dock afdrag göras, emedan: 

dels en visserligen icke ringa del af under ifrågavarande tio år först beviljad Inteckning äfven förnyats, eller, 

af den såsom förnyad uppgifna, mer än en gång till förnyelse förekommit; 

Om härifrån dragés 
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dels Inteckning ofta sker för belopp, som kommer att drabba egendomar, hvilka äro belägna inom flera särskilda 
domstols-områden, utan att, såsom föreskrifvet är, sådant alltid vid uppgifternas insändande till Justitie-Stats-
Expeditionen, för afräknings verkställande, anmärkes; hvadan samma gravation stundom blifver uti tabellsam-
mandragen till hela storleken två eller än flera gånger beräknad; 
dels äfven Inteckning ej sällan göres gemensamt i jordegendom och andra dermed mer eller mindre gemenskap 
ägande inrättningar, som till fastighet, i ordets egentliga mening, ej kunna hänföras. 

Om, på grund häraf, från ofvan sist anförda slutsumma 863,588,643: 21, dragés det år 1862 beviljade 
och förnyade Inteckningsbeloppet 94,475,102: 55, deraf ganska säkert större delen under något af de följande 
åren blifvit såsom förnyad uppgifven; så torde öfverskottet eller vid pass 771 millioner Rdr kunna med någon 
sannolikhet antagas ungefärligen motsvara den skuldsumma, för hvilken vid 1871 års utgång, enligt Inteck-
ningsprotokollerna, Svensk jord och stadsfastighet varit pantförskrifven ; — och enär det för taxering upp
skattade fastighetsvärdet år 1871 utgjorde 2,175,947,793 Rdr, skulle sålunda dessa till något mer än en tredje
del af samma värde häftat för Inteckning*). 

Uti egendom tillhörande Främmande Makters Undersåtcr har Inteckning, de år uppgifter i sådant hän
seende infordrats, blifvit: 

B. Lagfart. 
Första Uppbud för nye ägare hafva ar 1871 beviljats till antal af: 

*) Den gäld, för hvilken Svenska jorden häftar, är i sjelfva verket icke så stor, som deii enligt Inteckningsprotokollerua synes. Exempelvis må nämnas, att för 
s. k. amorteringslän inteckningar vanligen förnyas till lånens ursprungliga storlek, oafsedt huru mycket som genom årsinbetalning blifvit guldet. Endast för Jjjh. I. 
Hypoteks-föreniugarne för landsfastighet uppgick det sålunda uti Inteckningsprotokollen qvarstâende, men afbetalda, beloppet år 1871 till mer än 25 millioner R:dr R:mt. 

Bih. H. 

Deraf: 

hvarutaf följer, att i samma uppbud innefattats öfverlåtelse af egendom på grund af särskilda laga fång, å 
Landet i 405 fall, och vid Stadsdonistol uti 25 fall. 

Antalet af beviljade Första Uppbud har varit 



XXXVI UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. II. SÄRSKILDA UPPGIFTER: ANGÅENDE LAGFART. 

Tabb. 15,16. 

Allmänna Inrättningar, Menigheter, Bolag eller andra Samfund hafva under Landsrätt 

Enskilde personer hafva 

Vid Rådstufvurätterna har fast egendom efter köp lagfarits 

Allmänna Inrättningar, Menigheter, Bolag eller andra Samfund hafva i dessa städer 

Enskilde hafva dersammastädes 

Allmänna Inrättningar och Samfund hafva således, under år 1871, medelst köp Ökat sin fasta egendom 

å Landet och i de under landsrätt lydande Städer med ett försäljni/igsbelopp af 2,031,105 K:dr 65 öre, samt i 

Städer, som hafva egen jurisdiktion, till belopp af 420,777 R:dr 70 öre, eller tillsammans 2,451,883 R:dr 35 öre, 

Till högsta belopp har egendom efter köp lagfarits: 

vid Landsdomstol, uti Malmöhus Län (för 7,504,-206: 13), Östergötlands (för 5,355,620: 65), Skaraborgs 

(för 5,232,366: 64), och uti Christianstads Län (för 4,728,849: 60); -

vid Stadsdomstol, uti Stockholms Stad (för 7,987,121:-), dernäst uti Malmöhus Län (för 2,460,944: 4i), 

Göteborgs och Bohus Län (för 1,637,231: si), saint i Östergötlands Län (för 1,266,263: 30). 

För Främmande Makters Undersåter har lagfart skett af fast egendom i Sverige: 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE. II. SÄRSKILDA UPPGIFTER: ANGÅENDE AFGJORDA UTSÖKNINGSMÅL. XXXVII 

Bih. lit. K. innefattar Sammandrag, Länsvis, af alla för år 1871 inkomna uppgifter rörande Lagfart af fast 

egendom å Landet äfvensom uti Städer, hvilka sakna eget domsäte; lit. L. likaledes angående Lagfart i Städer, 

som hafva egna domsäten; lit. M. redogör, äfven Länsvis, för saluvärdet af all, så på Landet som i Stad, vare 

sig frivilligt eller efter utmätning eller konkurs, köpt och lagfaren fastighet. 

Bih. litt. N. och 0. utvisa, särskildt för Land och Stad, men detta summariskt för hela Riket, den förra 

saluvärdet vid af Allmänna Inrättningar, Menigheter eller Samfund med andra sådana eller med Enskiltc, eller 

ock mellan dessa inbördes, gjorda fastighetsköp, hvarå Lagfart meddelats; den sednare, värdet af den dels efter 

frivillig handel, dels efter utmätning eller konkurs, lagfarna fasta egendom, — allt för hvartdera af de sista 

tio åren, 1862—1871. 

Största antalet afgjorda Utsöhningsmål har förekommit i Elfsborgs Län, uppgående till 2,562, dernäst i 

Malmöhus 1,662, i Christianstads 1,474, i Wermlands 1,433, i Stockholms Stad 1,369. samt uti Göteborgs och 

Bohus Län 1,362 mål. 

Högsta till betalning ådömda skuldbelopp har förekommit i Stockholms Stad, utgörande der 680,056 Rdr 

94 öre, i Elfsborgs Län 447,763 Rdr, i Skaraborgs Län 437,755 Rdr 75 öre, i Malmöhus Län 426,628 Rdr, 

samt uti Christianstads Län 411,724 Rdr 33 öre. 

Bih. Ht. P. meddelar, för hvartdera af de sista tio åren, 1862—1871, slutsummorna i förberörda hänseenden, 

af förklarande parters antal, antalet afgjorda mål, och beloppet af livad i dessa till betalning ådömdt. blifvit, 

utfördt äfven femårsvis, särskildt föv åren 1862—1866 och 1867—1871. 

Deraf synes, att under det förra af ifrågavarande qvinqvennier, förklarande parternas antal varit 430,827, 

målens antal 355,679, och den till betalning ådömda skuldsumma utgjort 73,805,512 Rdr 21 öre; samt under 

sednare qvinqvenniet förklarande parternas antal 421,206, målens antal 325,072, och det till betalning ådömda 

skuldbelopp 67,886,972 Rdr 59 öre; utvisande således, vid jemförelse dessa begge tiderymder emellan, en 

minskning för åren 1867—1871 uti förklarande parternas antal af 9,621. uti antalet afgjorda Utsökningsmål af 

30.607, samt uti det till betalning ådömda skuldbelopp af 5,918,539 Rdr 62 öre. 

Särdeles anmärkningsvärd är den förminskning, h vilken under de sednaste fem åren ägt rum, i alla dessa 

hänseenden, såsom följande uppställning närmare utvisar: 

Tab. 17. 

Bih. r . 

C. Afgjorda Utsökningsmål. 

Antalet af år 1871 handräckningsvis afgjorda Skuldfordringsmâl har uppgått till 26,508, uti hvilka till 

betalning ådömts ett belopp af sammanlagdt 5,943,148 Rdr 25 öre Rmt. 

Af dessa lagsökningar hafva varit anställda: 

Bih. K. 

Bih. N, O. 

Bih. L. 

Bih. M. 
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D. Bysatta. 
Antalet af för gäld Bysatta har under året varit 26, deraf 25 män och 1 qvinna. 
Bland dem hafva tillhört Ridderskapet och Adeln, så vidt kändt är, icke någon; Ofrälse Ståndspersons

klassen 16; Arbetsklassen 8. Uppgift orn stånd eller yrke saknas för 2. 
Af de till Ofrälse Ståndspersons- och Arbetsklasserna hörande bysatta hafva varit: Handtverkare 5, 

Handlande 3, Bönder och Brukare af Arbetsklassen å Landet 3, personer af Arbetsklassen i Städerna 2, saint 
en civil Embets- eller Tjensteman. 

De bysatta hafva till åldern varit: från 21 -25 år 4, från 25—30 år 6, från 30—40 år 7, från 40—50 
år 7, mellan 50—60 år 1, af okänd ålder 1. 

Myndigheter, som dömt till by sättning : Öfverståthållare-Embetet och Eders Kongl. Maj:ts öfriga Befall-
»ingshafvande i 23 fall, Magistrat i 2, Underdomstol i 1 fall. 

Skuldbelopp, för hvilket besättning ägt rum: 10—50 Rdr i 11 fall, 50—100 Rdr i 6, 100—200 Rdr i 4, 
200—300 Rdr i 3, från 1,000—2,000 Rdr i 1 fall. Bysättning har skett för i penningar ej utsatt belopp, eller 
under 5 Rdr, i 1 fall. 

Bysättningens långvarighet: blott en dag eller mindre i 8 fall, 1—7 dagar i 11, 7—14 dagar i 2, 14—21 
dagar i 1, 21—30 dagar i 2, 1—2 månader likaledes i 2 fall. 

Orsaker till af gång från by sättningshäkte hafva varit: fullgjord betalning i 2 fall, öfverenskommelse med 
fordringsegaren i 7, cession i 3, borgenärs underlåtenhet att förskottsvis betala underhåll i 4, bysatt persons 
ed, att han till skulds gäldande ej äger annan tillgång, än som till dess betalning uppgifven och utmätt blifvit, 
i 7, andra orsaker: sjukdom m. m., i 3 fall. 

Såsom af Ht. Q. kan inhämtas, har de bysattes antal varit: 
Under de fem åren 1862—1866 1,837, deraf 1,785 män, 52 qvinnor, 

åren 1867—1871 ; 809, » 778 » 31 » 
således under det sednare qvinqvenniet understigit antalet under det förra med 1,028, » 1,007 » 21 » 

Detta, till utseendet så synnerligen gynnsamma förhållande beror väl hufvudsakligen af de från och med 
1869 års början gällande förändrade stadganden rörande bysättning och de fall, då sådan ådömas kan. Men, 
oberoende häraf, är dock, efter år 1863, en minskning synbar i antalet af bysatta. Dessas antal, då utgörande 
400, nedgick efter hand åren 1864—1868 till 294, och har de följande åren, under tillämpning af den nya 
bysättnings-förordningen minskats, från 71, till, år 1870, 48, och, år 1871, ytterligare till 26. 

Vid en allmän öfverblick pä de förhållanden, för hvilka uti denna berättelse-afdelning blifvit i under
dånighet redogjordt, synes det vara utom allt tvifvel, att desamma förbättrats i den mån, att något motstycke 
eller en i dessa afseenden så lycklig belägenhet, sedan längre tid tillbaka, aldrig funnits. Genom jemförelse 
med Justitie-Statstninisterns äldre berättelser visar det sig, att 

Tvistemålen, som år 1831, det första, för hvilket fullständig officiel uppgift i sådant hänseende finnes att 
tillgå, utgjorde 111,676, hvilket antal då ansågs normalt, sedermera med hvarje femtal af år, så aftagit i myc
kenhet, att medeltalen varit för åren 1831—1835: 99,087; och vidare, i oafbruten följd: 97,883; 92,893; 90,668; 
81,946; 60,007; 51,608. Efter att, synbarligen till följe af 1867 och 1868 arens missväxt, hafva uppgått under 
det sistnämnda till 59,770, hafva de sedermera med hvarje år åter sjunkit till år 1869: 55,049; år 1870: 
46,164 och år 1871 ytterligare till 37,461. 

Tab. 18. 
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Hvad särskildt angår Konkurs- och Urarfvamål, så kan jemförelsen, för att äga någon betydelse, icke rät
teligen sträckas utöfver den tid, nu gällande konkurslag varit tillämpad, eller från och med år 1863, och måste, 
i saknad af likartade uppgifter, inskränkas till de sistförflutna sex åren, 1866—1871. De årligen anhängiggjorda 
Konkurs- och Urarfvamålens antal har under denna tid varit: år 1866, 4,084; år 1867, 5,093; år 1868, 3,991; 
år 1869, 3,076; år 1870, 2,066; och år 1871, 1,210. 

Till Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande inkomna Utsökningsmål, hvilkas lägsta antal under sednaste 
decenniet förut varit, år 1862, 103,623, som år 1867 stigit till 193,085, och ännu år 1868 utgjorde 191,762, 
hafva sedermera förminskats, år 1869 till 158,674, år 1870 till 106,272, samt år 1871 till 63,341. 

Om de hos samma myndigheter a/gjorda Utsökningsmålens nedgående, åren 1867—1871, från 110,820 till 
36,944, äfvensom angående bysättningarnes förminskning från 400 till 26, är nyss ofvan förmäldt. 

När härtill lägges, att äfven Brottmålen på det hela, men isynnerhet de gröfre bland dessa, för hvilka 
dock den närmare redogörelsen hörer till andra, under utarbetning varande, afdelningen af denna underdå
niga berättelse, jemväl de tio sednaste åren, oberoende af folkmängdens samtidiga tillväxt, men i än högre 
grad om denna tages i betraktande, till antalet nedgått; så kan det sägas, att, hvarthän blicken i dessa rikt
ningar sig vänder, mötes den af anledningar till fägnad och tacksam erkänsla af en så stor och så mångfaldig 
förbättring i nu ifrågavarande afseenden. 

Äfven i fråga om Brottmålens fullföljd i högre rätt har, såsom ofvan nämndes, förhållandet den sista tiden 
förbättrats. 

Det enda häremot stridande, uti hvad denna berättelse-afdelning haft att meddela, är den tillförne, under 
flera år, anmärkta, och år 1871 till sin största höjd komna, de rättsökandes benägenhet att till öfverrätt och 
i Högsta Domstolen fullfölja tvistemål. Bland orsaker härtill torde kunna antagas vara, att, då målens mängd 
i det hela så ansenligen förminskats, en större del sådana återstå, i hvilka parterne å ömse sidor med fasthet 
stå på sin rätt gent emot hvarandra, och derföre ej släppa saken förr, än dömdt blifvit i sista instans. 

Stockholm den 31 Januari 1873. 

AXEL ADLERCREUTZ. 

0. Caiiheini Gyllenskiöld. 





BIHANG. 

Tab. A. Till Justitie-Revisionen år 1871 inkomna mål och ärenden. 

» B. Antal Tvistemål och deras förhållande till folkmängden, i hvarje Län och för hvarje Hofrätt, särskildt för domstolarna 

å Landet och i Städer med egen jurisdiktion, år 1871. 

» C. Hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande anhängiggjorda Skuldfordringsmål och deras förhållande till folkmängden, i hvarje 

Län och för hvar Hofrätt, år 1871. 

» D. Antal Brottmål och deras förhållande till folkmängden, i hvarje Län och för hvarje Öfverrätt, särskildt å Landet och 

särskildt i Städer med egen jurisdiktion, år 1871. 

» E. Uppgift, för hvart Län och hvar Hofrätts område, å det penningevärde, hvarför Inteckning i fast egendom blifvit vid 

Häradsrätt, år 1871, beviljad, förnyad eller dödad. 

» F . Enahanda uppgifter med afseende å Rådstufvurätterna, år 1871. 

» G. Summarisk uppgift, för hvarje Län och Hofrätts-område, rörande all, särskildt å Landet och i Städer med egna dom-

säten, samt i hela Länet, år 1871, beviljad, förnyad eller dödad Inteckning. 

» H. Förhållandet med åren 1862 — 1871 beviljad, förnyad och dödad Inteckning uti fastighet, särskildt å Landet och i Städer 

med egna domsäten, inom hvarje Län. 

» I . Uppgifter angående Hypoteks-föreningarnes ställning, år 1871. 

» K. Uppgifter angående Lagfart af fast egendom å Landet och i Städer lydande under landsrätt, år 1871. 

» L. D:o med afseende å Städer med egna domsäten. 

» M. Summarisk uppgift, för hvarje Län, angående saluvärdet vid alla, särskildt å Landet och särskildt i Städer med egen 

jurisdiktion, samt uti hela Länet, lagfarna köp om fast egendom, år 1871. 

» N. Saluvärdet vid, af Allmänna Inrättningar, Menigheter eller Samfund med andra sådana eller med Enskilda, eller ock 

mellan dessa inbördes, gjorda fastighetsköp, å hvilka lagfart meddelats åren 1862—1871. 

O. Saluvärdet, vid dels frivilligt, dels efter utmätning eller konkurs, slutna Fastighetsköp, å hvilka lagfart blifvit beviljad, 

åren 1862—1871. 

» P . Sammandrag af 1862— 1871 årens uppgifter rörande af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande afgjorda Utsökningsmål. 

Q. Sammandrag af 1862—1871 årens uppgifter, angående Bysatta. 

Justitie-Statsministerns Berättelse för år 1871. 1:a Afd. 6 





UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG A. XLIII 

Lit. A. Till Justitie-Revisionen år 1871 inkomna mål och ärenden. 



XLIV UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG B. 

Lit. B . Antal Tvistemål och deras förhållande till folkmängden i hvarje Län och för hvarje Hofrätt, särskildt för 
domstolarna å Landet och i Städer med egen jurisdiktion, år 1871. 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG D. XLV 

Lit. D . Hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande anhängiggjorda Skuldfordringsmål och deras förhållande 
till folkmängden, i hvarje Län och för hvar Hofrätt, år 1871. 



XLVI UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG C. 

Lit. C. Antal Brottmål och deras förhållande till folkmängden i hvarje Län och för 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG C. XLVII 

hvarje Öfverrätt, särskildt å Landet och särskildt i Städer med egen jurisdiktion, år 1871. 



XLVIII UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG E. 

Lit. E. Summarisk uppgift å det penningevärde, hvarför inteckning i fast egendom å landet 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG F. XLIX 

samt i städer lydande under landsrätt, blifvit beviljad, förnyad eller dödad år 1871. 



L UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG F. 

Lit. F. Summarisk uppgift å det penningevärde, hvarför Inteckning i 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG F. LI 

fast egendom i stad blifvit för gäld beviljad, förnyad eller dödad, år 1871. 



LII UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG G. 

Lit. G. Summarisk uppgift, för hvarje Län, om all, särskildt å Landet och 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG G. LIII 

särskildt i städer med egen jurisdiktion, beviljad, förnyad eller dödad inteckning, år 1871. 



LIV UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG H & I. 

Lit. H. Förhållandet med åren 1862—1871 beviljad, förnyad och dödad Inteckning, 

Lit. I. Uppgifter angående Hypoteks-



föreningarnes ställning år 1871. 

UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG H & I. LV 

uti fastighet, särskildt å Landet och i Städer med egna domsäten, inom hvarje Län. 



LVI UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG K. 

Lit. K. Summarisk uppgift angående Lagfart af fast egendom 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG K. LVII 

å Landet och i Städer lydande under landsrätt, år 1871. 



LVIII UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG L. 

Lit. L. Summarisk uppgift angående Lagfart af fast 
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egendom i Städer med egna domsäten, år 1871. 
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Litt. N. Saluvärdet vid, af allmänna Inrättningar, Menigheter eller Samfund med andra sådana eller med Enskilda, 

Litt. O. Saluvärdet vid dels frivilligt, dels efter utmätning eller konkurs, 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG N & O. LXIII 

eller ock mellan dessa inbördes, gjorda fastighetsköp, å hvilka lagfart meddelats åren 1862—1871. 

slutna Fastighetsköp, å hvilka lagfart blifvit beviljad, åren 1862—1871. 



LXIV UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG P & Q. 

Lit. P . Sammandrag af 1862—1871 årens Uppgifter rörande af 

Lit. Q. Sammandrag af 1862—1871 årens 



UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T. BIHANG P & Q. LXV 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande afgjorda Utsökningsmål. 

Uppgifter angående Bysatta. 

Jiistitie-Stntsmmisterns Berättelse för år 1871. l:a Afd. >' 
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A. Arbetsredogörelser. 

1. Härads-Rätterne Sid. 2. 

2. D:o , » 26. 

3. Ägodelnings-Rätterne » 37. 

4. Rådstufvu-Rätterne » 48. 

5. D:o , särskildt rörande Konkurs- och Urarfvamål » 58. 

6. Krigs-Rätterne » 62. 

7. Polisdomstolen i Stockholm och Poliskamrarne i Riket » 63. 

8. Öfver-Ståthållare-Embetet och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen » 64. 

9. a. & b. Hofrätterne » 66. 

10. Kammar-Rätten » 68. 

11. Justitie-Revisionen » 69. 

12. Justitie-Stats-Expeditionen » 70. 

B. Särskilda uppgifter angående Inteckning och Lagfart, Utsökningsmål och Bysatta. 

13. Inteckning å Landet » 72. 

14. Inteckning i Stad » 83. 

15. Lagfart å Landet » 88. 

16. Lagfart i Stad » 99. 

17. Afgjorda Utsökningsmål » 104. 

18. Bysatta » 106. 

Rättelse. 

Sid. 93, rad. 8 nedifrån, står: 334,825; bör vara: 347,965. 
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INNEHÅLL. 

I DENNA BERÄTTELSE-AVDELNING FÖREKOMMANDE ÄMNEN. 

DEN UNDERDÅNIGA BERÄTTELSENS 

Text. 

Sidor. 

Tabeller. 

Litteror. Sidor. 

SAMMANDRAG 
af 

primäruppgifter. 

Tabell-
nummer. 

Sidor. 

UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T 

Inledning 

I. Domstolarnes samt Polis- och Verkställande Myndigheters Arbetsredogörelser. 

Sammanlagda antalet af mål och ärenden: 
a) vid underdomstolarna; b) hos polis- och verkställande myndigheter; c) i öfverrätterna; 
d) i Justitie-Revisionen; e) i Justitie-Stats-Expeditionen 

A. Domstolar och Myndigheter, hvart slag för sig betraktade. 

1. Underrätter. 
a) Häradsrätterne 

Särskildt med afseende å Konkurs- och Urarfvamål 
b) Ägodelningsrätterne 
c) Rådstufvurätterne 

Särskildt med afseende å Konkurs- och Urarfvamål 
d) Krigsrätterne 

2. Polis- och Verkställande Myndigheter. 
e) Polisdomstolen i Stockholm och Poliskamrarne i Riket 
f) Öfver-Ståthållare-Embetet och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen 

3. Ö fverrätter. 
g) Hofrätterne: Svea, Göta och Skånska, jemte Krigs-Hofrätten 
h) Kammarrätten 

4. Justitie-Revisionen 
5. Justitie-Stats-Expeditionen 

B. Målens och ärendenas art och mängd i Riket på det hela; deras fördelning på 
olika slags domstolar och myndigheter; de vid årets slut oafgjorda tviste- och 
brottmålens ålder; antalet af från underrätt till högre rätt hänskjutna tviste-
mål; rättegångs- och lagsökningsmålens förhållande till folkmängden. 

1. I Första instans. 

a) Antalet af mål och ärenden; jemförelse mellan de oafgjorda målens antal vid årets 
början och slut. 

1. Tvistemål 
2. Öfriga Civila mål och ärenden 
3. Brottmål 

b) Jemförelser och Anmärkningar med hänsyn till förestående uppgifter. 

1. Målens procentiska fördelning mellan särskilda slag af domstolar och myndig-
heter, åren 1867—1871 

2. Antalet af och Procentförhållandet emellan de år 1871 inbalanserade, inkomna, 
förfallna eller afskrifna, afdömda, och utbalanserade Tvistemål, äfvensom 
antal och procentförhållande med hänsigt till de vid årets slut uppskjutna 
målens ålder 

3. Procentförhållandet, åren 1867-1871, mellan Enkla Skuldfordringsmål, Tvistiga 
Konkurs- och Urarfvamål, Boskillnadsmål utan sammanhang med konkurs, 
och Andra Tvistemål 

4. Procentförhållandet, år 1871, mellan antalet afdömda Tvistemål och erlagda Vad, 
samt emellan antalet afgjorda Skiftesmål och deri anmälda underdåniga 
Besvär 
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Appendices. 
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III 

III 
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VIII 

VIII 
IX 

X 

XII 

XIII 

XIV 

XV 
XVI 
XVII 

XVIII 

XIX 

XIX 

XIX 

A. XLIII 

RAPPORT AU R O I 

Introduction 

I. Bulletins des travaux des cours et des tribunaux, de même que des autorités de police et 
des autorités exécutives. 

Nombre total des affaires pendantes auprès des autorités de tous les degrés de juridiction, 
des autorités de police et d'exécution judiciaire, ainsi qu'au bureau général du départe-
ment de la justice 

A. Tribunaux, cours et autorités, pris séparément, selon leur nature et leur com-
pétence. 

1. Tribunaux inférieurs. 
a) Hä rads rä t t e r (ordinaires, de 1ére instance, dans les campagnes) 

Pour ce qui concerne les faillites, les banqueroutes et les demandes en bénéfice 
d'inventaire 

b) Egodelningsrät ter (spéciaux de délimitation) 
c) Rådstufvurät ter (ordinaires, de 1ére instance, dans les villes) 

Pour ce qui concerne les faillites, les banqueroutes et les bénéfices d'inventaire 
d) Kr igs rä t te r (tribunaux militaires) 

2. Autorités de police et autorités exécutives. 
e) Tribunal de police de Stockholm et Chambres de police du royaume 
f) Gouvernements des provinces 

3. Cours supérieures. 
g) Hofrät ter: Cours royales ou d'appel de Svea, de Gothie, de Scanie et Bleking, 

et Cour royale militaire 
h) Kammarrä t t en : Cour royale des comptes 

4. Justitie-Revisionen: Cour suprème du Royaume 
5. Justitie-Stats-Expeditionen: Bureau général du département de la Justice 

B. Nombre et nature des affaires; leur répartition d'après les cours, tribunaux, et 
autorités des diverses catégories; âge des procès civils et des affaires cri-
minelles pendantes à la fin de l 'année; nature des procès civils pour les-
quels il a été interjeté appel et leur proportion relativement au nombre des 
causes terminées; proportion des affaires judiciaires et des saisies-exécutions 
par rapport à la population. 

1. En première instance. 
a) Nombre et nature des affaires; proportion entre le nombre des affaires non-terminées 

au commencement et à la fin de l'année, pour ce qui concerne: 
1. Causes civiles 
2. Autres affaires civiles, de juridiction volontaire et administrative &c. 
3. Causes criminelles 

b) Comparaisons et remarques relatives aux faits sus-mentionnés. 
1. Répartition proportionnelle des affaires d'après des cours, tribunaux et autorités 

en question, pour les années 1867-1871 
2. Nombre et proportion des affaires litigieuses anciennes et nouvelles, de celles 

rayées des rôles ou jugées dans le cours de l'année, et de celles non-termi-
nées à sa fin; âge et proportion des affaires non-terminées, pour 1871 

3. Rapport proportionnel des poursuites simples pour dettes, faillites, banque-
routes, bénéfices d'inventaire, séparations des biens entre époux, et affaires 
litigieuses d'autre nature portées devant les tribunaux, pendant la période 
de 1867—1871 

4. Proportion, en 1871, du nombre des affaires civiles litigieuses définitivement 
jugées par les tribunaux inferieurs et de celui des causes dont il a été appelé 
des tribunaux ordinaires aux cours supérieures, et des tribunaux de délimi-
tation au Tribunal suprême 
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5. Antalet af vid Härads- och Rådstufvurätterna år 1871 anhängiga Konkurs- och 
Urarfvamål; grunden, på hvilken de under året afslutade blifvit afförda; 
antalet af vid årets utgång oafslutade sådana mål 

6. Procentförhållandet i dessa hänseenden år 1871, jemfördt med förhållandet 
åren 1867-1870 

7. Antalet af och procentförhållandet emellan de år 1871 inbalanserade, anhängig-
gjorda, slutligen handlagda och till följande år uppskjutna Civila Ansök-
nings- och Anmälnings-ärenden 

8. Enahanda utredning med afseende å handlagda Ekonomi- och Förvaltnings-
ärenden 

9. Antalet af och procentförhållandet emellan de år 1871 inbalanserade, in-
komna, afgjorda och till följande år uppskjutna Brottmål samt de sist-
nämndas ålder, numerärt och procentvis betraktad 

10. Antalet af och procentförhållandet emellan år 1871 inkomna Brottmål, som 
anhängiggjorts af Enskild part, af Allmän åklagare, eller blifvit från annan 
domstol eller embetsmyndighet förvista 

11. Antalet af och procentförhållandet emellan mål och ärenden af särskilda slag, 
år 1871, hos Polis- och Verkställande Myndigheter 

12. Antalet af och procentförhållandet emellan hos dessa myndigheter till år 1871 
uppskjutna, under året inkomna, under året slutligen handlagda och till 
följande år uppskjutna mål, med afseende jemväl å de sistnämndas ålder.. 

13. Jemförelse mellan in- och utgående balansen af olika slags mål och ärenden, 
särskildt för Polismyndigheter och för Kongl. Maj:ts Befallningshafvande .. 

c) Rättegångs- och Utsökningsmålens förhållande till folkmängden i hvart Län, under 
hvarje Hofrätt, och i hela riket. 

1. Tvistemål 

2. Brottmål 

3. Utsökningsmål 

2. Hos Öfverrätterna i Andra instans. 

a) Antal och procentförhållande af mål och ärenden, som i hvar Öfverrätt varit in-
balanserade, under året inkommit, afgjorts, eller till följande år uppskjutits, jem-
väl med afseende å de till följande år uppskjutna målens ålder i Öfverrätten 

b) Jemförelser och anmärkningar med hänsigt härtill. 

1. Jemförelse mellan de oafgjorda målens antal vid årets början och slut 

2. Målens procentiska fördelning efter antal och art, mellan de särskilda Öfver-
rätterna 

c) De i Öfverrätt fullföljda målens antal och procentförhållande till antalet af i lägre 

instans dels handlagda, dels afförda eller afdömda mål: 

med hänsigt till underdomstolarna: 
1. Civila mål och ärenden 

2. Brottmål 

med hänsigt till verkställande myndigheter: 
3. Utsökningsmål 

3. I Högsta domstolen. 

Jemförelse mellan antalet af mål och ärenden i underrät t och öfverrätt samt af de 
derifrån till Kongl. Maj:ts nådiga pröfning hänskjutna 

a) Civila mål och ärenden i allmänhet 

b) Brottmål i allmänhet 

c) General-Auditörs-mål 

d) Skiftesmål 
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5. Nombre des faillites, banqueroutes, et bénéfices d'inventaire, portées en 1871 
devant les tribunaux de 1ère instance; causes de radiation et modes de solu-
tion de celles qui ont été terminées pendant l'année; nombre des affaires 
restantes à la fin de l'année 

6. Proportion entre les chiffres précédents pour 1871 et ceux des années 1867 
—1870 

7. Nombre et proportion des affaires de requête, de rapport ou d'enregistrement 

en matière civile, anciennes et nouvelles, terminées ou pendantes, en 1871 

8. Idem, des affaires d'économie publique et d'administration 

9. Nombre et proportion des causes criminelles, anciennes et nouvelles, termi-
nées en 1871 ou pendantes à la fin de l'année 

10. Nombre et proportion, en 1871, des causes criminelles poursuivies par des par-
ticuliers, par le ministère public ou par renvoi d'un autre tribunal ou au-
torité publique 

11. Nombre et proportion des affaires de nature différente portées devant les 
autorités de police ou administratives, en 1871 

12. Nombre et proportion des affaires anciennes et nouvelles, rayées des rôles ou 
jugées, pendant l'année par les autorités précitées et de celles non-termi-
nées à sa fin; âge et proportion des affaires non-terminées, pour 1 8 7 1 . . . . 

13. Comparaison entre les affaires balancées auprès de ces autorités, au com-
mencement et à la fin de l'année du compte 

c) Proportion, par rapport à la population des provinces, de chaque ressort de cour 
supérieure, et du pays entier, des 

1. Causes civiles litigieuses 

2. Causes criminelles 

3. Saisies-exécutions 

2. En deuxième instance, auprès des cours supérieures. 

a) Nombre réel et proportionnel des causes contentieuses et autres affaires dans chaque 
cour supérieure, anciennes ou inscrites pour la première fois pendant l'année et 
jugées ou restantes à sa fin; ces dernières classées d'après leur date 

b) Comparaisons et remarques relatives aux faits susdits. 

1. Comparaisons des affaires balancées, auprés de ces cours, au commencement 
et à la fin de l'année du compte 

2. Nombre et nature des affaires et leur répartition d'après les cours d'appel... 

c) Nombre des appels et leur proportion relativement au nombre des affaires pendantes, 
rayées des rôles, ou jugées: 

auprès des tribunaux ordinaires de 1ère instance: 
1. Causes civiles 

2. Causes criminelles 

auprès des autorités administratives: 
3. Saisies-exécutions 

3. Tribunal suprême. 

Rapport proportionnel du nombre des affaires portées devant les tribunaux inférieurs, 
de celles dont appel a eu lieu auprès des cours supérieures, et des causes pour-
suivies de devant ces dernières au Tribunal suprême du Roi 

a) Affaires civiles, en général 

b) Causes criminelles, en général 

c) Affaires judiciaires militaires 

d) Affaires contentieuses de partage ou de délimitation des terres 
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II. Särskilda uppgifter: angående Inteckning och Lagfart af fast egendom; beträffande hos 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, medelst resolution el ler utslag, afgjorda Lag-
sökningsmål; och om Bysatte. 

A. Inteckningar. 

1. År 1871. 

Summarisk uppgift å det penningevärde, för hvilket Inteckning blifvit beviljad, förnyad 
och dödad i fast egendom, tillhörande a) Allmänna Inrättningar, Menigheter, Bolag 
eller andra Samfund, b) Enskilde, c) Främmande Makters Undersåter. 

a) Å Landet och i Städer, som sakna egen jurisdiktion 

b) I Städer med egna domsäten 

c) Land och Stad tillsammanstagna 

2. Enahanda uppgifter för de sistförflutna tio åren, 1862—1871 

3. Beloppet af beviljad, förnyad och dödad Inteckning, tillhörande främmande makters 
undersåter, under hvartdera af åren 1868—1871 

4. Uppgifter angående Hypoteksföreningarnes för landsbygden ställning, år 1871 

B. Lagfart. 

1. År 1871. 

Antalet af, nämnda år, efter öfverlåtelse af fast egendom, genom a) arf, b) skifte, c) köp, 
d) gåfva eller testamente och e) pant, beviljade Första Uppbud jemte Penningevärdet 
af den, dels frivilligt, dels efter utmätning eller konkurs, sålda och år 1871 lagfarna 
fastighet, med uppgift i hvad mån densamma dymedelst frångått eller tillfallit a) All-
männa Inrättningar, Menigheter, Bolag eller andra Samfund, b) Enskilda, och c) 
Främmande Makters Undersåter. 

a) Å Landet och i Städer, som sakna egen jurisdiktion 

b) I Städer med egna domsäten 

c) Land och Stad tillsammanstagna 

2. Enahanda uppgifter för åren 1862—1871 

3. Saluvärdet å den Fastighet, för hvilken Lagfart i Sverige skett för främmande makters 
undersåter, åren 1868-1871 

C. Hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande afgjorda Utsökningsmål . 

1. År 1871. 

Förklarande parternes antal och stånd; antalet mål afgjorda genom slutligt utslag 
eller genom vilkorlig utmätningsresolution; den till betalning ådömda gäldens pen-
ningebelopp, allt Länsvis 

2. Enahanda uppgifter för åren 1862—1871 

D. B y s a t t e . 

1. År 1871. 

De bysattes antal, kön, stånd eller yrke, ålder; myndigheter, hvilka bysättning ådömt; 
skuldbelopp, för hvilket bysättning ägt rum, eller annan orsak, som bysättning för-
anledt; bysättningarnes långvarighet; orsaker till afgång från bysättningshäkte; 
antal af vid årets slut i sådant häkte qvarsittande 

2. Enahanda uppgifter för åren 1862—1871 

Slutanmärkning 
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II. Renseignements divers, concernant: l'inscription des hypothèques en nantissement de 
dettes ou contrats, et d'autres documents relatifs au droit de propriété, les saisies-
exécutions et les incarcérations pour dettes. 

A. Inscriptions hypothécaires. 

1. En 1871. 

Valeur des inscriptions faites pour la 1ère fois, renouvelées ou éteintes, gravant la pro-

priété foncière a) des institutions publiques, des communes, des sociétés par actions 

ou d'autres corporations; b) des particuliers; c) de sujets étrangers. 

a) dans les campagnes 
b) dans les villes 

c) dans les campagnes et les villes, prises ensemble 

2. Idem, pour la période de 1862—1871 

3 Valeur des inscriptions hypothécaires sur des immeubles appartenant aux sujets des 
pouvoirs étrangers, en 1862—1871 

4. Renseignements sur les associations hypothécaires pour les bien-fonds ruraux 

B. Procédures aux termes de la loi à l'égard des immeubles acquis . 

1. En 1871. 

Nombre des inscriptions légales par suite de transferts d'immeubles acquis par voie 
a) d'héritage, b) d'échange, c) de vente, d) de don ou de testament et e) d'engage-
ment; valeur au comptant des immeubles vendus, soit spontanément, soit par suite 
de saisies, de faillites ou de banqueroutes. — en distinguant la proportion des trans-
ferts opérés, par ce moyen, d'une part, des institutions publiques, des communes, des 
societés par actions ou autres corporations, à des particuliers et, d'autre part, des 
particuliers aux corporations susdites: 

a) dans les campagnes 

b) dans les villes 

c) dans les campagnes et les villes réunies 

2. Idem, pour la période de 1862—1871 

3. Valeur des immeubles dont l'achat a été enregistré pour le compte de sujets de 
pouvoirs étrangers, en 1868—1871 

C. Sais ies-exécut ions . 

1. En 1871. 

Nombre des défendeurs, avec indication de leur position civile; nombre des affaires 
jugées par arrêts définitifs ou conditionnels; valeur des créances validées — par 
province — en 1871 

2. Idem — pour tout le royaume — pendant la période de 1862 1871 

D. Prisonniers pour det tes . 

1. En 1871. 

Nombre et Sexe; Profession; Age; Tribunaux ou autorités exécutives dont l'arrêt a 
été exécuté; Montant des créances, ou autres causes de l'arrestation pour dettes; 
Durée de l'arrestation; Causes de libération; Nombre des débiteurs incarcérés à 
la fin de l'année 

2. Idem, pour la période de 1862—1871 
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