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FEMTONDE FORTSÅTNINGEN

AF

STRÖDDA
BESVARADE LAGFRÅGOR,

Hvilka,
Med den Fidt Lagfarne

jfuridifka Facultetens i Upfala.
Samtycke,

Under Herr Profeflorens i Sven (ka och Romerjfka
Lagfarenheren , Tamt Ledamotens uti Kongl.

Verenfkaps Societeten härdades,
Juridi/kti Facultetens n. v, Decani

Doct. DANIEL
SOLANDERS

Infeende,
Til allmänt ompröfvande åro utgifne

Af

PEHR NI C L AS SUTHER,
frän Stockholm,

Uti den ftorré Guftavianfka Lårofalen
f. m.

Den 29. Mart. MDCCLXXX.

U P.SAL, A,
Tryckt hos Dire£L Johan Edman, Kongl. Acad, Boktr.



Then gor cmoot Lagen-, fom går emoot Lagfens ?ne*
mngyändoch b an Jynes ghra^ fom orden; lyda i La>
gen. Dom.. Rzgl., XVIII.



kongl.. hof-graveuren,
HÖGÅDLE

Herr PEHR SUTHER,
OCH

högådla frun,
Fru MARGARETA

HELENA SUTHER,
Född llABENIUS,
MINE HULDASTE. FÖRÄLDRAR,,

et är mig omöjligfat kunna-Ufa detta tilfälle ga mig utuv
handerna ^ utan at bogtideligen förklara min ömma och ådmjuka-
ße vördnad for dem, hvilka jag hajver at taeka fnart for alt,
Furfynen har gifvit mig det ypperßa, Join kan gifvas, en den
haßa Lader , den ommaße Moder, och jag vore en van•

ßägtande Son, om jag ej med hvarje dag fokte at oka Deras
hugnad. Sedan min [påda ålder r den ff Jä ömt vårdat} är

re-



redan förflutet : fa vanten J billigt at nu alt mer oeb mer

(körda någon frukt af det, fom på en forhoppning Ja fri-
koßigt fbr min [kul utfått. Om jag (varar emot Eder vantan \
få råknen J det utan tvifvel for Eder ypper.fia jordifka lyck-r
falighet y och det {kulle fårjotma alla Edra lefnads dagar.
Gifvé Gud, at jag då kunde blifva de a ldra båfta Forål¬
drar vårdig, Jå vifst jag då kan gora mig forfåkrad, at
Edra boner, Edra vålfignelfer fkola åfven hädanefter bvila
$fver mig och beledfaga mig. Med djupnfié fonliga vördnad:
har. jag åran lefva

MINA HULDASTE FORÅLDRARS

lydigfte fon
PEHR NICLAS SUTHER.
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Om

månaders beråkningsfått
i Allmänna Lagen.

Då Lagen uti IX. C. 2. (f. A. B. XFI11. C. /. jf. ibid.XFI. C. 13.. §. J. B. X. C. 2. §. H. B. XFI. C.
7. §. ibid. Fl. C. 4. §. F B. X. C. i. §. ibid. Fil C.
3. §. XFll C. 31. $. och XXX. C. 8. §• R• nämner
månader, hålle vi före, at flike månader böra räknas
til trettijo dagar hvardera, och éj anfes fåfom Alma-
nachs månader, eller fådana, hvaraf tolf på ett få
kalladt Sol - år råknas. Någre påftå vål , att månader¬
na böra råknas efter Calendren, utom vid the Lagens
rum, ther XXFlll. eller XXX. dagar uttryckeligen ftå
utfatte; dock tyckes thet aldeles vara utan orfak, i.mo
efter thy, att Lagen nödvändigt fynes hafva bordt ftad-
ga någon terminus ad quem, fom ej af vanliga månaders
olika determinerade långd kunde rubbas. 2.do Ar thet-
ta att fluta af Lagens tydeliga bokftaf uti XXX. C'. y. §.
och i fynnerhet i XI. C. 4. Jf. R. B. å hvilket fidftnåmn-
de ftålle vål endaft ftadgas, huru månader i ftåmnings-
mål råknas fkola, men fom ftåmning år grunden till
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all råttegång, enligit hvad Siö'-lagen uti III. C. 2. §,
Skipmåla-Balken ftadgar, derföre fynes thet» att beråk-
ningsfåttet af månader til. trettijo dagar i alla tviffe-
brott-och utfoknigs - mål, ther ej annorlunda fladgadt
år, therefter anfes bör , faftån Lagfliftaren har-, till en
onödig vidlyftighets undvikande,, ej på alla hållen re¬
peterat thet famma, utan bor hvar och en af then am
nalogie, fom i Lagens principe ligger , finna Laghifta-
rens-mening.. Således efter vår fats, om Cajus fått
ett teftamente af. Sempronius och'blifvet underrättad om
den fidhnåmndes död then 24>.Junii, och ej tefiamentet
hos vederbörlig Domare inlämnar innom fex månader,
Conf.. Xyill. Cap> Å.. B. thet år then 20. Decembr.
utan förf! then 24. ejusd. hafver han aldeles förfutit fi¬
na fatalierj i hvilker fall med' arftågten* efter lag förfares.
På lika fått anfe vi; fatalier i; återvinningsmål med fle¬
ra, ther lagen utfatf månader y men flår ther år, få hål--
le- vii före att- Lagfliftarem thermed ment ett■'Sol« år..

0)w

ma b orå t ti.

Then , fom bor-nåfi intil en< annans hus i Staden;,
år ovilkorligen berättigad att fom nabo löfa, då han
innom tolf veckor och horton dagar efter tredie upbudet
fin lösningsrätt bevakar, Conf. Vll. Cap. i. ^. od finem'
J. B. och IV. C. tfV §. ib.,.ehuru han ej kan vifa hg hvar-
ken vara trångbodd eller: underkaflad någon af the:

fer--
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fervituter, fom i Fil. Capitl. 3. 4. och j, §§. ib. npråk-
nas, hvilka endaft, efter vår tanka, låmna formons-
rått, tå tvift efter 6. §. famma Capitel naboer emellan
x>m båttre rått till löfen upkomma kunde.

/

Om inteknings fhrmon i faß
■egendom allenaß.

Om någon, ehuru fui juris9 endaft genom förfkrif-
ning låmnat förfåkran, om pantråttighet uti los pant,
fom år af thet värde, att then i proportion af låne-
fummorne till fleras fakerher voro tillråckelig; men fam¬
ma perfedel, ehuru for obetydeligt lån, år hos annan
pantfatt; få hålle vi likafuLt före,' at ingen fåkerhet år
for then långifvaren, åt hvilken endaft genom forfå-
kran pantråttighet år updragen uti en fådan pant, fom
annan i hånder hafver, når fråga yppas emellan bor¬
genärer om båttre rårt till atftåd egendom; allthen-
ftund thet alltid år nödvändigt, att, .for att kunna på-
ftå betalning framför annan i kraft af lös pant, then i
hånder hafva; fe XFJ1. Cap, 3. §. H. B. thereft uttryc-
keligen fåges: hafver nägor los pant i händer; niute han
therutur betalning framfor alla andra. Thetta flut kan åf-
ven göras af the mångfaldiga bedrägerier, låntagaren
kunde verkftålla genom pantråttighets förfåkran åt fle¬
ra långifvare, och för ftörre låne-fumma, ån panten
innehölt vårde. Utom thet dylike pantförfkrifningars
utgifvande utan valutas erhållande kunde af en bedråge-
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lig gåldenår, råtte borgenärer till uppenbart förfång i
hvars och ens tillftåndiga rått, utgifvas. Vidare tyc¬
kes thet rydeligen utmärkas, att en flik panträtt, fom
ej voro annat, ån fom en inteknings lämnande i los
egendom, ej kan tillåtas emot vår Lags ftadgande uti
XVII. Cap. i2, §. H. B,

Att penningar ej kunna
anjes fom inlagsfä.

Ehuru Lagen i XVII. C. 2. §. H. B. fladgar, at hvnd
i Caldenårs bo finnes, Jom horer annan till, fknll forfi utta-
gasy fäfom inlagsfå, m. m. få år åndock vår tanka, art om
någon remitterar conrante penningar uti löpande mynt
att forvara, och depofitairen emedlertid nödgas aftrå-
da fiti egendom till famteliga borgenärers förnöjande,
man tå ej kan återfordra deffa penningar fom Inlagsfå,
utan måfte then , fum fumman deponerat, lika med an¬
dra borgenärer brifla marek om marek, fe 16. famrna
Cap. H. B\ ty lagen kan under inlagsfå ej begripa an¬
nat ån varor, penningen åter reprefenrerar them alle-
nafl ; then kan thefsutom genafl tillgripas och förvandlas,
famt i handel och vandel nytfias; hvarföre ock contan-
te penningar aldrig kunna åga famma natur fom inlags- '
få, om the ej antingen i couvert under thens infegel,
fom depofitionen giör, inläggas, och thet finnes obru¬
tet, eller ock i kiffa och fkåp under lås och nyckel,
fom af then, penningar infatte, förvaras, få att the ej

' afk
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af then, fom them i hånder får, råras eller tilgripas
kunna. I fådant fall, och om verkeligen famma Ban-
co-fedlar, famma fpecie Riksdalrar eller öucater, fom
nedfattes, finnas i behåll, få the åfven, fåforn annan

tillhöriga, utiir gåldenårs bo förft uttagas,

Om onodigheten af förnyade intekningar inno?n
tijonde året, når gåldenår thejsfbrinnan
upgifvit all Jin egendom till Jamteli-

ge borgenärers förnöjande.
Thet fladgas vål i FIL O/p. 2. B. B. att borge¬

när bår, om han fin vundna intekningsrått till godo
niuta vill, then, innan tijonde året till ånda gått, förnya,
och Kongliga Forordningen af then 10. decembr.f 1756*
uphåfver hvad Lagen förut, i håndelfe laga förfall (kul¬
le 'kfunna vifas, förordnad t, få att nu mera inga laga för¬
fall gålla, om inteknings förnyande inom tijo <år vo¬
ro förfummad, men vi anfe denna Lagens annars ovil-
korliga förefkrift uphöra, om, innan thet tijonde året till
ånda.gått, gåldenåren upgifver all fin egendom till fina
borgenärers förnöjande; ty vi hålle före, att i famma ftund
then borgenär, fom förut äger intekningsrått, får ther-
igenom qnafi ägande rått 3 ty han tilltråder antingen
fielf, eller genom borgenärernas valda Curatorer.egen¬
domens förvaltning, ohuru then ej kan fåforn annan
faft egendom likmåtig* 3. §. 2. momentet i Kongl, Concours-
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Stadgan af then 26. Augufti 1773. fåljas, förr ån efter
inftållelfe - dagen och hans rått till egendomen framför
andra mindre råttågande borgenärer år oflridigt i XVIL
Cap. 9. och 10. §§. H. B. honom förbehållen. Får Do¬
mares torde hånda olika begrepp och omdömen om La¬
gens råtta förftånd i fådan håndelfe, medgifve vi vål,
att thet torde vara förfichtigaft att åntå Intekningen for-
nya; men vi anfe för vår del , att om ån thetta förfum-
mas, fordringsägaren bör, enår Concours innom tijon-
de året yppas, likafullt niura fin intekningsrått till go¬
do, ånfkiönt han therå ej begiert förnyelfe inom tijon-
de årets Hut, och domen i Concours-målet förft i ellof-
te året utfaller.

Om rättighet att i vifia mål
panta fig fielf.

Thet fynes tillbörligit, att, ehuru 7 Cap. 4 §. Ut-
llkn. Bl. innefattar, att hvar, fom griper Körningens
Befallningshafvande i erntetet, och fielf pantar något till
fig ; varde genaft fikild vid thet han tilgripit bafver; och
fedan fälle 'honom Domaren att hhta 20. Dal. och rät¬
ta fikadan upp m. m. thet åntå i vifsa mål af Lagftif-
taren fynes vara tillåtit, att fielf uttaga fin rått utan
Konungens Befallningshafvandes tillftånd eller handräc¬
kning, till exempel: Adelen åger utmåta rånta, afrad m.
m. af fina frålfebönder på fått, fom ig. §. uti Adeliga
Privilegierna 1723. Hadgas. Böter, fom efter Byord-
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ningen utfalla , utmätas af befittarena i thy, Tom Byord-
ningen 1742. 36. §, formar. Jus detentionis har åfven
härmed mycken gemenfiap. Thenna rått äger till ex-
empel husvård till gåftens löfa egendom , then han till
fåkerhet för hyran kan qvarhålla, emedan han i annat
fall vid fig yppande Concours förlorar fin förmånsrätt,
hälft Lagen i XFIL Cap. j: §. Handels Bl.- fåger: haf-
ver husvärd ej något af hans gods inne, niute ej båt¬
tre rått än andre borgenärer. Afven bar iordåganden
rått att hämta Landrbo åter, i fall han v olaga tid från
gårdem afflytrar, fe XFh Cap. j. §.v J.

Om nödvändigheten af rattegängs'
fkrifters inlemnande till be-•

hörig perjonå
Ehuru1 Lagen i: allmänhet: ftadgar , art till fataliers

bevarande man fkall fina fkrifter hos vederbörande Do¬

mare, RådftufvuRåttr HofRått eller Konungen ingifva
på utfått dag och tid, famt tliet verkeligenfkier, att thes*
fa fkrifter inlemnas, innan laga rid till anda gått, åt
någon: af ledamöterna eller betieningen af famma werk;
få hålla vi likafullt före att, thereft thet icke fkier till
then Embetsman eller betient, hvilken till fådäna fkrif¬
ters emortagande egenteligen förordnad år, eller fkrif-
terna honom icke inträ fatalia till handa komma, tiden
år aldeles förfuten famt vadet: eller befvåren aldeles

onyttiga. Till exempel, om parterna uti the faker, fom
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genom laga Vad gå till Kongl. Svea HofRått ifrån Lag-
mansRått i Upland, Södermanland, m. m; ingifva fina
Jnlagor innan klockan 12. på fyratijonde dagen, then o-
råknad, så Domen föll, till hvilken fom hälft i Hof«
Ratten, men ej till Aftuarien, och befvåren honom ej
inom thenna tid tillftållas, hafva befvåranderne förlo«
rat fina fatalier. Thenna ordning, fom vid hvarje Dom-
ftol vara bör, år nödvändig för vederbörande parters
fåkerhet, hvarigenom man ock vinner, att then ena ej
blandar fig i then andras giöromål, utan hvar fkiöter litt
på ^get anivar, efter the fårlkilta Oecönomifka Regle¬
menten, fom i hvarje Rått finnas. Således ftadgas ut-
tryckeligen i Kongl. Inftru&iönen för Notarien i Kongl.
Borgråtten af then 12. Decembr. 1687. 1. §. att han i öfre
Borgråtten fkall emottaga och infordra parternas inla¬
gor och fkrifter med alla the ras bilagor, få ock them,
fedan alt inkommit år, i Rätten inlefverera. Håraf föl¬
jer, att i fall någon, fom vill befvåra fig öfver Nedra
Borgråttens Dom, antingen lämnar befvåren till någon
Ledamot i Öfre Borgråtten, eller till Secreteraren, och
thenne förgäter eller förfummar, att fkrifterna inträ
fatalia till Notarien afgifva, befvåranden går fina fata¬
lier quitt oeh nödgas på fått, fom XXXI. Cap. R. B.
ftadgar, hos Konungen föka, att then förfutna tiden
må återfiållas.
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Något tiil vidare uplysning af then p. /2. be-
Jvarade Lagfrågan, i anledning af

XXyilL C. 12. f. B. B. WÅ
XLll C y. jL

M B. .

lernte thet, fom redan på ofvannåmnde ftalle i
thetta åmne omrördt år, bor tillika, for defto flörre
tydelighiers fkull, erinras, att thet1 förftnåmnde Lagens
rum angår fårnåmligaft then håndelfe, når gåften år
på gåftgifvaregården eller i hufet närvarande och få-
ledes fielf kanefterfe, att ingen ting ifrån honom bort¬
tages ; hvarföre åfven, i fall thet andoch fkedde, utan
inbrott, af gåftgifvaren eller lians hion, bötes allenaft
therfore dubbelt, men i XLll. C. 3. §, M. U. praefume-
rar Lagen, att gåften och hans folk icke, tå ftölden fkier,
åro i qvarteret, utan lemnadt gåftgifvaren eller hans
hion nycklarna att forvara, eller ock them tilfagt om
theras fakers vård under theras frånvaro- i hvilket fall,
om ftöld tå fkier, gerningen vifserligen år grofre och
förthenfkull i thetta fenare Lagens rum med fyrdubbla
boter belägges. Hårtill kommer, att, jåmte thet allmän
och enfkildt fåkerhet fordrar en få alfvarfam Lagens
författning, har en vågfarande ej tid eller rådrum att
giöra fig underrättad om gåftgifvarens eller hans tien-
ftefolks befkiedelighet, huld-och trohet. Men fl^ulle nå¬
got undankomma eller förfnillas genom then medrefan-
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des otrohet eller förvillande, kan gåftgifvaren i få mat¬
ro ej therföre tiltalas, emedan thet icke på hans god-
tycko ankommer, om han vill taga gåfter emot eller
icke; bospites non ex voluntate, Jed ex necejptate accipit,
jemnf. i.§. i detta XXFlll. C. B. B. och 12. §. uii Kongh
'Gaßgif, Ord. af år 1734. O^h fom analogia juris år en
convementia cajus Jpecialis cum generali Legislatovis prin¬
cipio , eller drgumentatio a caßbus in lege decißs ad non-
dum decifos; följer, af hvad fagt år, tydeligen, att ock
feieppare böra vara anfvarige for theras fkieppsfolk,
hvarom med mera fe XI. C. Skippslego B. Siölagen och

p, 93. och 94. uti IV.de Tom. af framledne Herr
Lagman KÖNIGS Lärd.

Öfningar.
G. A. Å.
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