
j. y.N.
tiugunde FEMTE

FORTSÄTNINGEN
AF

STRÖDDA
BESVARADE LAGFRÅGOR,

Hvilka,
Med den vidt Lagfarne

Juridifka Facultetens i Upfata
Samtycke,

Under Herr Professorens i Svenfka och Romerfka
Lagfarenheten, famt Ledamotens uti Kongl.

Vetenfkaps Societeten hårflådes,

Doct. DANIEL
SOLANDERS

Infeende,
Til almånt ompröfvande åro utgifne

af

HENRIC WILHELM BRANDBERG,
Från Dalarne,

Uti den florre Guftavianfka Lårofalen
f. m.

Den 28 Novemb. 1781*

Upsala, tryckt hos Direft. Joh. Edman, Kongl. Acad. Boktr,



 



ty

ty ty

Hvarföre hopare af en ärfd egendom, då han i
hörde klander lyfter bördefkiUingen, icke betalar til

bördeman mer an fem procent, enligit V. C.
//./. J. Bdå likväl i andra fall Jex

procent är Lag likmåticht*

I bord gåller ej klander utan med penningar, fe V. C.8. §. Ji B. At intereffepenningar, fom år en ovil-
korlig fkyldighet for bordeman at anfkafra, icke måtte
flå fruktlöfe, och kioparen, om han dem lyfter, på en
gång hafva cvenne formoner, jordens afkomft och pen¬
ningar utan ranta, halft fom han icke ånnu, torr ån
bördes dom utfallit, år herre til egendomen , finnes rtad-
gadt i //. §. /. C. och B., at fem procent bår betalas\ och
dét af den orfak, at kioparen icke förbundit hg til nå¬
gon rånta, utan fkal genom Lagens åtgiård fkiljas från
fin , genom kiopet i detta fall forvårfvade rått; for-
denfk'ul har Lagen til forekommande af tvifter utfått nå¬
got viffc for ovift, eller en modererad ranta- emedan
jordens bruk det ena året kartar mer och et annat år
mindre af fig; få at råntan efter afkaftningen ej kunde
beråknas. Och fom fex procents rånta år den i allmän¬
na Lagen hogft tillåtne, utan något undantag, få kun¬
de en bördeman,, ehuru ovifs om utgången, lika fullt
våga en råttegång, då han voro (åker om fina pennin¬
gars högrta afkaftning, A t nu åfven förekomma detta
och at parterne måtte hafva någon kiånning hvardera,
fåfom ock domrtolen något til råttefnore, år fem pro¬
cents rånta utfått, hvilket ock kan påläggas en gålde-
når, fom fig til rånta ej forfkrifvit je IX. C. 8. §. H.B.
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Hvarfbre, om någon til en annan vil affiå fin pant*
rättighet, han det fårfl bbr> enligit IX. C. 6* g.

J. Bpantägaren kungibra.
At uti detta Lagens rum forftås pant af fafl egen»

dom, fynes få vål af detta capitels öfverfkrift, fom om¬
talar pantfatt jord, hus, och tomt, fom X.C.6. §. H. B,
hvilket egenteligen handlar om los pant. Pant i allmän¬
het år, efter Lagens ftadgande i 1. C. J. Z?., et laga
fång, om den lagligen pantfatt och förftånden år; men
derföre icke något hufvud fordrag, contrarius principa-
Iis 1 utan flytande af borgadt lån, accefjovius^ til fåkerhet
for långifvaren, at få mycket viflare få betalning; dock
år pant i vift affeende proximus gradus abalienationis.
Ehuru psntinnehafvaren fåfom laglig fångesman, tyc¬
kes ega raackt-, då låntagaren ej har någon fkada deraf,
at afftå fm pantråttighet til en annan, utan pantegarens
kungiörande derora, fladgar likväl Lagen, at det bor fö*
regä. Det år et Juris Rom. axioma i gemen; invito de-
hitori aihis fubftitui potefl, emedan det kan vara lika myc¬
ket til hvem han betalar (in fkuld; och den fom atftår
fin pantråttighet til en annan, innehafver ju den fom et
creditum; dock likvål fordrar Lagen, och det af flere grun¬
der, at pantegaren forft bor behorigen kungioras, 1) ger
ordet pantegare i fagde §. tilkiånna, at egande ratten icke
år affagd, utan behållen; i anfeende hvartil långifvaren
allenafl kallas panthafvare. 2) Om innehafvaren icke har
lågenhet, at långre låta fitt lån uteftå, få år ju det bil-
ligaft,at panten forfl: egaren til inlofen hembiudes, jemf.
5. §. i forflnämde IX. C, och X. C. 2. §. H. B. 3) Kun¬
de det hånda, at pantegaren icke hade nog förtroende,
at fåtta fin egendom i dens hand, til hvilken pant in¬
nehafvaren den updraga ville; utan fielf PxsafFa fig utvåg,
at den inlofa, eller hos annan fin vån pantfåtta. 4) Ar
ej heller t. e, jordens fkiötfel uti hvars mans band lika.
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5) Skulle emellan kiöp och pant ej vara få mycken fkil-
rsadjOm pant innehafvaren kunde utan egarens tilfågelfe
difponera och förvalta det pantfatte. 6) Skulle ock pant-
egaren förlora fin fåkerhet, om långifvaten den vårds-
löfat, och den förra medelfl ovetterligit bortfåttande
råka i råttegång med tvenne; hälft fom $. §. i bemålte
IX, C. ftadgar, at annars gods icke må förvärras. Af
defia fammanlagde omflåndigheter följer fåledes den fkyl-
dighet, at pantinnehafvaren bör kungiöra pantegaren
om han pantråttigheten til annan vil af/tå, hvilket aflå-
tände i annor håndelfe ölagligit blifver.

Frågas i anledning af IX,. Caj), 6. 7. jf. §. H. B.
hvaruti fkilnaden heflår emellan ränta på rän¬

ta, och defi fatmnanlåggande ti! capital.
Ranta efter Lag år en loflig afkomfl af et utlånt

capita). Den år af flere fiag, fruälus naturales, indußria-
les, civiles , je t, e. C. C. XViL Jord. Bal. dertil med
IX. jf. 6. XFJ. 8. §• H. B.', men uti förfibemålte Lagens
rum år utfått i 6. jf. huru flor afkomfl eller ranta lån-
gifvaren hogft får taga, eller låta gåldenår förfkrifva fig
til, nåml. fex procent, men vål mindre, fe j. §. d. f. ft.
Denna penninge rånta har redan varit lagfåft uti Kongl.
Stadgan om råttegång af år 1593; federmera och med
vifia vilkor var hos ofs, fåfom hos andra Nationer, lof-
gifvit, at taga otta procent, jemf. Kongl. Placatet om tn~
terejfen af är 1666i hvilket likvål nedfattes til fex pro¬
cent , enligit Kongl. Placatet af är 1687.

Alt förhöijande af en fådan förefkrefven rånta kal¬
las ocker, fom år ftrångeligen förbudet uti flere Kongl,
Författningar, fåfom ock i vår nu varande Lagbok.

Interefle var ock uti gamla tider icke i bruk, det
kall&des åfven ocker. Det voro måfl Kyrkor och Klé-
fter ? fom penningar innehade, och deraf giorde uclå-
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[ ningar, icke mot rånta; utan i defs ftålle nyttiades en

pantfatt egendom; då man icke var få nogräknad, om
egendomen kallade af fig fyradjo eller femtijo procent.
På kiopet, fom man fager, kunde ock den fa mm a fåle-
des aideies gå bort, om ej de laate penningar, medelffc
paffcurn de retrovendend >, på utfått tid biel/o betaldte;
hvarföre ock Simone åfven kallas det ocker, fom de
Påfvifke genom andelige gods och föraningars i ål j ande
infamlade. H varom vidare König i Defs Lärdoms Of-
ningar är at fe.

Hvad nu ranta på rantas tagande vidkommer, få
år det ei annat, ån når en gåldenår tvingas, då han vid
forfalldagcn , fe IX. C. 3. /. Hr B. rånran icke betalar, at

r åfven på återflående råntverlågga rånta. Hit kan åfven
|v den cafus lampas, at om en långifvare t. e. tager et

års ranta förut eller vid årets början på et tufende da-
ler, förlorar låntagaren tre daler i9f öre, i thy at den¬
na då kommer at betala fextijo daler uti interefle, der
han likvak ej mera borde utgifva ån femtijo fex daler
i2f öre; Banco lån, fe KongL Refol. af den 30 Apr. är
1689. jf. ä., fom vifar at Banquen får taga rånta på rån-
ta, emedan den går ftåndigt, och många flere angående
Banco Wirket utkomne författningar: Wåxel faker, fe
XI. Art. i den förnyade Wäxel Stadgan af den 21 Jan. år
1748. oCh Bodmeri, fe 1. C. Bodm. B. Sid L. jemf, 11.
C. Red. B. d. f ft. , fåfom ock Kongl. Placatet af den
13, Apr. 2700, om Krono infereflen m. m., undantages.
Vi tala nu icke om den ftörre flraffrånta, fom Lagen
dem, fom deremot bryta, pålägger, fe Kongl. Forordn.
mot ofver aåfignationev pä Banquen af den 77 Maji år 17qo>
och XLH. C. 2. /. M. B. om den fom fvikeliga drager
til fig Kronones ingåld, ej eller om flera til alraån nyt¬
ta privilegierade Werk. Når nu en gåldertår likmåticht
alman Lag icke på utfått tid betalar fin rånta , bör å-
terftoden deraf blifva et nytt creditum, contrarius nova-
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tionis; hvarföre, når den lågges til hufvudffolen, rånta
bor betalas. Skilnaden beftår fåledes deruti, hvilket ock
genom exempel båft kan uplyfas, at då en gåldenår på
flere år icke betaldt intereflet, om det ock voro på mån¬
ga tufende Riksdalers capital, kan creditor eller borge¬
när icke fordra rånta på obetaldt rånta, af orfak, at i.
borgenåren, få fnart gåldenår på utfått tid med interes-
fet uteblifvit, har både capital och rånta kunnat infor¬
dra , fe C. C. 11. jf. 4. ecb IF. §, 2. V. B , och den obe-
faldte räntan giöra til ny hufvudftol och intereffc der-
på taga; antingen af förra låntagaren når handfkrifeen
eller (kuldebrefvet, fyngrapha, förnyas, eller ock af nå¬
gon annan, fom år i behof at penningar til låns bekom¬
ma , fom aldeles icke heller kan kallas ocker eller olofli-
git fkinnande, ufura paUiata, ufuraria pvavitas, vfura mor¬
dens. Råntan, då den t. e. på fexton år och otta måna¬
der icke betalas, öker hufvudftolen til dubbelt, eller^
lom man almånt fåger, til alterum tantum; dock utan
at rånta på rånta beräknas; hvilken, om man emot Lag
fingo taga, fkulle, cm t. e. et tufende daler ffodo på
förbemålte tid och månader utlånte i anfeende til lex
procent om året, få blefvo efter den tiden capitalet til¬
lamman med intereffet 2641 dal. 30 öre, och fåledes in¬
tereflet 641 dal. 30 öre mera ökadr, ån om lånet voro
utan rånta på rånta, och endaft fimpelt laga intereffe på
det förnyade capitalet toges, 2. Som debitor förut icke
lamtyckt til rånta på rånta,utan federmera til räntans fam-
manilående til capitalet; altfå bar creditor ingen rått,ac
fordra den: hår böra både confentire in unum, fe 7. §.
d. f. 3. Har creditor med fit ftillatigande, confenfu ta-
cito, likafom famtyckt, at ej taga intereffe på interefle,
når han ej låtit Jane contraået renoveras, fom Lag fa¬
ger,, då det rätteligen beter: fkylle fm ßelf, (c77i fi? ej
bättre före/äg, fe KF111 C. 4. /. H. B.

'Når



^Q3 / 37° v. <&?

När och ifrån hvad tid en honce fidei pojjejfor, i an¬
ledning af XL C. /. jf. 3*. Bjemf. X, 3./. y/. &,

återfalla en egendoms afkaflning, ocå erfäu
ta al fltada til rätter egare.

For ån vi fvare på denna fråga, bor man giöra
fig rått begrep om en bonas fidei och malas fidei pos-
feffor. Både befitta de egendom, och taga defs afkomfl,
men deras åtkomfl: måfte vara olika. Den förre kom¬
mer på et lagligit fått, och på god tro til en egendom
och bor icke blifva lidande. Aldenflund hona fides tan-
tumdem poffidenti praßat, qvantum veritas, quoties Lex
impedimento non eflj fom L. 136. D. de. div. reg. jur. för¬
mår : den fednare åter antingen på våldfamt, liftigt el¬
ler ock genom egen oforfichcighet fig ådragit olagligit
lått. Som nu deltas modi adquirendi varit olika; altfå
blifver åfven erfåttningen. Den fom mala fide inne¬
haft en annans egendom, fkal icke allenafl: gå ifrån jor¬
den; utan ock betala alla årens högfla afkomft; en bo¬
nas fidei pofleflor åter, fom icke annat vet, ån defs åt¬
komfl år laglig, aftråder allenafl afkomflen från lagfok-
ningsdagen, t. e. A ftåmmer B. om en fkogstradl, fom
fkulle höra eller hordt til den förras hemman; B for-
fvarar fin åtkomfl med laga arffkifte, eller ockdomflo-
lens falla: A föker och får, af nya anförde fkiål, refning,
och vinner genom ordentelig råttegång jorden eller fko-
gen åter. B fkal fåledes om han nyttiat fkogen, erfåtta
fin vederpart afkaflningen af den famma från lagföknings-
dagen; icke den förfla, utan ifrån den tid faken, efter
yunnen refning, å nyo begyntes, och om han under

råttegången fkogen förödt, bör han den betala,
jemf. Abrahamssons Anmärkningar till XIX.

C. J. B. Cod. CHRISTOPH,\
G. A. A*


