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Domaren achte i all Lagh, hwad hans upfåth
war Jörn Lagen giordey annars warder hon mijsbru¬
kat och wendes til ett annat finne, ån hans mening
war forn Laghen giorde.
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Yttermera om Lan eller Commodatum.

Sedan i fvenne föregående Afhandlingar, få vidt tidoch tilfålle medgifvit, förklarade blifvit hvad til
\^fi i gemen hörer, och fåledes vågen någorlunda jemn-
kad til thet i fråga varande län, commodatum, hvilket i
XL C. H. B. omformåles^ åligger ofs nu at åfven något
anföra om thetta , fåfom tilförene om ordet fcorgadt län,
vintuum, fe IX. C. f B., hvartil vi endaft lågge Plauti
tittryck :

— — fubduxi ratiuncuhun
Quantum aris mil)i fit, quantumque etlieni fit>
Dives Jum ; fi non rtddo eis, qutbus debea ;
Si feJdo Ulis, quibus debeo, plus alieni eft.

Isidorus hånleder commocfatum af commodo datum,
andra af cum modo datum. Thet tages ock ibland för
thet utlånte tinget, res accepta, och underftundom för fielf-
va öfverenskommelfen therom.

The gamla Graekifke och Latinfke Auflorer, famt
våre åttefåder och the Danfke hafva icke giordt ferde-
les fkilnad i utnåmnaridet af borgadt lån och thetta. I-
medlertid hafva dock Lagkloke, i fynnerhet Romerfka
Lagen fatt thefle emellan behörig fkiljogråns, i anfeen-
de til theras olika egenfkaper, qvülitntesj få at thet nu
ej bör komma theruppå an, huru man orden taga vil,
utan huru the tagas böra. The Tyfke hafva ej eller få
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noga kiåndt ordens lehnen, leijhen, borgen, erborgen,
fkiljachtiga bemerkelfe a). Richelet fåger at i Franfy-
(ka fpråket icke eller något ord fvarar egenteligen här¬
emot, utan at man betienar fig af thefs tydligare uttolk¬
ning, parapbrafis, medelft prét å ufege; åfverT fom i vår
Lag Kon gl. Revifions Secreterare kallas then, fom faken
hos Konungen i hans Råd foredrager, fe XXX C. 13. (f.
R. B.; i ftållet for Praefidént eller ^Praefes, Ordförande,
namnes then fom fråmft i Rätten fitterfT^ XXIII. C. 3.
(f. f B.; fäfom ock Advocat Fifcal, Konungens Om¬
budsman, fe XF. C. f. ff. R. B., och Fifcal then fbm å
Konungens vägnar kära bor, fe I. C. t. ß. St. B.

Hvad nu fielfva faken vidkommer, få år meranamn-
de lån ett fådant fårdrag, hvarrnedelfl: en annan något
ting, dådt eller qvickt b) til bruk och nyttjande ofver-

lå-

/1) Framledne Cancellié-Rådet Ihre fa'ger i Prarfation till fitt Glos-
farium p. IV: Ubi Ehrai mb (lavah) ufurpanr in fenfu commodandi;
proque eo Moefogotbi Laihvan habuerunt, prohabile eß, ß minus ca tum,
vetus Gothicum lea, lia, Germanicum leihen, & tandem noflrum lana
inde orta ejfe,

b) Qvickt kallas blde en lefvande mennifka,./« II. C. liuf. B. St. L.
och et lefvande ftörre eller mindre diur, hvaraf qvickrijonde har namn,

jemf. XVII. C. d. H. B. Hiflorite Naturalis Författare indela diur-
riket helt annorlunda an Laglarde, fom endalt hafva til ognamarke the i
enfkild hushållning och bohag hemtamde nytt ige fa och bo/kap, få kal¬
lad af Jkapadt i bo, fe IX. C. B. B. jemf konung GUSTAFS Be/lut,
Art. 10. dat. Ubs. §. i XLI1I. C. M. B., famt vilda diur ,

fom therutinnan aro til fknda; fe XXIII. B. B, Uti I Fl. Vinsord. B,
Og. L. heter hornbofknp then loin horn och hof, ungula, hafver. Me¬
ra om ordet fa fes i foregående trettijonde ;herde Fortfattning, p. 365.
Har tillagges, at i Siu Lagen, X. C. 1. §. Sufkaå. B. förekommer få¬
dant fom eljeft kallas kiftofa, och mera härom en agnan gång. Man
vil nu allenaft nåmna om the lå kallade onimalia ferrea, fålom ovis,
vacca ferrea, fom af Laglarde fådt namn af. contro£lus focidae eller rät¬
tare fuccidae, of fuccideret nedfalla, fiunka, hvadan fucciduus lom Ovi-
mus thet uttrycker:
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lates for intet, contraElus gratuitus, i få måtto, at famma
thet lånte och icke thylikt, fkal ofpildr, ofkadadt^utom hvad
fielfva nyttjandet med lig förer, och lyteslöft långif-
våren återftållas med all thefs förmering, fe 37. Infi,
de ver. div. Zf aqv. ver. dom. Vi anmårke hårvid , at
ingen lånar lom ej år i behof: tben beder fom torff.
Skier ock fådant biträde antingen i allmånhet får quid
pro quo., någotfpj>^något, fom man fager, fe IX. C.
j. (f. H. B., etteT ock af idel vårifkap eller hielpfam-
het mot then behöfvande, i fårmågo af mennifko kier-
lek, officia hufiiamtatis, debita mor/1Iia, tå en verkeligen

^tiocllidande undgår at anlita them fom åro tungrårde til
medlidande, famt at förgiåfves urftråcka fina händer och
fora then klagan fom finnes hos Terentius: ita fio mifer
qucerendo urgento mutno, nec quicquam nifi non eft, fciunt
rejpondere, quos rogo; korteligen, fom en annan fager:
ut latennt vera > cuufa finguntur inanes; then ohielpfam-
me får altid fkiål at neka. Så bör ock hårvid betrach-
tas then vittre Ledorens Herr Magift. Olof Bergklints
af SMlfkapet Utile Dulci belönta Skaldedickt, Om Väl-
girandet. Men få horer ock hit i moralifkt förftånd ,
thet Latinfka ordfpråket: fenes mutuum fricnnt; hvilket
har fitt urfprung af följande håndelfe: når Keifaren A-
drianus beviftade badet och fåg en gammal man i brift:
af nödig hielp gnida lin nakna kropp emot en marmor-

P p 2 pela-

Succiduo dicor procubuijfe genu.
Och ar thetta er fådant lego eintraft» hvarmedelfi någon emotfager

annars fa och bofkap,at, efter vifs rid, aterlefverera i liks rrangd och
J);ha godt ftänd, fom then etno trögs. Har ock bemalte Hofkap namn
af jern i anfeende til tbenne merallens falber; hvilken then borrlegdebo-
fknpen theruti liknar at then ej bor fot gås eller füb-fnras, utan ätei fisllns
lingifvaren i famma antal ocb srodber, fornt om något {kulle förkomma,
at andre tå i tberas flålle nrfkrfFns. Lr tbenne grund heter thet ock pi
Tyfka Eifern vieh af vårt gamla Ciothifka cid eifarn, jern.
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pelare therftådes, lemnade han honom, jemte en fer-
ikild nådegåfva, til biträde någon af fin ringare betie*
ning. Når nu andre närvarande åldrige mån fågo at
thetta få vål lyckades för honom , började flere af them
at likaledes i Keifarens åfyn gnida fig fieifva i hopp
om lika förmon. Men Keifaren befaldre at the alle
(kulle tråda ä lido tilfamman, och hielpa hvarannan, li¬
tan at behöfva vidare undfårrning Om baden i Rom
fins en hel Titel i Fändefterna, nåmligencten XII. i
XLbll. Boken, jemf. A. Gellius / X. Bok. och 13. Cdp.

Commodatum fkiljer lig ifrån borgadt lån, 1 fyn-
nerhet theruti , at mutuum beftår in abufu rei , i con-
furntion eller förtäring, hvadan vi hafve ordet confum-
tions accis, af accidere, men commodati natur fordrar,
at thet icke lagligen kan eller bör confumeras eller för¬
tåras, utan in fpecie återftållas. Pä thetta fåttet utlånas
the få kallade res non fungibiles, ehuru man ock kan
låna ut något fom år i fig helft fungibile, med aftal
at fä aldeles thet famma åter, t. e. en vifs fkådepen-
ning, numifma, eller annat mynt at fåttia i pant. ^ flår
uplates allenaft nyttiandet och ägande ratten år långif-
varen förbehållen; få at han kan fir utlånra ting åter¬
kalla, på fått fom Lag förefkrifver , fe XI. C. H. B.

Från lego och hyro, l<>c«tio conduEIw, fkiljes com¬
modatum therigenom , at thetta lemnas gratis eller for
intet: men hyra för penningar eller vårde, fe /. C. 5./.
b. B. och XIII. C. /. /. [ B. Således om man gifver
något vift för thetta låns förvandlas ther til hyra: men
beftår thet gifna i annat lån, få hörer thet til af hand¬
lingar utan namn, contra&us innnminati, h varom tilföre-
ne.° Således förhåller thet fig ock med inlagsfå depofi-
tum, med {yflomanfkap, mandatum,Je Xf JJI.C. H. B.och
Xf.C.R.B. Men (kulle man gifva något til erkånfla el¬
ler tackfamher, honorariuvi, förändrar thet icke thenna
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afhandling enligit regien: honorarium mm mutat naturam
contrarius gratuiti; jemf. bvad Na so fkrifver om Cbarites
eller Gratlerne L. b. Faftor.

Så fkiljes ock commodatum från precarium, håldre
precaria, hvarunder concefpo forftås, thymedelft, at thet
förra plågar gifvas på vifs tid , men thet fednare kan i-
genkallas när långifvarenjvil i förmågo af §. i IX. C.
//. B. i ther ej någroj>-vlfs tid til återftållande år utfått.
Men få kjn jtkcr^ck vid commodatum hafva rum når
någon ovanlig och oförmodad håndelfe giör at ägaren
nödvändigt behöfver thet utlånte, ånfkiönt någon vifs
^ticflil thefs återftållande voro utfått; ty til fådane fall
fynes långifvaren fig icke förbundit; eller ock om thet
fkiåligen befaras at låntagaren thet lånta mifsvårdar,
förfåmrar eller föryttrar. Theremot bör commodans
hälla låntagaren fkadeslös, om han lånet återkallar in¬
nan then utfatte tiden år förbi. Giör låntagaren om-
koftningar på thet lånta fom nödige och nyttige åro få
erfåttas the af ägaren; men fkier thet för egit oöije och
ro fkull, bör han fielf kiånnas vid fin utgift; åfven fom
vanlig koftnad, hvilken efter hvarje tings befkaffenhet
fordras, och h varförutan thet lånta ej kan nyttjas, af
långifvaren gemenligen erfåttas.

Låntagaren bör om thet lånta hafva all möijelig om¬
vårdnad, diligentia exatta, fe §. 2. Infi, de quib. mod. re
contr. obl. pofitivus för fuperlativus; orfaken år at thefs
nytta hår under endaft beror. Håraf följer at låntaga¬
ren icke therifrån frikiånnes , om han ock i allmän fa¬
ra, eldsvåda, fe ock IF. C. i. §. Å. B.> fiönöd, fe XFI.
C. 2. §. H. B. m. m.; fitt bårgar framför then andras,
få framt icke efter mångas tanka, hans egna vahror åro
dyrbarare ån the lånte. Dock få, at om han thet lån¬
ta framför fitt, fom fåledes gått förloradr, kunnat be¬
vara , commodans tå ar fkyldig at återftålla låntagaren

thefs
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Ehefs varde i ty han anfes fom han fielf the famma för-
loradt, til följe af L. /<?.§. 2. ffi. de Commod.

At finna råtta meningen af förbemålte ord i Lagen:
ej ma lan mijsfaras, marker man at ordet mifsfma, år
fammaqfatt af mijs, fom betyder, utom annat mångfal¬
digt, nu vilfarelfe, t. e., miistaga fig, nu ondfka, t. e.,
mifsgierning, fe M. Bnu feHFe., mifsfödfel, nu olyc¬
ka, fe XIII C. A. B.jemf IP. C. f. WochXv,, fom af-
ven , ibland annat, bemärker förderfva ocnrhet famma
fom forfara , male rem ahquam trattar e. Se vidånefSarom
Ihres Glolf. och orden 1111fsfara och förfara. Hvad fietfva
meningen af thetta lagens uttryck vidkommer, få för-
biudes hår at mifsfara eller fördeifva thet fom lånt år,
emedan ågaren ej något åtniuter för thet han utlånt;
hvarföre ock Upl. L. fager: lan a leande hembäras, jemf.
Dal. L. p. 20. d. å., at hvar leder til fin fångeman, Jam-
maledes XI. C. 3. §. J. Bhit kan ock Tyfka ordfprå-
ket ledas: Geliehenes Guth mujs lachend <zu Haufe kommen,
i thy at nemini officium fuum debet effe damnofum. Ålig¬
ger altfå låntagaren en fiörre och nogare omvårdnad
för thet låntagna, på vifsr fått, ån litt egit, och han
år fkyldig omnem prseftare culpam. Men om lånet ca*
fu mere fortuito mifsfares ,-år thet billigt at låntagaren
blifver fri, i fynnerhet om thet ockfå kunnat rnilsfaras
hos ågaren, ther icke annat aftal uttryckeligen varit
giordt. Faft mera bör en låntagare vara urfkuldad i
fådane fall, ther ett lefvande ting blifvit lånr, hålft fom
fådana kunna hafva invårtes fel c), hvilka icke utvår-

tes

c) Til ex. then Saxifke Lagen ftadgar at faljaren bor i fynnerhet
anfvara for trenne then faide häftens fel, I. om then ii iftadig retrO'
gradus, 2- om then år ftarrbJind cacitnte latente hhorans, 3. fkabbig,
fcabiofus; hvartil man ock ligger thet fierde, när haften ar rotzig, pitut-
tojus; hvarundir ock förftås andra 1 åljaren vitterligen dålda eller förbor¬
gade fel, eller 0111 han haften utgifvit fåfom utan the. famma inva'rtes,
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tes kunna fkiönias, hvilket genom behörig lyn med giör-
ligalte forfta båft kan utrönas, få framr thet genom lån¬
tagarens åtgierd blifvit ufpilt, eller ufprankt Je Fornämiz.
B. LF.g. L. XI. Fl. ß. §. få kallad af for frän och nåma
taga , emedan thenne B, handlar om ting och faker fom
utan råtta agarens lof och minne tagne blifvit. Huru
the andelige hafva for^etft infördt et precarium at låna
och öfverlåta ajidj^rff^få kallade airdeltga gods til bruk,
utan apthrem afhånda, vifa Cujacii Obfervationes Lib. IF.
C. /7. och Calvin i Lexicon Juris, Tit. Precaria.
^ Hår följes ej famma regel, utan ej må län mifsfaras,

-de meranåmnde XL C. 1. §. H. B. och Skån.L. Libr, XF1. 3.
hvareft orden få lyda: IJn man andrum lan tha ma thz
aldrigh tapäsy förloras, fore äncti vårdy utan *, nödvändigt,
fcal thet hem cummä m. m. Men om lånet förkommer,
fkal thet återgäldas efter måtis manna ordom, fe Fl. C.
V. B., och icke efter egen godtycko och välbehag; ty
thet få kallade pretium affecbionis , ferdeles in rebus fun-
gibilibus har ei i almånhet rum efter vår Lag; helft fom
thet gemenligen grundar fig på agarens inbildning, opi-
nioy utan någon verklighet. Hos mifsnögde/å ofta fmå
faker ftörre vårde, ju therföre at the ej höra them til;
och tvert om fkattas andra af then orfak mindre, at the
höra ofs til, t. e., Achab fom hade Ifraels Rike fkulle dock
hafva Naboths lilla vingård ,/<?/. Kon.B.zy, C. Thet år
likväl möijeligit at något kan hafva en befynnerlig egen-
lkap i anfeende til lin koftbarhet och fållfynthet, famt
tienande til föråldrars och andras märkvärdiga åminnel-
fe, jemf. 25. §. i Kongl. Fbrmynd. Ordn. af är 166$; få fom
ock gull och filfver clenodier til landets prydnad, behål¬
len (katt, elieft gammalt få kallad, the ther ej få Inart
och löHigen fom penningar kunna bortflyga, med mera

QJq thy-
jetnf I. C. nj.. •$. H. B. afven ock Carpz. och Struv♦ Om litvårtes fel*
jemf. XVIII. C. 4. §. f B.
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rhylikt, tå dömes efter omftåndigheterna,_/«»/. Lill. C. 6.§.
M. B. Sådan ägarens ferdeles achtning och kierlek for et
ting anfes i Tyfkland öfver alt, underhundom for nog
ringa yrke i hg helf; hvadan åro the få kallade aftiones
scftimatorioe, fom theri behå, at Domaren pröfvar enligit
målets befkaffenhet, then lidandes påhående j tå mor ån
ofta händer at når kåranden fordrar, t. e. 600 honom ej
11 era tildömes ån io,jemf. XXI. C. R. B. Ttm hår ej eller
låntagaren fritt at antingen lånet återhålla, eltet betala
rhefs vårde, utan thet lånte måhe oumgengeli^eh åter¬
hållas, med mindre thet bevihigit år, at then lånande ej
förmår (kaffa thet igen. Och om lånet federmera finnes,
år thet i långifvarens behag, om han vil hafva fin egen¬
dom åter eller betalning, aquipollens, therföre d)\ kort
fagdt, låntagaren måhe efter Lag anfvara för all förfe¬
elfe, ehuru ringa then må vara. Våra förfäder giorde, få
at fuga, ej någon fkilnad emellan håndelfe och liten felach-
tio-net, hvilka bagge hngo namn af våda; emedan fållan
någon hkada timar af blott håndelfe, fåfom åfkellag i hus,
fkog och mark, utan blandning af någon förfummelfe:
Lex fequitur id, quod ut plurimum fit.

Och härvid nodgas jag afftadna, ehuru jag a enad t thetta i fråga va¬
rande åmne dels vidare nplyfa dels til Hut, efter min förmåga, fort! åtta. En
oförmodad åkommen refa hor mig uodgadt til thenna urfåcht. Imediertid
lefver jag i then odmiuka tilforficht, at en gunftig och bevågen I.åfare tåch*

tes thetta ringa i halt fammanfattade fnilleprnf til thet båfta uttyda.
Gudb lati ofs fwa til jord tra ,

At mir mattum allir himeriki fa. jjpJ ^

d) Mumvuus låt ur tben förftorda Staden Corinthus fora en myckenhet
ftatuer, kieriller, målningar och andra fådana koftbarherer; tilfågande för¬
mannen, at om the något tberaf låto förkomma eller forderfvas, få (kulle
the fkaffa et få fkiont ftycke i Hallet. Thetta uttyddes Mummhjs til okun¬
nighet; emedan ingen then tiden kunde fådant arbete förfärdiga, fom
Hoffm. beråttar i fina Anmårkn. til Cic. Off', p. 348»


