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'Något förutgående til de fldfta ordens i XL C. /. /,
H, B. Ej må lån mißfaras} råtta fbrftånd.

Til defto ftörre uplysning af förevsrande åmne vil¬ja vi for denna gång, något orda om fördrager
i gemen, och fedan likaledes om mucuum forftråck
eller borgadt lån i fynnerhet, at dymedeift bana ofs re¬
digare våg til commodatum eller forfl bemalte låns e-
genteliga art och natur i fynnerhet, hvarom vid annat
tilfille : det biefvo nu for vidlyftigt.

Contra&ers indelning uti reales, litterales, verbales
och confcnfuales år icke derfore af de Romare upfun-
nen, fora fkulle alla fådane ej kunna fkie medelft fam-
tycke, fåfom efter vår och naturliga lagen, utan af den
orfak, at de öfrige, undantagande confenfuales, fkulle
något teckn tilläggas af et fuilkomligit concraöl; fåfom
tingets lefverering, traditio, folemne ordalått, ftipula-
tio, fkriftelig författning, på det man få mycket mindre
må tvina om contraSets riktighet, jemf. 1. C. 2. §. J. B.
De angå faker och ting, fom åro handel och vandel un-
derkailade; och dsrföre icke någons namn och ryckte,fp.
rna, exiflimatio fimplex och intenfiva, Je IX. C.M.B. och
1. C. 12. §. B. B. De ksllas få derutaf, nt flera? ,åtmin*
ftone tvånnes tånkefått, til inbördes famtycke blifvit li-

T ka
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ka fom radii circuli in centro contraherade eller famm*n-,
dragne i et det tredie, in uno tertio, få at et hår icke
år et annat, unum non eftalterum.. Så åro ock' ejjentia-
lia contraSluum en lådan deras egenfkap,hvarförutan de
ej kunna beftå, t. e. i kiöp,. det år, conventio de re pro
certo pretio in ahum transferenda, värdet, vahran och
famtycke. Detta kan ej ombytas, utan at contra&et för¬
vandlar fin natur, t. e. om man i ftåliet för penningar
gifver något annat, få omväxlas detta contraå i byte:
naturalia, nödvändiga omftåndigheter, fom vanligen hö¬
ra til et contracl, ehuru de icke uttryckeligen finnas
tillagde; och kunna af contrahenterne, efter behag om¬
bytas, t. e. fåljaren bör praeflera eviäion eller fiå i he-
mul, om ej annorlunda år öfverenskommit, je XL 6. §,
jj. B. accidentalia;hviika icke* egenteligen höra til ccn-
trafletjUtan kunna tilläggas eller ické, låfom hvarjehan-
da vilkor, Je L C. 2. §. B. fåflepenning, arrha in fir-
mamentum contractus, fe X11L C. x. §. H. B, Vidare:
hvad fom, enfkildte perfoner emellan, kallas confract,
ofverenskommelfe, förekommer i Publique Handlingar
under namn af paétum , fosdus, alliance, Fördrag, För¬
bund Mögter emellan, fom då kallas Fosdererade, Con-
fcedererade, Bundsförvandter; hållande en del Jurispubli-
ci: Scriptores före , at ordafåttet pacta conventa förft i-
fråil dé Pölfke lagvittre leder fin nprinnelfe. Sidft hvad
förft bemalte contradter angår, få åro de res facti, och
i få måtto ické;Jiiris Naturalis, få vida det i fynnerhet
kallas factum, om hvars rättmätighet frågan år i anfeen-
de til Lagen, fe 1. CXi, §. vid flutet J. B. . Nu hvad

ma-
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^routuum eller contraSus mutui anbelangar, fåfom en are
eller fpecies, af bemalte afhandlingarj få år at mårkat
det de Romerfke lagvittre voro den få kallade Stoifka
Philofophiens moralifka fatfer, hvarom Gataker år at fe,
måfl tilgifne; och i denna mycket nyttjades allufioner,
dels, kan hånda, for nöjes (kul, dels at fina fatfer på
något fått beftyrka, hvilket den tankdigre Cujacius med
många exempel utvifar; altfå hånledde de ock mutui
datio från den grund, quod ex meo tuum fiat, likalom
mentiri af präster mentem ire, o. f. v., hvilket dock
icke år någon Giammaticalifk, utan, om få behagas,
Juridifk ethymologie. Man vet i almånhet hvad nyt-
*ta ordens granfkande och underfökande med fig fo-
rer, at rått förflå deras ftyrka och Orthographie, ehu¬
ru de, för vitTa orfaker, ofta hafva mycket litet hånfe-
ende til deras primitiva beroårkelfe. V"i hålla mindre
nödigt at flere lårde måns meningar om ordets mutui
derivation anföra; troende at mången, få i annat fom
hårutinnan, torde vara ålfkare af eget tankeval, enligit
\lll. Dom. Reg!. bvar och en är fin väldes vän *). Vo-

T 2 ro

*) Det ar fina adfe&ers, böjelfer eller lidelIers vän,
emedan veld bär betyder det famma Jom vild af vilja; bvar-
fbre den ock ofta utmärker lludium partium, ocb et finnelag,,
Jom är af vänfkap eller bat mot någon obeJjorigen intaget,
fe XXXVI. C. i. $. H. B. LL. ocb I. C. 7. §. R. B. Imed-
lertid finnes regien maß åfveralt i bemälte Domarereglar il¬
la uttryckt, fä at den Jaledes bar ingen mening.

*
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ro vårt eget icke for driftigt, {kulle vi fåija,at imituum
af mutando uprunnir ,- i thy at penningar bytes med pen¬
ningar af famma qvantitet, når man fin fkuld betalar»
Vare nu hårmed huru det kan, få måtte parter, Gens
d'armes de la loi, icke eller betiena fig af iådant tale-
och ikrirvefått, fom gå ut på finheter och chicaner af
ordens bokftavering och hån ledande: domaren måfte
ock mera fkierfkåda, och hålla fig vid det onctviftade
målets natur och rättmätighet, ån lagens, mot fakens
befkafFenhet, for ftrånga bokftaf. Han må icke anvåa-
da flere fvårigheter vid de ords betydelfe, fom honom
til doms (kulle föranlåta, ån upmår kfamhet vid fadti exa¬
minerande, hvarom råttfökande dela eller tvifta, til ex*
empel, huru vida en part, vid fina tilfållen, fnarare fkul-
le nåmnas patiens ån cliens; hvartil åfven et annat kan
låggas: en vifs man på ct ftålle utlåndes, dar då för ti-
den råttegång hölls på latin, blef för högförråderi an¬
klagad, och i klagofkriften kallad Chriftopherus; emot
bvilket bokftafverande hans Forefpråkare invande, at
flikt orthograpbifkt fel, anlågos i Jagen fåfom en nul-
litet. Han ville bevifa, at detta namn kommer afGrakilka
prseteritum ir£(pogct- af <pégcO) och at de GrammaticaldKa
lagar fordra, at Chriftopher bor fkrifvas med o. Och fom
orden imaginatus fuit & intendebat arven i inlagen fun-
nos, altfå anförde ock Sakförvaltaren deremot, at det
förra flod i prreterico perfeåo, och det fednare uti prie-
terito imperferfo; ; hvaraf, fåfom ock at delmquentens
namns fkrifvande-var en, fcloecifme, han för fin del
concludecadf, at den anklagade borde befrias \ dylikt

if me-
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mera at fortiga. Imedlerdd finner man håraf, huru li¬
tet eller alsintet ordens Grammacicalifka urfprung, i fyn-
nerhet de, fom i de barbarifka eller få kallade blinda
tider förekomma, til råttegångs fakers materielle urfkil-
jande bidraga, hälft fom inga argumentationer eller be¬
visgrunder kunna tagas af en blott ordens derivation i
dylika vårf och årender, korteligen: man får hår ic¬
ke adfirmative, utan negative fluta ethymologice til nå¬
got ords förklaring t. e. non efl precibus impetratum,
fördenfkul år det ej eller precarium. För öfrigit var
mutuum hos de Romare et få k3Üadt reelt contraft,
emedan det hos dem ej fom fullkomligit anfågs, för¬
an tinget, hvarom handlades, var öfverlemnadt til lån¬
tagaren med det vilkor, at han anten definite på vite
utfått tid, eller indefinite vid anfordran eller ordres, fkal
lika mycket återftålla i famma flag, qualitet och quan-
titet, eben der gleichen; fåledes år partum de mutando,
hvilket ej eller var de Romare obekant, annat ån fielf-
va iefvereringen. Hålla vi ock före, at detta mutuum
jemvål kan kallas et vålgiörande enfidigt contraft; men
fom det bör betalas, blifver det onerofus och tvåfidigt,
icke på en gång, utan fucceflive: hvartil kommer, om
man utan ranta eller iniereffe, fom en del kalla bidare-
lön, får något låna, (e IX. C. j. H. B. I få måtto
beflicker det fig ock wti fådana ting, fom kunna vågas,
matas och råknas *), fe I. C. 7. §. H. B. hvarmed L.6.

__ T 3 f.
*) I annat affeende talas härom i Vish. B. XL C. v. 22.

jemf. Syr. I. C. v. 9. där det beter fom Poeten fager;
pondcre, menfura, numero Deus omnia fecit. .
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f. Si cert. pet. öfrerensflamrner, fåfom fifk, klåde, re¬
da penningar m. ro., fe pr. lnft< quib, mod. re contrab.
obligat, icke derfore egenteligen, ac defTe omftåndighe-
ter nödvändigt hora til alt låns väfendtlighet, få at defs
förutan ej något lån kunde gifvas, utan af den grund,
at det lånte kan i få måtto båttre adprecieras, värderas
och igenkiennas, och få återlemnas, at det kan anfes
foro et det (amma med det utlånte, r. e. bröd, fåd,tim¬
mer til husbyggnad m. ro., kunna alla bortlånasj ty om
bråd m. ro. af famma vigt och godhet återftålles, (kat¬
tas det låntagne vara återfiåldt. Deremot kunna icke
håftar, böcker m. ra. på fagde fått ut ånas; ty ehuru de
til antalet återflållas lika många, få kan likväl mycket
fkilja dem åt i anfeende til (laget, fpecies, fkiepnaden,
befkaffenhet och godhet, at de ej kunna anfes för de
farorna: dertil med beflår icke deras ufus in abufu •).

Kun-

*) Hvad ordet abufu s härflädes innebar, torde ej for
alla vara lika tydeligit. Vi fäja fården(kuf at den år det
famma, enligit lagklokas talefätt, fom fårnhtande eller for¬
yttrande. De taga den ock jnridice uti et moralifkt och na-

turligit forflånd. I den fednare bemårkeljen år den et forno-
tande, fom utöfvas af ofs fielfva * i den förra fkier afyttran-
det til andra. I få måtto fotflår man ock lätteligen reg¬
ien: non eff ufus rei fungibilis fine abufu. Och kallas de
ting fungibiles > nar det ena kan fitngt alterius vice, eller
fattas i det andras flalle, nar endera af nyttiandet fortares.
Som tiden ar edax verum; kan man val i detta affeende kalla
alt fungibile'y men när Lagen nämner nägot Jafont fädant,
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Kunna dock (amma hufvuden In fpecie reflitueras: erin¬
rande hårjemte, at de gamle Romerike Jurisconfulter
^kallade fpecies, i annat förlfånd, låfom vin, olja, låd
och flere legumina. Af förberoåife följer, at, om t, e.
et visfl antal hallar i lå måtto tii någon öfverlemnas, at
de fkola blifva låntagarens, och låledes återhållandet ic¬
ke fkier in fpecie utan in genere, få år det icke en con¬
trarius mutui, utan falt mera et contraft utan namn,
do ut des, fe Herr C. Fr. Sandlers Apborism. Jurid. Icke
dello mindre kan ej låntagarenmutuatarius förmenas fam-
ma ting, fom han lånt, återgifva in (pecie, til efterfyn,
om han ej behöfver de til låns undfångne penningar;
orlak år , at det lånte tingets förbrukande, och det an¬
dras återgift i flållef, år af Lagen införde til låntagarens
förmon; kunnande en hvar juri pro fe inerodufto, når
tredie man ej lider, renuntiare. Sådant fkier och icke
förmedel!! de contraherandes förlfa intention, utan ef¬
teråt tilfålligt vis. Men fkulle det af början få öfver-
enskotnmas, at famma penningar fkola reflitueras, eller
oro de blifvit låntagne til heders eller efter Lagvittres
talefått, ad pompam, oftentationcm, eller til pantfåt-
tiande; då år det anten et commodatum eller en con¬

tra-

fhrflår den dermed en kortare tid, Jom fattes emot det, foiti
af ålder och bruk fbrfaller, jemf. XXVI. C. 2. §. B. B,
Så år ock abolitio en aSlio, hvarmedelft en fak lika fom ut~

planas \ men bårom , Jämt reßitutio gratiß juflitia, en an«
nan gång. f -
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traftus innominatus "). Så långe penningen går i han¬
del, år den et medel at få det, fora år in commercio;
men når den går i lån, blifver den undfåttning for den
nödlidande, eller et tilfkott för den (om dermed vil
vinna. Hvarföre åter de Romerfke Lagfarne i fynner-
het Jurisconfulten Paulus mera frågade efter mutui for-
blommerade åttledning, ån efter ordets Grammaticalifka
urfprung, hålla vi före vara den, at de ock derigenom
ville tiikienna gifva egande rattens ef borgadt lån trans-
fererande på låntagaren **) hvarom likvål en och an¬

nans

* ) Lika/om grunden til ßnlnaden emellan contrarius no-
minati och innominuti dr den, at de Latinare ej hade nå¬
got ord i deras jpråk, bvarmed de kunde alla i almänna lej-
vemet forekommande contraSIer och flipulationer utmärka;
fäfom ock Lagkloke i de mindre uplyfte tider ej funno nå¬
got, Jom kunde bemärka goda mäns ut[lag, fe IV. C. 15. §.
Utf. B. formerade de fig fielfva et, nämligen laudum, inne¬
hållande det flnty hvartil vederbörande famtyckt och laudant,
förmenande det ßä i hvar och ens behag at uttrycka nya
idéer med nya ord, fom Poeten lager:

— — — — licuit femperque licebit
Signatum präsente nota producere verbum.

LJäraf är laiidemmm en vifs famma penningar, fom Domi¬
nus utiIis gifver domino diveSIo , den rätta Herren, för an•
tagandet, och, ibland annat, ßädjel, fe XVI. C. 1. §. J. B.

**) Ibland de fiere fatt, hvarpå [a dan t hfverlätande af
faß egendom fordom fkiedde, dels hos ofs, fä länge Symbo-
lifk Lagfarenhet varade, genom litet mulls öfverlem-nande af
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näras olika tånkefått tilförne finnes, ferdeles Salmasii, un«
der namnet Alexius a Maflalia. Han beftridde bemalte
rått utur den grund, at Jångifvaren medelft lånet icke
åt låntagaren bortlkiånker det lånta, utan vil hafva det
åter; och förmente, at låntagaren endafl: tilkommo ufus
eller nyttiande ratten. Han erinrade fig icke, at i alla
res fungibiles , af hvilka lån énkannerligen beftå, ty i
faft egendom, liggande få, heter det conceflio ufusfru-
£tus, uplätande af nyttiande vatten, åro fådane ting och
faker, fom ej kunna brukas, med mindre de af bruket
förtåras, få at deras ufus beflår i abufu efter regien:
conjumtione conciliatur mutimm, ej altid effektive, utan til-
fålies vis, fe L. 13. §. 1. de reb. cred.> fom Lsgvittre
tala,måfle egande råtfen öfverlåtas, emedan i annat fall
blefvo det lånte låntagaren onyttigt, och ingen gierna
lånar, fom ej år i behof. Hvaraf fkiedde, at bemålte
vittre Salmasius blef få omfider af fine Antagonifter i
trångfel bracht, at han icke allenaft det låntes abalienation
på vifs tid, utan ock fieltva tingens, men icke qvanti-

U «e-

fåfjaren til kioparen in för Hatten, dels utomlands, på an¬
nat Jått t. e. medeld puls eller hackemat, fom flår i den
Salifka Lagen, Tit. XLVI II. vid det tiljåtte, at en man
hölts före vara kommen i full befittning af fin egendom, Jom
med vittnen kunde intyga, at han gifvit gåfler mat i (itt
nya bus: Si in beudo luo pultes manducalTenr, det år,
at de hos honom ätit haché, det år fimått hackadt kiott på
en uprefl tunnebotn♦
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tetens återfallande medgifva måtte; lika fom künde lå¬
nets våfendtlighet beftå i en blott qvanticet från fielfva
tingen abftraherad, når likvåi forbindelfen börjas jutt
ifrån den tid, fom de famroa ofverleronas. Serdeles år
det, at ock Segebertus, åfven uvto^omtos, har, utan at
nämna flere, vederlagt Salmasius. Hafva ock Påfven
Johannes XXIII. och Francifcaner munkarne hårutinnan
ej hållit ens. Han yrkade at cle hade egande ratten,
emedan de eljeft icke kunde fortära hvad dem til föda
och underhåll var gifvitj men de deremot förmente, at
de allenafl hade ufum eller nyttiande ratten, fona ock
Gundling berättar, Mera härom kan låfas hos Platina
de Vitis Pontificum p. m. 254. Vidare fy nes och deraf
at lån updrager egande rätten, i få måtto, at gåldenåc
flår faran får det lånte, ånfkiont det utom alt hans for-
Vållande forkommer, enligit regeln: res perit fuo dotni-
no y jemf. C, XI/. §. 6. //. B. hvilken likväl ej altid galler
t. e. ehurp egande rätten transfereras nar kiöpet år lagli-
gen Hutade 5 dock om man år in mora, få at egaren ej
får tiltråda eller hämta hvad han kiopt, få år fåijaren an-

fvarig för det famroa, ehvad vederfares de faker, fora
Ikola vågas, m. m. jemf. C. /. .§. 7. H. B.; ty fpecies nun,^
quam interitura debetur f. e. når jag. fåljer en egendom
med det vilkor at behålla egande rätten, ti! defs kiope-
Ikillingen blifvit erlagd. Detta år väl a ena fidan. nyt¬
tigt, om kioparen fkulle imedlertid lemna fin egen¬
dom til credicoren, men fkadeligif åter, om någon o-
lycka fkulle hända dera, då den blifver for egarens räk¬
ning. Detta kallas ock na&um doroinii. refervativum.

Ån-
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An om res perit, förr ån fåljaren den ifrån fig lem-
»adr, ho fkal Oå hazarden? Sv. om fåljaren ej år in cul¬
pa, Ikal kioparen ftå den. Ån om en deftinerad pen-
niogelumroa eller antal ftiålcs bort, t. e. at dermed
kiöpa det eller det? Sv. Kioparen bor häfta derfore.
Det år val et vifst contraå kiopare och låljare emellan
om en penningelumtua, men icke Juft om denna; hvar-
af följer, at kioparen fkal fkaffa en annan. Hårtil kom¬
mer, at, om gåldenår, (bm til åfventyrs fitt egec mifs-
vårdar eller fåtter ofver dyr, prafterar han icke eulpam
eller (varar för något vållande, kan ock efter behag tin¬
get abuti, fbrtära eller förnöta. Det Pläutus, i anfeende
til hvad nu korteligen talat år, invänder, når han mot
hvart annat (åtter mutuum faeere & proprium facere,
(ålom ock Senecä, då han forer mutuo accepta ineer alle¬
na; ftrider ej eller emot vår fats; når man be(innar,at
tinget, fom in (pecie år gåldenårens, bor in genere å-
terftållas. Hvarföre ock BoéTius (åger; wmtui vis eft, ut
quod mutuum datur accipientis fiat. Si höra ock, jemte
annat, til mutuum, fåfom forvandte, contraSus moha-
tras, Bodmarise, vitalitius, Loddoria, fåfom ock Montes
pietatis. Obftagiorum bruk har ock fordom varit i Tyfk-
land, hvafmedelft en gåldenår låfvar, at," der han icke å
forfallodagea betalar, han då på et vifst vårdshus (ig
infinna, och föran han fkulden fig afbördat, icke vika
derifrån, utan derftådes hålla fordrings egar«n och hela
hans lålhkap med fri kod och förtäring, hvad de halft
åftundade. Men fom detta gaf anledning til fvalg och
dryckenfkap, få vordo (lika pafla obftagii federmera för-
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budne. Skola de dock ånnu vara på någon vifs ort
Utlandes öflige, dock få, fom Schoppach lager: at debi-
tor in diverforio quodam Jub modico viSiu ad arbitrium

creditoris vivere y nec inde ßne injamix
pcetia difcedere debeat.

a A. Ä.


