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astan vår lag bar et särskildt capitel, om borgenärers rätt
företräde för livar annan til guldbanden egendom (XVII. HB),,
kan en mängd af frågor angående
detta företräde upkastas,
för kvilkas afgörande man saknar säkra grunder. — Samnia.
bristfällighet liar blifvit anmarkd i Romerska lagen a) ? och
träffas ana hända i de fläste lagsamlingar, i den mön de skil¬
ja sig ifrån vare förfäders enkla regel:. JFindz ey gotz til ful¬
la gälda, dm fälle af allom gäl dom, slikt af mark som af
mark
b).·*— Hypotheks-rätten, med dess många arter och förän¬
dringar c), har infört de ilasta olikheter emellan borgenä¬
rers anspråk, och med det samma vållat, om icke alla, ofel¬
bart de största betänkligheter, som vid
tillämpningen af ofvannämnda rang ordning kunna möta; och til dessa räkne vi
frågan, huru den i XI: 2. JB ornförxnälda iutekning skall an¬
ses, då den sammanstöter med andra privilegier pdformens-rätt*

^14*.
q ek

Vi

våge här et försök at besvara denna frågan, så vidt
anledning dertil gifves af en viss rättegång, för hvars skull
A

.

den

a) Jfr Hopfners Comment. über die Hennécc. Inftitut. Lib. III. Tit.
XIII. S· 7Ti>
b) XXIi Cm ÅR LL. XVII C p. pr. ÅR StL XXV fl. pr. ÅB UplL.
UV fl. ÅB WtdmL. XIV 11 4§ HHfL.
C) Hvad med Hypothek menas, och huru många fådane Svenska Lagen tillåter, ant-ige vi fåfem förut bekant.
Den fom vill på et
{falle hafva uiiderråttelfe dårom, .träffar den Ufi ert under Prof. mun,.
M. Ca lo «»if praefldium åren 1786 och 1792
i Åbo utgifven Difputa.

tinn dt

hypotheca.

>

-

v

i

— Om theori
och practik i lagfarenheten
bidraga til hvar andras fullkomnande, så lär det ej va¬
ra olämpligt,
at vid Domstolarne söka ämnen för academiska
afhandlingår, i ändamål at af grannlaga tvister vägledas, til

den

blifvit väckt.

kanna

lagarnes betraktande

från förut obemärkta syn-punkter.

år hade A innehaft en genom testamente

I flere

bekom¬

stadsgård (den enda fastighet han någonsin ägt), då han
d. 3 April 1806 blef förmyndare för B, hvars arf han från
den dagen til sin död i nämnde egenskap förvaltade. 1810 d.
10
Jan. sålde han sin gård till C, som väl började med kö¬
pet lagfara, men den 3 Mars samma år, således innan tre¬
dje upbudet kunnat meddelas, och äfven innan tiden för hans
tilträde kom, åter sålde gården till förre ägaren A, hvilken
därpå d, 12,Mars, d. 15 Oä. och' d. 12 Nov. s. å. erhölb upbud och i vanlig ordning därefter fasta, samt sedan så län¬
ge han lefde. bibehöll gården, utan at någonsin hafva afträdt
den fil 1 C.
Sedan A d. 15 April 1813 aflidit, befanns hans
qvcrlåtenskap ej svara mot gälden, och bland de vid concu»-

men

sen

både C och
dess efter A tillsatte förmyndare. Den förre yr¬
efter XI: 2. JB, betalning framför alla de öfrige bor-

om

för möns rätt

tvistande borgenärer

voro

å B:s vägnar

kade,

fölberörde sednast af honom sälda gärd, 1
Mars 1810, samma dag A å återköpet fick
första upbudet, låtit intekna sin fordran, såsom utgörande obetald köpeskilling; hvaremot förrnyndarne , i* stöd af XVII:
8, 9, ΓΙΒ, och som intekningen ej var äldre, än den säker¬
het lagen i samma egendom förbehållit den omyndige, påstodo dennes rätt vara, at af fastigheten utbekomma så mycket
af det åt A i lifstiden anförtrodda barna-godset, som ej annor¬
lunda kunde utgå, innan någon betalning borde tildelas G.
genärerne,

utur

hvilken han d. 12

Huru skalt

en

sådan tvist slitas?
At

)

,3

vinna, var

At C borde

(
öfver den til

exempel tagna

omdöme, foranledt af bokstafven i den lag
borgenär åberopat; men vid eftersinnande, huruledee
C, icke på papper utan i sjelfva verket, blifvit Ass

tvisten vårt första
samme

35

och

aldrig haft någon med
innehaft den rättighet att framde¬

borgenärer, kunde ej undfalla, at C
verkelig besittning förenad åtkomst -d)
endast några veckor
få en sådan åtkomst, som

utan

les

til ofvannämnde gård ,

A kunde bevilja, och afsagt

begagnande

sig äfven denna rättighet, innan tiden till dess
at följakteligen den
egendom, som C kunde hafva
verkligen ofverlåtit åt A, utan at denne lämnat något motsvarigt, icke kunnat vara annat än lös egendom, det

inföll:

vill säga

beskaffad med den, som tilhört B och tidigare
samma händer: at 35 icke sjelf öfverlämaat sin
ler kunnat hindra dess ofverlämnande; då deremot C

lika

fallit i

egendom, el¬

genom

emottagit den förres egendom
med förbindelse at vårda, men utan låf at för egen räkning
tilgripa den; men deremot bekommit hvad C tilhört, för at
med hans minne begagna det.
Vid så fatta omständigheter
tycktes det ej vara förenligt med naturlig rättvisa, at det yng¬
hypotheket, til förmon för G, skulle gälla framför det äldre
tillkom B; det som blifvit pä ansökning beviljadt framför det
lagen sjelfmant funnit nödigt och förordnat; det som innehafutan eget förvallande aldrig behöft framför det, hvaraf innehafvaren ej kunnat undvika behofvet.
Ännu tvifvel-

frivilliga aftal

afstått sin: at A

re

som

varen

huru den föreskrift, som genom tillåtelse
hänseenden skilde sig ifrån lagens
grunder e), kunde utgöra en passande länk i lagen

aktigare förekom
til

alt detta

allmänna

,

i så många

åtkomft, til uteflqtande af tredje mans äldre ritt#
ej förenas ved verkelie befittnine. 3n eljeft, uplyfer Kongl. F6rkl. d. 14 Maij J805,
e) Jfr. Calonii ofvannåmnda Difp.
12.

d) att en vunnen

verkar mindre då den

)
lagstiftning, sådan

(

4

vårt lands, hvilken i Öfrigt röjer, uträttvisa kräfver, en Öm omvårdnad om
personer, som sjelfve ej förmå värja sig.
Desse fvifvelsrnål ,
emot rättvisan och billigheten af vår
lags förfarande, förmoda¬
des likväl ej aga djupare rötter, än att de skulle förfalla vid
en närmare
forskning efter motiverne till det misstänkta stäl¬
let ; men på denna väg komino vi til det
högst oväntade re¬
sultat, at vår första åsigt af tvisten varit oriktig och förha¬
stad, samt at B, enligt lagens rätta mening och grund (I: ii.
HB), ägt en aldetes obestridlig, ehuru i lagens bokstaf lätt
misskänd, rätt, at ej mindre af den fasta än af den lösa egendomen efter sin förmyndare till fullo återfå si t arf, in¬
nan
ordningen-bordt komma til C, at af samma qvarlåtentenskap tilägna sig något.
bfver hvad

som

sträng

Vår sålunda upkomna enskilda

öfvertygeise har den olyckan, att icke understödjas af något enda oss bekant pras
judicat. Detta fördubblar den anledning , vi i all händelse
haft, at i närvarande försök framfara anspråkslöst.
Vi hoppas
ock
at så mycket säkrare undgå
misstanka för det motsatta
,

felet, huru orden än må falla,

ningen och

som

vi ni tal ske endast för

san¬

yrke,, och således ej hyse någon annan ön¬
skan därunder, än at den lagtolkning, vi
våge föreslå, måt¬
te
blifva antingen med verkliga skäl vederlagd, eller i brist
af sådame till sin riktighet ärkänd.
Det

vart

omdöme ofver den

heskrifna

tvisten,

vid h vilket

vi

slutligen stadnat, grundar sig på följande t Vän ne satser:
I. At den i XI: 2. JB nämnda intekning, i allmänhet och i
afseende på all fastrghetshandel, icke kan till sin art ock verkan
vara
någon annan, än den vanliga, som för hvarje laglig och
til visst pris i
penningar beräknelig fordran är tillåten och
lika kraftig, och hvilken
intekning gäller mindre, än den
sä.

)

5

(

säkerhet i

förmyndares egendom , hvarmed lagen velat före¬
förskingrande, så snart intekningen ar ej
äldre, det vil säga antingen lika gammal med eller yngre än
den omyndiges Hypothek*
II. Att berörde § af lagen, om
den ej skall förstås på nu upgifna sättet, utan emot förmodan
anses ensam til räck lig til
införande af et för öfrigt i allmän¬
na
lagen okände slag af intekning, likväl i detta fall icke kan
angå eller lämpas till en så beskaffad händelse, som den ofvanföre andra»gna, där en fastighets försäljning och äter
köp
til ldrogo sig så nära inpå hvar andra, at den förra handelnic¬
ke kunde, på sätt lagen fordrar, alimänneligen
kungöras, än
mindre genom laga stånd bekräftas, innan all verkan och på¬
följd af den samma var uphäfd och förekommen genom den
sednare handeln; i följd hvaraf vi förrnene den förra Köpafhandlingen hvarken hafva för da varande Köparen åstad¬
kom iri it någon emot tredje man gällande ägande-rätt,
ej el¬
ler kunnat vid sednare afhandlingen, då
nämnde köpare förestälde säljare, berättiga honom til et hypothek, livilket,om
det någonsin kan erhållas, åtminstone måste förutsätta en för¬
ut innehafd klander fri
ägande - rätt , och endast som en qvarkomma barna-arfs

däraf betraktas.

lefva
for

sig

,

—

Desse båda

sattserne

skola

nu

,

hvar

fullständigare utredas.
I.

Sedan
hus eller
stoden

i

XI:

2
J~B blifvit stadgadt , at den, som sålt
jord,
och icke upburii fulla penningar, för åter¬
säkerhet i det sålda, framför andra Köparens

tomt,

njuter
borgenärer, intll thess laga stand åkommer, tillägges i samma
§ denna punkt: hafver han (säljaren) thessförinnan sin rätt ic¬
ke inteknnt; age sedan ej bättre rätt än the andre. — Ijika
sä¬
kert man deiaf finner, at en fastighets-säljare, som innan la¬
ga

)

(

6

'
v

ga

stand åkommer söker intekning

,

i något hänseende måste

njuta bättre rätt, än andre köparens borgenärer, äfven så o·
bestämdt lämna de anförde orden, hvari samma bättre rätt be¬
står.
Snart finner man likväl, at denna utlåtelse icke rim¬

ligen kan tolkas på mer an

tvä sätt, nemligen antingen så,

säljaren, genom en inom lagfarten tagen intekning, äfven
därefter, och så länge intekningen med eller utan förnyelse
gäller, för obetald köpeskilling bibehåller samma ovilkoiliga
säkerhet. som han enligt §:s förra moment under lagfartstiden
innehaft; eller ock på det sätt at, ehuru säljaren, emot la¬
att

gens
kan

uttryckliga förbehåll, icke längre än (il

lagfartens slut,

påräkna den ovilkoiliga säkerheten, och således för den.
del af köpeskillingen , han låter ännu längre hos köparen innestå, icke med annan rätt; än den han genom vanlig intek.
ning kunnat få och sig beredt, får hålla sig til det sålda, lik¬
väl har han äfven till den mindre säkerhet, som åtföljer in¬
tekning, företräde framför köparens öfrige borgenärer, endast
laga stånd åkommit, eller medan han
sin hypotheca tacita. — Huru betydlig skilj¬

han söker den innan
ännu

har qvar

är emellan desse båda tolkningärne, faller- genast
Den förra beviljar säljaren en säkerhet, som vore
otilgänglig för alla andra köparens borgenärer, den sednare ger
honom endast bästa rätten til den mycket underlägsna fördel,
som
vinnes genom
vanlig intekning: efter den förra är
han öfver all jämnförelse med de i XVII. HB upräknade bor¬
genärer; men efter den sednare intager han första rummet
endast i den nedsatta class af prioriterade borgenärer, som i
nämnde cäpitels g § nu mera äro närmaste grannar til de aldeles oprioriterade.
Pås ltfgskiparens val emellan desse tolk¬
ningar kan således mången medborgares timliga lycka blifva
beroende.
I den jämnförelse nu kommer at dem emellan an¬
ställas, få vi, för at ej trötta med omskrifningar, som kunna
besparas, betekna den förra med X, den sednare med Y.

aktigheten
i

Ögonen.

Ger-

)

7

(

medgifve vi, at den förra tolkningen vid en
hastig öfversigt visar sig häst instämmande med lagens orda¬
lydelse. Oförrnärkt insmyger sig den föreställningen, at sälja¬
rens under lagfarts!iden
besörjda intekning«, skall betyda mer,
än den han i stället kunnat få efteråt, -a η skön t denna sednare blifvit det första hypothék, hvarmed fastigheten
efter för¬
säljningen kommit at belastas. Med denna föreställning, som
efter vår tanke är oriktig, står eller faller tolkningen X; ty
är den förstnämnda intekningens företräde sa vida gifvet, sa
kan "det samma, efter man föigäfves annorstädes i lagen där¬
om
söker uplysning, icke beslå i någon ting mindre, än et
förlängande for behaglig tid af samma osvikliga säkerhet, hvilken samme §, för så lång tid lagfarten uptager, tildelar sam¬
Gerna

me

borgenär genom en

hypotheca tacita.

Icke eller från¬

gås, at förledande inotiver til en sådan lag lika bekväm* påfinnas; men fara ar, at desse metiver, i ordets egentliga be¬
märkelse, äro förledande; hvarom vi få tilfälle yttra vår tan¬
ka, i semmanhang med de flere anledningar, at förkasta den¬
na och antaga den sednare tolkningen,
den vi nu gå at fram¬
ställa.
#

N

äldre, til allmän lag räknade, och til dess 1734 års
lag utkom efterlefde, författningar, som handla om intekning
och den därmed förknippade
rättigheten, instämma utan nå¬
got enda undantag däri, at intekning blifvit påfunnen, tillå¬
ten och
begagnad blott såsom et medel eller en utväg, at
förskaffa sig en sakrätt ^jus in re) til säkerhet för en förut
innehafd fordran Qus ad rem).
Denna sakrätt har väl ic¬
ke altid varit lika göd.
Den var störst och fördelaktigast, då
De

intekningar först komraö i bruk, omkring medlet

af 2 6 o o.: ta¬

let, och afrog sedan alt mer och mer, efter som antalet väx¬
te af de tid efter annan införde hypotheker, hvilka från bör¬

jan haft

det företräde, framför intekningen

de ännu ha-fva

qvar

)

8

(

oberaknadt denna förändring, har begreppet om
intekning altid så vida varit enahandta, at under samma lag¬
stiftnings-period nagou annan skilnad ej varit känd, emellan
tvärine samtida och i samma fastighet beviljade
intekningar,
än at den först sökta gifvit bättre rätt än den efteråt begär¬
da.
När de under olika rubriker nrioriterade borgenärern-e
blefvo så många, at man, för at hafva bättre reda på alla och
kunna göra livar och en rätt, fann nödigt först indela dem i
vissa classer, af hvilka den föregående altid, til dess den fått
full betalning, helt och hållet uteslutit den nästföljande från
deltagande i gemensamme gäldenärers tillgångar, hafva alle
intekningshafvare hört til samma dass , och endast den ord¬
ning, de innom sin class sig emellan iakttagit, berott på den
gamla regeln: prior tempore, potior jure. Sättet hvarpå en for¬
dran upkommit, eller tilfällige förhållanden emellan
borge¬
nären och gäldenären, hafva således sa"knat all inflytelse, til
förhöjning eller nedsättning af den säkerhets grad, om vi så
få uttrycka oss, som intekning kunnat verka, eller till innehafvarens flyttning från den ena borgenärs dassen til den an¬

qvar; men

dra.

Författarrie til

1734 års lag hafva, trogne den maxim
följt, at bibehålla alt dugligt af förut befintlige lagarne och endast förändra hvnd allmänna tänkesättet för.
ut
förkastat, öfver alt i nämnda lagbok, då man undantager
XI: 2. JB, om hvars mening här är fråga, strängt bibehål¬
lit det framstälda ursprungliga begreppet om intekning, och
endast tillagt sådane föreskrifter, som funnits oumgängliga at
förekomma de missbruk, dem en redan då samlad ärfarenhet
visat inrättningen hafva varit
underkastad. Men följes för
XI: 2. JB tolkningen X, sä råkar det ursprungliga och på
alla andra ställen ofördärfvade begreppet om intekning a t där
bl ii va utplånadt och for-bytt, emat et
nykommet, som ined
de i al mänhet

det

)
det
tet
som

gamla ej har
§:n utdelar

af

är

någon

C
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väsendtliggemenskap. Förra

momen»

en rättighet,
genom en hypotheca tacita
vida större, än at den genom
intekning kunnat up-'

komma, och i sammanhang därmed bestämmes en prssscriptionstid, vid hvars utgång samma rättighet, den ma då vata til.
räckligen begagnad eller ej, bör anses ovilkoxligen försvun¬
nen; men detta sednare förordnandet är ej väl fulländadt, in¬
nan
Lagstiftaren, efter tolkningen X, i de emedelbarligen
påföljande orden, liksom han ångrat hvacl de föregående på¬
bjuda, skulle tillåtit, at all kraft och verkan af samma prtescriptiori skulle kunna, af livar ock en mot hvilken den· kun¬
de verka, göras om intet, och det
genom en intekrjing. Den¬
na
intekning blir således et medel, icke at för en simpel for¬
dran vinna säkerhet genom en sakrätt, utan ^at
förlänga en
iSakrätt, som är vida större, utöfver den af lagen för dess åtnjutande bestämda tiden; icke ät anskaffa sig en ny rättig¬
het, utan i trötts af lagen tiltvinga sig fortsättningen af en
gammal.
Förhållandet blefve ungefär det samma, som om
lagen i XI: 8. GB tillåtit hustru, hvars odaljord utan hen¬
nes

låf och minne blifvit af

mannen

försåld

at

,

genom

sam¬

jords inteknande, utöfver natt och år ifrån dén dag hon
försäljningen veta fick, för obestämd tid bibehålla rättigheten,
at ined
laga Dom söka jorden åter; eller om lagen på de flere ställen i
JB, där börds och lösningsrätt til försåld fast e-'
gendom beviljas, likväl med förbehåll at den inom viss tid
skall begagnas, tillika tillåtit samma rätts
fortsättning, me¬
delst
inreftning i de fastigheter den angår o. s. v. Skulle en
intekning af denna hält verkligen blifvit medgifven i XI:
JB, sa må man lyckönska oss, at Lagstiftaren
ej varit conseqvent och an vänd t den vid alla de tilfällen, där den med
lika godt skäl kunnat inkomma',
ty därmed hade all säkerhet
at en förvärfvad
ägande-rätt skulle blifva béståndande för altid varit förlorad.
Men äge vi då af de få orden i sednare
ma

B

ma-

λ

>

ί.
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momentet af sistnämnde § tilräcklig anledning at antaga ep
'^adan. intekning, för det enda där förekommande fall? I hög¬
sta, måtto ,tvifle vi därpå, och hafye därtil följande skäl :
j:q

at

Öm afgsigten varit, at tillåta en fastighets »säljare.,
anmälan af den vigtiga påföljd , som

inför Domaren gotra en

tillägges i fråga varande intekning, så hade Lagstiftaren sä¬
kerligen ej varit så fattig på ord, at denna anmälan behöft
fa en benämning, som af ålder haft och ännu äger en helt
annan betydelse.
Skulle, detta oaktadt, namnet intekning nyt¬
tjats, så hade man på de ställen i lagen , som egentligen hand¬
la om intekning, bordt få
veta, at intekningar af mer än
et slag blifvit tillåtne;
men man „får ej aning därom af IX
JB

eller

cardinätställen icke et ord
angå det nya slaget af inhvilket likväl såsom förut okändt bäst behöft beskrifVII KB, i

förekommer,

tekai,ug

,

Uvilka båda
skulle sär skild t

som

Då detta icke .skedt,
mycket nödvändigare, at i de få raderne
i XL: 3. JB, af hvilka den nya intekningen skulle fä hela
sin varelse, gifva uttrycket all den noggranh.et och bestämd¬
het, för hvilken lagboken^ eljest i allmänhet beprisas; men ic¬
ke eller, denna billiga väntau är upfylld,
Hela §:n ha.de bot dt
få en annan vändning, på det sätt, att den osvikliga säker¬
het, h v ar med fastighets-säljare skulle hugnas, blifvit först utdelad för så lång tid den möjligen fått begagnas, och at sedan i
sedriare momentet blifvit tillagdt, hvad lagen fordrade at säljaren skulle iakttaga, för at icke anses hafva vid lagfartens slut
täcke aisagt sig si t privilegium. Mindre lämpligt, men äf ven.
med mindre ändring af texten, sådan denbefinnea, hade tolk¬
ningen X blifvit oförtydligen uttryckt, om til §:ns förra mo¬
ment aldeles ofött ändrad t den mening blifvit
tillagd: hafv er
hart thessf&rinnan sin rätt «ntéknat } öge äfyen sedan samma sävas

och från

det

förut bekanta skiljas.

hade det blifvit så

fntrhep,
livar igenom |:,n. äfven blifvit
sjället begagnade utlåtelsen innehåller

något korrtare. D,en i.
ingen ting positivt el¬
ler

)
ler affirmafl-vt

om

någon

««

c

intekning eller dess påföljder; den

säljaren, at han, genom försummelsen at in¬
om
lagfartstiden söka intekning, förverkar någon fördel, deri
lian eljest kunnat hafva framför köparens andre borgenärer;
men denna
fördelen omtalas på et sätt som tydligen tilkänna.'
ärinrar

endast

gifver, at man annorstädes skall

hafva gifvet hvari den be¬

inga¬
säga, at §:ns förra moment tillåter säljaren at så¬
som inteknings-sökare hafva. något företräde framför andrå borgenärerne, så kan, efter vår tanke detta företräde icke blifva något
annat , än det man finner för honom blifvä eri na¬
turlig följd af hvad lagen stadgar om intekning i allmänhet.
star

eller huru vidsträckt den kan vara;

och

som man

lunda kan

Tolkningen X kan således icke antagas, med mindre
Tagstiftaren til last, at hafva under et ock
samma namn förblandat tvänne til beskaffenhet och påföljder
högst olika inrättningar, at hafva i de capitel , där desse in¬
det skall föras

rättningar bordt egentligen

beskrifvas, förglömt, den Han sjelf

påfunnit, hvilken såsom förut okänd bäst behöft beskrifvas.,
och änteligen at hafva i XI: s>. JB gjorf et djupt fall ifrån
den val afpassade lag-stil, för hvilken kan upburit väl för-

tjenta låford. Alla dessa tilmälen försvinna, så snart tolknin¬
gen Y följes; ty enligt denna äger ordet intekning sin gam¬
la vanliga bemärkelse, ingen
ting som til hört IX JB eller
-VII RB har där blifvit förgätet, och det enda inkast, söm
med något sken af billighet skulle kunna göras, emot skrifar¬
ten i XI: 2. JB
vore det, att
författaren varit något föT li¬
tet utförlig för dem , som vilja läsa och
fatta lagen lika så
behändigt, som man läser och fattar en roman. Tik väl hade

gått äfven dessa läsares maklighet til mötes, en¬
filsäfs af en partikel, hvilken han påtagligen for¬
drar, at man af sig sjelf skall finna höra til fulla meningens
ty om den tvätydiga utlåtelsen hetat: hafver han .thessjiir innan

författaren

dast, genom

y

'η

c

■sin rätt icke inteknät;

äge t K er til sedan ej' bättre ratt än t'ih
så hade förslaget at daraf jilskapa en särskild intek¬
ning troligen ännu varit o på tänkt, och äfven vid den flykti¬
gaste genomläsning liade man ej kunnat undgå at änna, det
säljarens under lagfartstiden erhållna företräde til framtida sä¬
kerhet sträcker sig ej til erhållande af
något särskild t endast
för honom inrattack Hypothek, utan blott til vinnande af en
intekning, som jämnförelsevis med andra inteknihgar, blefve
andre,

den bästa bland alla efter

försäljningen möjllge.

Men är då detta säljarens företräde framför sine medhorgenärer så stort, at det förtjente omtalas ΐ XI f %. JJB ? och
om så är, hvarföre blef ej där bättre utredt,
hvari det be¬
står? — Vi ha-fve funnit.för oss tillfredsställande svar på desse båda
frågorne. Säljarens första vigtiga företräde framför
köparens andre borgenärer består däri at intekning under in«'
gen förevändning kan. af Domstolen vägras den förre, då
däremot de sednäre af mer än en anledning kunna få
lagligt
afslag på sine inteknings-ansökningar. När et sådant afslagbcr
gifvas , ses af XVXI: 13. HE, nemligen då gäldenären, in¬
nan
ansökningen förekommer, redan afyttrat den nyköpta egendornen , eller aflidit, eller hans fattigdom bli f v it almäni
kunnig. Hvar och en af desse händelser är möjlig i ögon¬
blicket efter egendomens inköpande af honom, och så snart
någon af dem inträffar innan gäldenärens- köp. anmales til lag¬
fart, hvilken det beror å honom sjel.f at- fördröja, så är möj¬
ligheten tilstängd för alla köparens öfrigé borgenärer, at, äf¬
ven
in-ed största vaksamhet å deras sida, erhålla
någon in¬
tekning. Men säljarens rätt til intekning kan icke en gång
,

af alla

dé

nämnde

händelsemeom

de

äfven

stötte

tik¬

lida någon inskränkning;

hälst säljaren ifiån den
stund han sålde haft en til lagfartens slut i all händelse fort¬
farande vida större säkerhet, och såsom innehafvare af den¬
samman,

na

1

»J

f

Bör, då han söker intekning , Betraktas lika med en Β6κgenär, som redan innehar intekning, och endast begär dess
förnyande. I/ikä så litet ombyte af ägare til fastigheten, el¬
ler ägarens död, eller hans
updagade obestånd ligga i vägen
na;

för

en

kunna

ansökning af sistnämnda beskaffenhet,

samma

äfven så litet
pmskiften vålla afslag på säljarens första intek-

nings-ansökning, endast den förekommer,
ännu

medan

sökanden

til

godo njuter sin hypotheca taeita. Det andra före¬
trädet, säljaren såsom sökare til intekning under lagfartstiden
liar, består däri, at hans intekning måste få anseende af den
första och bästa bland alla efter
försäljningen tilkomne, an¬
tingen den verkligen· blir den föTst begärda eller ej. Äfven
häxtil finner man skälet, under en fortsatt
jämnförelse emel¬
lan säljaren och en
borgenär, som söker endast .förnyelse af
en förut innehafd
intekning; som den förnyade intekningens
ålder räknas ej ifrån det hon
förnyades, utan ifrån den dag
hon först söktes, sä måste ock
säljarens intekning betraktas,
liksom lion blifvit Bteviljad i den stund
köpafhandlingen grund¬
lade den hypotheca tacita, hvilken, så vidt den
genom intelcnirig kan bibehållas, blef på säljarens ansökning förnyad. X
saknad af delta företräde hade säljaren
äfventyrat, at andre
köparens borgenärer tidigare, eller åtminstone lika så snart
som
han, sökt rntekningar, och därigenom fått i förra fallet
bättre rätt än
han, i det sednare lika så god; men nu kan
han bekymrnerslöst se de andres
beställsamhet, och vara trygg,
at den säkerhet, som
åtföljer hans när som hälst inom lag¬
fartstiden
begärda intekning, ehuru icke vidsträcktare än den
intekning i allmänhet verkar, likväl skall anses u<pkomrnen
i- och
genom sjeli va köp-afhandlingen ,* föijalcteligen äldre och
bättre än den säkerhet andre
borgenärer kunna få, genom
intekningar, som icke kunna sökas förr, an köpafhandlingen
blifvit til Domstolen inlämnad, och
lagfarten börjad. Ehuru
betydliga de nu besk ref ne tvänne företrädes- rättigheter h var
för

ϊ
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sig äro, finrter irian Mkv«I, at den ena utom den andra
®j förekommit all vada för säljaren; men förenade måste de

lör

som vi i dgt följande få ytterligare visa, at
qptänkeligt bedrägeri å köparens sida skydda hvar.je säljare, som ej. uppenbarligen vårdslösar sit bästa. —
I)en andra frågan, eller h var fö re desse
företrädes-rättighe¬
ter, om Lagstiftaren i sednare
momentet af XI: si. JB haft
afseende på dem, ej där blifvit tydligare utstakade, förmode
,vi vara besvarad med den enda anmärkning,· at som samme
rättigheter ära följder af hvad lagen på sine behörige ställen
lärt angående intekning, $å5beUöfde de ej närmare utpekas.
J alla fall hade deras -vidlöftigare beskrifvande icke t i l hört
XI: JB; men för en varning til säljaren, af hvilken'man ej
kan väntasamma lagkunskap som af lagskiparen , at ej genom
sin försummelse förverka desse rättigheter, kunde något bät¬
tre passande ställe ej väljas , än -i detta capitel.
■vara

emot

tillräcklige,
alt

s.:o Genom tolkningen X
invecklas Ingen
från hvilka ingen annan räddning gifves, än

gång til tolkningen Y.
par

i motsägelser,
genom

öfver-

Denna upgift skall styrkas med et

exempel:

enligt öfverskrlften , bör omfatta och i
ordning upställa all vid concurser giltig förmons rätt, hade den
Då XVII HB,

genom

tolkningen X nyfödda intekningen bor dt i detta ca¬

pitel visa sig i all sin

fullkomlighet;

men

den har ej allenast

gått'miste om sin utmärkta plats, utan blifvit så aldeles afglpmd, at man icke en gång til förvarande af dess ansende
gjort något förbehåll eller undantag, vid dét allmänna för¬
ordnandet om intekning, som förekommer i 8 och g §§. Anhän^arne af tolkningen X tro sig undanrödjät denna anmärk¬
ning, då de säga, at lagens föreskrift i XI: 2. JB ej be höi¬
de annorstädes uprepas, eller kan försvagas däraf, at den ej

för-

)

'S
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förnyades i XVII HB; likviil bör "märkas , at de hypotheker,
dem lagen på andra spridda ställen, i sairimanhang med dät
äfhandlade ämnen meddelt, blifvit icke dess mindre, intagne
i sistnämnda capitel, som visserligen varit riktigt , då alla
hypothekers rätt och förhållande emot hvarandra där skulle
visas.
Det samma hade därföre så mycket haldré bort iakt.
lagas, angående nn i fråga varande intekning , i händelse den
verkligen finnes, som det är minst troligt, at författaren kun*
hat förgäta det förnämsta bypotheket, vhvilket dessutom var
et alster af hans egen upfinning. Men det är ej vår afsigt, at be·
gagna jämnförelsen emellan XI: g. IB och XVII HB til frarmletande af fl t? re prof på lagstiftarens oupmärksamhet, i hän¬
delse den nya intekningen legat i hans plan.
Sådane prof
aro
talrike
nog- i det föregående.
Af svårare beskaffenhet
är det.inkast emot tolkningen X, hvarpå vi här önske kun¬
na fästa läsarens uprnärksarnhet.
Efter XI: 2. JB har den med
intekning försedtte säljaren bästa rätten til gäldenärens af ho.
nom
inköpta fasta egendom ; men enligt 16 § i XVII HB
har tian för sin fordran aldeles ingen förmonsrätt, då han
försmår den, som 8 och g §§ tillägga innehafvare af vanlig
inteckning. Han får således efter det förra lagstället främsta
rummet bland de prioriterade
borgenär-erne, men hör, eftet?
sednare lagsrället, ej til de prioriterade, utan til den vanli¬
gen största hopen af aldeles oprioriterade.
Kan en motsägefse på en gång nättare och starkare uttryckas, än här. skettP/J.
,

An·

f) Vi fömtse möjligheten af det inkast, at säljarens uηd-er Lagfarts¬
tiden inne.hafda hypotheca tacita ej. finnes förnyad i XVII HB;
men icke dess mii\(ire gäller vid concurser, och at fSledes
fåljarens särskilda intekning med lika fkål bör vid eoncurfer bibehålla
sit anseende ehuru ej upford.i namnda Capital.
Detta ink3£t for¬
faller dårigennrn, at vi tro ofs kunna vifa det betorde hypothe¬
ca tacita verkeiigen blifvit fåijaren förbehållen ,i XVII HB,;
Me»

4

>
Antag,
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jäg säljer

en fast egendom, 1 b vilken någon
intekning: at jag innan laga stand
för sa mycket af köpeskillingen , sona
jag är berättigad at upbära, eller för så mycket som öfversti¬
ger beloppet af min förut inteknade och genom köpet på kö¬
paten öfverflyttade skuld: at köparen sedan laga stånd åkora.
mit dör,-utan, at lämna något annat af värde, än den af
mig
sålda fastigheten, til gäldande ej mindre af de tvä π ne intek-

at

min borgenär förut har
åkommer får intekning

iiade

,

4 och

än flere andre skulder, och at bland des se de i XVII:
6 HB upräknade stiga sa högt, at de ensamme skulle

medtaga en betydlig del af fastighetens värde. Händelsen kan
visserligen ej anses tiljcortstlad eller sådan at den forlåtiigen
kunnat af ^Lagstiftaren lämnas nr
sigte, då sistnämnda Capi,

tel skrefs.
Huru skall concursDomareti komma väl ifrån den
förestående förmonstvisten, om han känner
sig bunden vid

tolkningen X? — At den borgenär , som hade intekning, me¬
dan egendomen ännu var min, måste framför
mig blifva be¬
tald, är en klar följd däraf, at han til så stor del af egen¬
domens värde, som
rätt

svarar

emot

hans

jag såsom ägare kunde tilvälla
de omöjligen genom min
försäljning
för mig fördelaktig
förändring, och
strider emot tolkningen X; livilken väl
än

fordran,

hade bättre

mig; hvilket förhällan¬
kunde undergå någon
dessutom icke en gång
glfver mig som säljare

iörmonsrätt framför alla

köparens borgenärer, men icke framfor
dem,., som för samtixa fordran varit sjelfva säljarens. Samme bor¬
genär måste, hans intekning må hafva upnatt hvad ålder som
hälsf, å-lnöja sig, at lämna företräde til
betalning åt alla
i XVII: 4. 6. HB prioriterade
borgenärer; hvadan-desses for.
mons rätt framför
mig är desto ögon.skensligare gifven; rrien
en-

vi
gs

fpare b3r detta bevis, efter vi komma
något, hvaraf det kan blifva

et

at i annan

corollarium.

afiigt andra-

enligt tolkningen X har jag rätt,

at af fasligheten gora min
innan de däräf kunna få något. Huru alt
detta skall förlikas, är för oss en
hemlighet.
fordran -betald,

-

Det skulle leda til en Öfverflodig
vidlöfrighet, at visa,
huruledes de båda endast exempelvis anförde
motsägelserna
i lagen
genast försvinna, så snart man ej försakar tolkningen Y.

3:6 Hittils haFve vi endast undersökt, hvad Lagstiftaren
verkligen sagt i sednare momentet af XI:' ί. J B så vid t det
af hans egna ord därstädes, och deras
jämnförelse med an¬
dra tydligare lagst alle ρ, kunnat utrönas.
Det återstår at tilse, hviiken mening,
antingen den i X eller den i Y in,

begrepna, Han haft största skäl at göra til lag, eller hvad
meningen af den tvätydiga utlåtelsen bör blifva, i anled¬
ning af de motivet, som bordt verka på författaren i då sam¬
ma mindre
lyckliga utlåteise "undföll honom.
Dant och hype>,thek är o använde til et och
samma ända¬
mål, nemligen at gifva borgenärer säkerhet för hvad de hafva at fordra;
m^n verka til -detta ändamål ganska olika. Pant
för mycket, hypotbek för litet; hvartil orsaken
bör sökas däruti,at det pantsatta godset innehafves af den, som
-ej är äga¬

re, men det til
bibehållande af
tre

rätt

an

han

hypothek upgifna innehafves af en som
af ägare likväl
gifvit en annan

råämnet

sjelf har

ger/physiska förmågan
kar därjämte hos tredje

qvar

til godsets värde.

at ensam råda öfver
man

cjen

med
bät¬

Besittningen"

tinget, och

ver¬

starkaste

prassumtion, at innehafvaren tillika matte liafva
oinskränkt ägande-Tätt. Det
är således naturligt at vid
pant-contractet borgenären får til-

fätie
soch

at

at

tilfälle

öfv-er det pantsatta utöfva

vid
at

et

större

välde än han fått,

hypotheks-conttactet gäldenären äger ct lika godt
förnärma borgenärens rätt til
hypotheket, Lagen
C

äger

>

i8

(

äger visserligen at sa i del ena som andra fallet bestraffa be¬
dragaren, och affordra. honom den skade-ersättning han kan
lämna; men at förebygga möjligheten af bedrägerier, hvartil
båda desse eontracter egentligen äro ämnade,
ligger utom la¬
gens

verknings-krets.
At

fordomsdags, afverr här i landet, insett den
så måsäga, i pantcontractets verkningac och möjliga påföljder, är tydligt däraf., at detta contract'ansets utgöra en verkelig försäljning , med' bifogadt vilkor, att säljaren skalle hafva- rätt lösa
det sålda åter. Af
hvilket sätt at betrakta pantcontractet man trott sig finna nå¬
gra spår öfrige i 1734 års lag g). — Man fann det vara o.
möjligt at skydda ägande-ratten för den, som afstod besittnin¬
Pant-lagaren bl ef der fö re- v il kor, ligen äga¬
gen åt en annan.
re
och om han vidtog någon anstalt, h varigenom v il koret
om
återköp blef overkställbart, så hade därigenom icke något
ingrepp skett emot ägande-rätten, utan endast et gifvit löfte
blifvit oupfylldt.
Emellertid är haraf klart at pant contractet
fullkornligen äger egenskapen at lämna borgenären säkerhet.
Det är* ock så mycket säkrare at denna egenskapen finnes obe¬
roende af positiva lagarne, som desse icke förmå förekom¬
ma, at pant-contractet skall verka
för mycket til förmon för
borgenären , ehuru deras befattning med detta contract egent¬
ligen är inskränkt til omsorgen at kunna skydda galdenären
emot den å borgenärens sida möjliga oförrätt.
Se "X: 1. 3. 4*
6. 7., HB m. il.
man

nämnda öfverdriften, at vi

,

Med

hypotheks-contracfet. förhåller sig, som sagdt är,
icke borgenären någon större rätt, än-han

Detta ger

tvärtom.

for-

Il"; Se fram t.
der
utg.

Profesforn Doct. O. Rabenii Apad A ihandling

om

klan¬

egendom, som på god tro kommit i tredje mans hand
i Upfala 1770 pag. 12 samt Cdcmi förr åberopade Difpu-

a

lås

tation pag. 12.

)
för utbar,
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sjelfvs gäldenäven , och saknar i sig sjelft all
tjénlighét, at åstadkomma ea sakrätt. Skall således någon så¬
dan däraf uppkomma, så blir den en tilsats af positiva lagar¬
Men desse förgripa sig einot tredje man,
ne.
om de 'anse
en
sakratt genom hypothek möjlig, innan de funnit utväg, at
göra hypotheks-Gontractet så väl och allmänt bekant,at ingen där¬
efter kan af gäldensrens fortfarande besittning förvillas at tro,
det han vore oinskränkt ägare til den med hypothek belasta¬
de egendomen, och under förutsättning däraf på god tro af
hönom betinga sig någon rättighet, som sedan befunnes med
hypotheks-förbindelsen oförenlig. Den lagförändring som tima-t hos oss,
nemligen at säkerhet för en fordran fordom ej
annorlunda kunde lämnas i fäst egendom, än genom déss öfverlåtände i borgenärens våld, men nu anses gifven genom
et
bypotheks-aftal , berättar Bluckstone hafva skett äfven i Eng¬
land ; inen bifogar den anmärkning, at de bedrägerier, soin
däraf blifvit en följd, vitna om de gamla lagarnes vishet h).
Kan· hända vi icke äga skäl fullkomligt instämma för vårt fä¬
dernesland i samma anmärkning;
emeda^n anstalterne til hy¬
pothekers kungörande til äfventyrs här äro bättre. Likväl
befare vi at icke alt, som kan bidraga til hypothekers behö¬
riga publicitet, ännu blifvit användt. Dessutom torde det än¬
nu
vara
et ouplöst problem, om den förut nämnda från
gäl denärens besittning upkommande praesumtionen , at han äfven
måtte vara oinskränkt ägare, låter på något sätt
fuljkornllgea
besegra -sig , om icke den föreställningen altid blifver lika så
låflig som den är naturlig, at samme persan, som med la¬
gens tillåtelse heter ägare, och sitter i utöfning af alla i ägan¬
de-rätten inbegrepne friheter, äfven måtte innehafva*denna
emot

rätt

h) Blackdone's corr>nJpn<-aries on the Laws of England. B. II. Ch.
10. pag. 159 och 160, i sjette edittonen af detta arbete.

>
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j$tt så oinskränkt den efter
het kan fås.

egendomens beskaffenhet 1 a4hnån-

Et, kanske mindre direot men ändock anmärkningsvärdt, bevis på hypotheks-inrattningen3 bristfällighet, tycke
vi oss förmärka i de många säkerhets-grader, som genom den.
utdelas.
Då icke mer än en borgenär kan hafva pant-rätt i
en sak,
är deremot deras antal obegränsadt, som kunna få
en och samma sak til
Hypothek, och det ofta utan at den ene
vet om den andres rätt,
innnan de råka i collision. ηρ
Hvar och en har förut på papperet fått säkerhet, men
kan
hända blott några få., ja någon gång blott den ende som hun¬
nit högst up på scalan, utbekommer slutl igen sin rätt. Η vil¬
ken den eller de lycklige äro, får man endast gissa, till dessconeursDomen änteligen faller, och förklarar den eller den säker¬
heten hafva varit säker,men at däremot den eller den varit

ingen
ting mindre än säker. Det torde därföre vara en icke aldeJes ogrundad fruktan, at samma anstalt, som blifvit ämnad at
utvidga Crediten, i stället kommer at kringskära honorn, åt¬
minstone i deras opinion, som en gång genom liden förlust
ärfarit, at man ej blindvis bör sätta tro til de löften utdela¬
de patenter på. hy.potheks rätt innehålla*
Det

långt ifrån oss· at vilja bestrida de vigtiga biförhypotheks-contractet medgifver: Gäldenären sättes ej i:
nödvändighet at, sakna och umbära den del af sin egendom,
ar

delar

i

hvilken.

lian

utfäster

säkerhet för

försträckning, ochundviker ansvaret och omaket at vårda en an¬
nans
tilhörigUet,' den han därunder ej hade låf at begagna.
Desse båda fördelarne hafva verkat en oemoståndelig· fiesteU
se
at
Men om det ar den första oafpruöantaga contractet.
liga regeln för en Lagstiftare, at· strängt hålla sig vid na¬
turlig rättvisa, och. at aldrig af calcuier på större båtnad 'vaen

borgenären

,

}

4-t

C

sig för hela samhället eller vissa dess medlemmar·, lata
sig förledas til en härsmons af steg: från denna öumgangliga
grundval för all samhällsordning, sa kunna vi utan tvifvel
från vår fram sta Ida jämn fö reise emellan pant och liypothek,
hvad det sednare angår draga följande slutsatser : at hypotheks-inrättningen al ti d blifver et fragile credilores ab omni
parte tut os prastandi remediurn i):. at dess totala uteslutande utur lagstiftningen ej kan väcka någon rättvis klagan: at
dar·
emot dess användande
medför vådan af orättvisa och Öpnar
ti%fäl 1 e til eljest omöjliga bedrägerier, och at följäkteligen åt¬
minstone inga andra hypotheker böra tillåtas, än de som fin¬
nas oumbärlige för
några/med samhällets bestånd' på det när¬
maste förenade syftemål, för ti vilkas befrämjande h varje sam¬
fundsmedlem kan förpliktas at lida någon möjlig enskild up~
effring.
Granskas efter dessa grunder de i vår lag tillåtne hy*
potheker , om hvilkas betydelse olika tankar ej äga rum, så;
re

lärer

litet eller intet kuna invändas, emot de

så

kallade hy-

pothecee tacitx.
Den enda under namn af inteknivg antagna hypotheca expressa, till förmon för dem, bviike under frivilli¬
ga aftal sjelfve sälta sig i behof af henne, blir må hända för¬
låtlig, därföre at den ej. utdelas, utan med. förbehåll om deförstnämnde hypothékernes bättre rätt.
Men för en lag som,,
lika med tolkningen X införde en annan hypotheca expressa
med tilbjelp af hvilken Hen, som säljer en fastighet och be¬
hagar låta betalningen innestå hos köparen , skulle för denna»
fordran njuta säkerhet i
det sålda, framför köparens och al¬
la tillkommande ägares borgenärer; och som tillät at denna,
osvikliga säkerhet kunde för säljaren och harve rätts innehafvare fortfara i evärdeliga tider, endast de finna· för- godt,
at
inorn hvart io:de år förbehålla sig detta privilegii fortsättning ;;
förmå vi ej framleta något enda giltigt motiv*
•

ii} Galomi förr åberopade Difputaiion, pag; 57;,.

Man»

)

2»

(

Man kan såsom motiver til

tolkningen Xandraga, at dem
fastighet och lämnar anstånd med betalningen,
skulle utan lagens synnerliga beskydd
ej kunna värja sig emot de å köparens sida
raöjlige bedrägerier, särdeles genom,
den obetalda egendomens försäljning eller Förpantande: at ä-

som

stil jer en

gande rätten "bör innefatta äfven d-en fördelen
at
livar- och
bö-r få afyttra sin
tilhörighet på de for honom mast fördel¬
aktiga vilkor; och som säljarens vinst därvid «beror på concurrencen af
hugade köpare samt denna concurrence blir störst, dä
lagen genom tillåtelse af et osvikligt Hypothek for köpeskil¬
lingen gör äfven o be medla de speculant-er s anbud antaglige,
så finnes intet bättre medel, än i frrgavarande infekning,
at gifva ägande-rätten
dess behöriga utsträckning:'at delta hypothek ej förnärmar tredje mans rätt, hälsi säljaren under
dess åtnjutande endast återtager livad han vilkorligen til gäl,

en

,

dena'ren

öfverla'it, och således lämnar alt livad han från

an¬

dra

borgenärer bekommit i behåll för dem: at samma Hypo¬
thek låfvar en betydlig natronal-vinst
i så måtto, at handel
och vandel med fastigheter upmuntras och underlättas, hvaraf
bör följa, at desse lättare än eljest faila i sådarie
ägares hän¬
der, som däraf skola draga största möjliga äfkastningen. Här
är troligen det förnämsta sammandraget, som kan sägas til för¬
svar för
tolkningen X; men vi förstå ick« annat, än at desse
argumenter b 1 if v i t missbrukade, och at i sjeifva verket åtmin¬
stone de fläste leda til tolkningen Ϋ.
,

•c

"För

bedrägerier är

vid fastigheters föi säljande min¬
om egendom.
Ingen
anjaan än en fuHrnyndig person
lar sälja: omyndigas fasta e·'
gendom kan icke en gång förmyndaien på eget bevåg afyt¬
tra: försäljningen är ej bindande,
innan den år afgjord med
åtskillige formaliteter, såsom kö päfh andlin gens skrifteliga updre utsatt, än

sättande,

dess

man

vid andra afhand! ingår

undertecknande ej blott af säljaren utan

och
af

i"3

)
af tvanne

virnen

f

Alt detta

åsyftar at förekomma
och förhastande hos säljaren. Örn lian detta oaktadt säljer och låter köpeskillingen stå inne hos en person,
som sedan
ej kan betala honom, skulle säljaren rättvist kun¬
na Öiv er lä ni η as
åt påföljderna af sin obetänksamhet; men ge¬
nom
den hypotheca tacita han innehar ända til
dess laga
stånd åkoinmer,· är det aldeles omöjligt, at han kan gå miste öm
sin rätt K så vida hari ej begått den andra
oforsigtigheten , nemligen den at lämna längre anstånd med betalningen, än til lagfarten-s
slut. Men äfven om han tillåtit at något af
köpeskillingen skal},
ännu längre få stå obetahlt, (vi antaga at denna tillåtelse ej kan
Lämnas någon annan köpare , än den sotn genast betalar en
del och inom lagfarten afbetalt det masta), så har han, som
vi
förut visat, ostridig rätt at därföre få jämförelsevis bättre
intekning än någon annan köparens borgenär, och kan , om
han är rätt försiktig,, dessutom affordra säljaren borgen af vederhäftig-e män. Vi kunna icke se at en fastighets-säljare
med sådane rättigheter är utsatt för något äfventyr eller är i
behof af något honom särskildt lämnad t hägn , och lians ställ¬
ning är afutidsvärd·, då den jämnföres med en annans, som
säljer någon betydligare lös egendom, lämnar anstånd med
betalningen, och genast därefter kan få se sa-mrna egendom
af andre köparens borgenärer
lilgripas, samt blir lycklig om
han med dem får dela
honom.
Idka så nödvändigt det ar,
at hvar och en njuter skydd
för sin egendom, så länge h^n
bibehåller den, lika så oförenligt med säkerhet i ägande-rät
ten skulle det vara, at för en
person, som med alla til för¬
säljning hörande formaliteter afsäger sig sin ägande-ratt, äf¬
ven
därefter
för så lång tid. han sjelf behagade, medgifva
o.

s.

v.

—

öfveril ni ng

,

en

större

fä.

Icke

rätt til

det sabla,

än den

hvar och

en

annan

kan.

längesedan halva KongL Maj:t .och Rikets Ständer
förklarat köpafhandlingar utan verkan, och lagfart å dein förbu-

)
buden, da de innebära
de

vissa vil-kor

emot

(
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förbehåll

k),

men

egendomars återvinnan»
sådane förbehåll, som äro ansed¬
om

de

skadlige för hade enskilde och det allmänna, blifva i altsom
gör dem förkastlige när besläktade med säljarens
särskilda intekning. Ορη säljaren tror
sig genom åtnjutande af
denna intekning icke förnärma andre,
borgenärer, sn kunde
ju desse, eller åtminstone så många af dem, som ännu finna
sin fordna egendom qvar i det
gäldbundna boet, med lika,
godt skäl fordra en lika formen ty afven desse afetodo -iivad
dem tiihörde endast
vilkorligen eller med förbehåll om be¬
talning. Någon National-yinst kan icke rimligen blifva fruk¬
ten af samma
intekning; ty någon annan fastighetshandel kan
ej genom henne befrämjas, än sådan, af. en person säljer,
sorn hvarken
genast .eller inom lagfartstiden behöfver köpe¬
'livad

,

summan
om

och

,

nämnde

skaffade

en person köper, som livarken
genast eller
tid kan betala.
Öfverhufvud måste genom så

in¬
be¬
haft

köpafhaiidlingar fastigheter gå ifrån ägare, sorn
längre med fördel innéhafva dem, och tilfaiia an·'
dra, som saicna förlag 'til derae nödiga liäfd eller möjliga för¬
bättring. Och i alla fall bör följden af den nya intekningen
styrka

at

blifva at,

som den sätter
aldeles obemedlade personer i (ilärbjuda full säkerhet för köpesumman, så kunna åfventyrare snart komma i besittning af större delen fas-tegen¬
dom, därför© at desse, som ingen ting hafva at förlora, äro
©'behindrade at bjuda öfver Jävad kloke hushållare skulle vil¬
ja betala, National-förlusten däraf är solklar.
Tolkningen

falle
.

at

—

X saknar således stöd

äfveri

af -de

motiver.
*

för densamma

åberopade

En enda hit hörande

Det kan

invändas,

at

anmärkning torde ännu böra fil Iäagas.
då säljaren under lagfartstiden fått en
o v

i) Kongl. Forordi). d,

i

Maj jSio.

i i-

)
9,

viJ'korlig
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säkerhet för köpeskillingen, så .skulle det

samma,

furan!edt denna hypotheca tacita , äfven kunnat förmå Ivagr
stiftaren at tillåta ÖesS förlängande genom
Vi
intekning.
sva,re därpå, at denna invändning betyder så mycket
mindre ,
soxn

tydligt kan finna, livad som varit motivet tel nämn¬
hypotheca tacita, men och lika tydligt finna, at detta ej
kunde gälla såsom motiv til ovilkorliga säkerhetens fortsät¬
tande genom intekning.
Detta trodde vi oss böra här art·
märka; ni^n t i 1 fal I e <at bevisa det lämnas lämpligare längre
fram i afhandlingen.
som

inan

da

Om det lyckats oss at bevisa den första af våra satser,
nämligen at säljarens under lagfartstiden erhållna intekning
icke är någon annan än den vanliga, ehuru den jämnförelsevis med andra i sit slag blir bättre, än den
någon annan ko.
parens borgenär kan få
så följer däraf, at sa många af de i
7 första §§ af XVII HB upräknade
hypotheker, som angå
all gäldenärens egendom eller blott den fasta, och således kun¬
na
råka i collis-ion med en säljares intekning, äga utan min~sta afseende på deras ålder företräde framför denna
intekning ;
äfven som at den måste vika for de i 8 §:n bestämde
hyp.otheker, så snart hon -är ej äldre, det v il säga antingen yngre
än de eller It ka gammal med dem.
Af det sednare göre v-t
den tillämpning på tvisten emellan Ε och C at, som den för¬
res hypothek
då dess ålder beräknas til det lägsta möjliga,
och den sednares intekning, da tvärtom dess ålder tages til
det högsta möjliga, blifva lika gamle, såsom efter denna be¬
räkning grundlagde i och genom en och samma köp-afhanöling, så borde intekningen , efter hon var ej äldre, gifvy; gäru,

,

re

förmonsrätt.

Vore den

efter

XI:

sats,

i. JB

vi

nu

erhållna

sökt

bevisa, oriktig, oäh säljarens
intekning i allmänhet ämnad, at
ß

ver-

)
verka

oinskränkt

en

innehafda
blifver

säkerhet

vårt

fortsättning

(hvilket

omdöme,

C
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nu

af hans under lagfartstiden
för en stund antäges), så

huru tvisten

emellan B och C bordt

afgöras, icke desto mindre be st än da η de, så länge man ej uplyser oss orn misstag, äfven i den sednare för samma omdö¬
me
åberopade satsen för lvvilken nu skall redovisas, nemligen
den at C til i fråga varande fastighet aldrig haft någon emot
B gällande ägande-rätt, och
följakteligen så mycket mindre
kurmat få anseende af säljare, eller i denna egenskap tilägna
sig den hypotheca tacita och den kraftigare intekning,
hvilken sistnämnda lagstalie tillåter, såsom lämningar efter en
klanderfri ägande-rätt.
,

Vi nödgas utbedja oss någon upmärksambet, på den be¬
tydliga skiljaktighet, som förmärkes emellan äldre lagarne å
ena, samt 1734 års lag å andra sidan, angående sättet at öfverlåta och förvarfva fast egendom, tiden för klander i jordafahg , samt begreppen om upbud, laga stånd ock fasta /).
J

Efter

äldre

lagarne, skedde fastighetsköp offentligen vid

Domstolarne.

Upbud voro ej oftare nödige, än då arfvejord
skulln afyttras.
De föregingo då försäljningen, på det sätt,
at jorden å 3
Ting upbjöds närmaste fränder, hvilke en viss
tid ifrån sista upbudet ägde frihet til sig lösa jorden. Löstes
den ej
så hade ägaren lika rätt hvad arfvejorden angick,
,

han

upbjudning ägde i afseende på aflinge-jord, at
sälja til livem som halst. Fasta betydde ej mer än et bevitnande at jorden kunnat, såsom fri från börd, säljas och b-Iifvit offentligen såld.
Från annat klander , än bördemäns , var
som

-utan

kö/
l) bvad h3/om anfores år fammandraget utur Prof. Do£h O. Rabenii
afhaodling, om klander i jorda/ång* då laga Faßa ligger i vågtii. Upf. 1767; hvareft de j äldre hgarne hit üorande ftålien
åfven Sro uptagne.

)
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innan köparen i 3 ar suttit i oqvald och
besittning af egendornen- 1734 års lag gjorde i alt
detta den väl. bekanta ändring, at köper ej behofver vid Dom¬
stolen afslutas: den treåriga häfden omtalas ej: upbuden föl¬
ja på köpet, och äro lika nödvnndige då aflinge- som då
arfve-jord saljes; och ifrån sista upbudet löper en bestämd tid,
inom hvilken ej mindre bördemän, än' de som för annan or¬
sak vilja å köpet tala (V: 8· JB), äro vid äfventyr af sin ta¬
lans förlust ålagde, at bevaka
sin -förmenta rätt. Framflyter
denna tid, och antingen ingen talar å köpet, eller den som
därmed försöker sin lycka förklaras hafva varit obefogad därtil, säges laga stånd åkomma, hvars verkan är, at köpet fåf
af Domaren förklaras fritt från klander, och det inköpta fråndörnes säljaren samt tildömes köparen, genom den dom som
kalles Fa stå*
Upbuden hafva således förlorat sin första be¬
stämmelse, at ske endast för bördesmänneris räkning, och i
stället i k ladt sig egenskapen
af offentlig stämning til hvar
och en
som förmenar sig äga til fastigheten
någon genom
fö rsä ljni ngen förnärmad rätt , at innan laga stånd ålcommergö-«ä
ra
den gällande, eller eljest vara den förlustig m).
Så snart
et köp fick offentligen vid Domstolen upgöras ,
hade det där
redan undergått en pröfning, nemligen hurii vida jorden var
fri från börd, och til uteslutande af annat klander behöfdes
den treåriga häfden , men ej köpets pröfning å nyo vid Dom¬
stolen v hvaremot nu för tiden köpet ej i nfseende på något
slags klander af Domstolen profvas , innan den efter laga
stånd kan och bör, äfven om intet klander yppas, clöma köparens fång giltigt emot hvar man.

köpet ej befriadt,
rk land rad

,

Här.

5»

tn) chtta jnfiSmmer rred bvad Kon.gl. Férkortnings-Commisfionen
yttrar , uti d<?fs Sr 1755" utgifna project tili hämmande af
t ig h(t

i

Üt (åknings- och Rättegångs mål

vidiåf-

I

y
sa

c

»g

Häraf tyckes vara tydligt och klart, af et fastighets-k Öp-,
länge liga stånd ej åkommit, väl så vida bor anses fast

och. beståndande

,

at

hvarken säljaren eller köparen kunna

u-

ömsesidigt bifall rubba detmen deras aftal ändrar ingaandra förut gifna rätts-förhållanden
än dem som enskildt an¬
gått desse personer. Deras öfverenskommelse gifver |öparen
ingen sakrätt, ingen emot tredje man gällande ägande-rätt;
fy denna kan ej följa på deras aftal, innan hvar och en, ef¬
ter köpets
lagliga kungörande (efter 3:ne upbud), njutit det
bönoni lämnade rådrum (laga stånds
tiden), at bevaka och
försvara sine genom köpet til äfventyrs i fara komne rättighe¬
tan

,

ter.

Dessförinnan står det således Domaren öppet at pröfva,

huru vida

försäljningen såsom förenlig eller· oförenlig med
tredje mans äldre rätt skall stäv eller återgå (I: i. JB). Om
en
egendom, hvilken såsom den eller den personens lilhörighet är belastad med vissa gravationer, af nämnde person afyttras, af hans köpare åter säljes, och vidare på samma sätt
kommer i fjerde, femte mans hand, celler längre; -men ic¬
ke något af desse köp hunnit
ordentligen upbjudas, än min¬
dre .genom laga stånd och fasta bekräftas, så måste förbemal·
de gravationer liafva qvar sin fulla kraft och verkan emot
sista köparen, i η t i l dess hän genom fullständig lagfa-rt och· la¬
ga· stånd hunnit lossa egendomen ifrån de inskränkningar i
äganderätten, med hvilka den kom ifråa honom, i hvars
hand. den var lagstånden.
Skulle händelsen så foga, a t egen¬
domen under·, detta köpandet och säljandet förr eller sednare
återkommer til första säljaren
idr.an lagfarten blifvit fållan,
dad för: något af de föregångne
köpen
så ansé vi de rättig;
heter, dem andre före första försäljningen til egendomen haft,
,

,

vara

se

i alla hänseenden

de samme,

som om

intet enda af des¬

-Köp-aftalen blifvit påtänkt.
Från det

dét

andragna lede 'vi den speciella följd, at
hypothek.B ägde i A;s fastighet, genom gyckel-spelet alnu

de

'

)
åe tvänne

tensive

t
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köp-afhandlingarrre emellan A och C, hvarken iij-·

(till den säkerhets-grad det verkade), ej eiler

exten¬

(i anseende til tidpunkten hvarifrån dess upkomst bordt
räkr^a·"5)» kunnat det minsta försvagas eller inskränkas, och
at
följakreligen C aldrig iakttagit hvad som af honom forsive

,

drats, «for at kunna få den i· XI:

2. JE
tillåtna hypotlieca tasammanhang med henne efter tolkningen X,
möjliga kraftigare inteckningen. — Man kunde tycka, at det¬
ta vore hårdf och obilligt emot G, efter det
stått i hans för¬
måga, at, sedan han ingått köp om fastigheten, behålla derr,
och- genom lagfartens ful! bordände förskaffa
sig klarrderfri ägande-rätf. Vi svare härtill, at det icke ar, och nu mera ic¬
ke kän blifva, utrönt, huruvida lagfarten aflupit " utan klan¬
er, som kunnat göra köpet ogiltigt; och dessutom var det
en
stor
oförsiktighet, ät först betala gården, och sedan, utan
at afbida köpets bekräftande, återställa
den til A-, men låta
lionom icke dess mindre behåia köpskif lingen.
Η vem bör
vidkännas påföljder na "af denna
oförsiktighet ? De drabba riittvisligen C, för lians förhastade förtroende til A, om den för¬
re
därigenom anses hafva förverkat ^le i XI: 2· JB en säl¬
jare förbehållne fordelär ; men i annat fall skulle B lida för
denna C:s ofövsiktighet;
ty om G ej underlåtit besörja sit in¬
köps kungörande, så hade B antingen af sin öfverförmyndare, Domstolen, eller af sine sky Idemän
bordt vänta, det de,
så snart A försålt den enda fastighet som
gaf honom veder¬
häftighet at vara förmyndare, antingen genast skiljt honom
från förmynderskapet och af
köpskilliiigen uttagit* det hos A
inneståencle barnagodset, eller genom försummelse liäraf satt
sig sjelfve i ansvar för hvad söm kunde framdeles brista hos
A; men som G ej kungjorde sit inköp af gården, vållade han
at A fick från alla håll ostörd i vid
pass fyra års tid- förskingra
köpeskillingen, utatä at någon som bordt hafva inseende of ver
förmynderskapets förvaltande, därför© kunde- bindas til ansvar.

cita eller den i

,

,

A t·

ι

)
Ät

3°

{

hypothek, Ε den 3 Äpril 1806 erhöll i A:s
fastighet, fövblef aldeles ostördt, genom de tvänne hvar an¬
dra uphäfvande aftalén af d io Jan. och d. 3 Mars 1810 emel¬
lan

det

A och C

,

därom

hafva Ti desto

mer

förvissat

oss

,

som

på sådant sätt en ganska rnärkelig analogi üpkommer, emel¬
lan nämnde hypothek, och et. annat som är af samma art: I
XVII: 3 JB stadgas , at skattjord skall vara underpant för
fry ars ranta, framför alla them, som sin fordran hafva Afttek·
na
låtit, eller med dem vunnitoch strax därpå heter det i 4.
§: går skattehemman til salu, och vinner köpareii ther å läge fa¬
sta; hafve tuen, som
räntan äger, ingen talan å sjelfva jorden
m. m.
Af desse tvänne Föreskri ft-erne tilsammanstagne ar otvifvelaktigt, at ränteägarens hypothek for 3 års ränta icke
upliör genom gäldenäiens försäljping, icke genom et eller an¬
nat af köparen besörjdt upbüd, utan då först, när denne fått
fasta, och at följakteligen , om gäldenären köper jorden tϊ 1 baka, innan laga stånd och fasta hunnit afbidas , hypotheket
af de tvänne köpafhandlingarne ingen ting lidit.
Hvnrföie
skulle icke lika förhålla sig med de i XVII: 8 HB nämnde hypothecse tacitae?

yttranden , for hvilka vi
våra skäl. Det ena innehöll ,
hypotheca tacita ej blifvit i
följer otvunget af hvad vi vi¬
sat här, nemligen at en försåld fastighet icke förr än genom
laga stånd blifver köparens klanderfria egendom , utan til dess
anses endast vilkorligen
skiljd från säljaren, och alla dem,
som
genom honom fått någon rätt til fastigheten.
Säljaren
kan ju således, om concurs under lagfartstiden yppar sig hos
köparen, återtaga, det sålda, i följd af XVII: 2. HB, som
innehåller at hvad i gäldenärens l o finnes, som, hör er annan
til, thet skall först uttagas . . . sedan njute borgenärer betalning.
Vi hafve

förut

anfört tvänne

låfvat i det följande upgifva
at den i XI: 2· JB
stadgade
XVII HB förglömd. Detta

,

Den

>
Den andra

utlåtelsen

var

31
den,

(
at det

motiv,

som

påtagligen

Lagstiftaren, at tildela säljaren ovilkorlig säkerhet un¬
lagfartstiden, ej kunde berättiga Honom, at "tillåta sa#mma säkerhets
förnyande genom intekning. Detta faller sig li¬
ka begripligt, i anledning af det nyss anförda.
Som det in¬
köpta under lagfartstiden ej är köparens ovilkorliga egendom,
kunde utan orättvisa mot lians borgenärer säljarens hypolheca
tacita beviljas, och den blef därföre beviljad til en lättnad
vid handel och vandel med fastigheter? men som det köpta
genom laga stånd blef köparens egendom , hade fortsättningen
af säljarens stora privilegium därefter varit orättvis eraot kö¬
förmatt

der

parens

borgenärer,

Vil man, med förnekande äfven af vår sednare nu ge¬
nomgångna satts, anse C hafva varit berättigad til de i XI:
2: .TB åt säljare förbehållne fördelar, så behofver man-ej långt
följa sina egna grundsattser, för at uptäcka , det hela hypotheks-inrättningen ej allenast blifver et kraftlöst värn emot
bedrägliga gäldenärer, utan skall gifva dem et ypperligt el¬
jest saknadt tilfälje, at med lagens begabbande oförsynt tram¬
pa borgenärers rätt under fötterna. Antag at en man , hvars fa¬
sta egendom börjar blifva underlägsen
de skulder, hvilka genom
hypothecas tacitse bli f v it i den försäkrade, får det infallet, at
vilja beröfva borgenärer ne all nytta af sin erhållna säkerhet.
Han upsöker en annan bedragaré,
låtsar emot eontant betal¬
ning sälja fastigheten til denne, och sä snart et upbud är ta¬
git, om detta skulle vara behofligt, köper han egendomen tilbaka, gifver skuldsedel på hela köpskillingen, hvilken hans
rnedbroder i sveket låter intekna såsom gifven för obetald kö¬
peskilling. Strax .därpå är fastighetens ägare färdig at cedera
all sin egendom, och får vid coricursen med sin medhjelpare dela hvad de,
med alt utseende af laglighet, verkligen
plundrat ifrån de rätte borgenärerne. Planen kan utföras så
.

hem-

)

Γ"

.(

en gång de tvänne personer, som anlitas så¬
köpvitnen, behöfva inblandas däri, och hela tilställningen fordrar ej större ufdrägt, än at den vid et Ting, ja til
och med vid en Bådstufvudag bor kunna genorndrifvas.
At
i samma ordning gynna ea oprioriterad borgenär, på de pri.
oriterad.es bekostnad, vore et mindre konststycke i samma väg·
och h vårföre skulle icke fordringar, η pk om ne på spel, ge¬
nom vad, eller på andra lika
otillåtligå sätt, kunna komma at
utgå framför dé fläste i XVII HB med förmons-rätt ihag-

diemUgt, at icke
som

komne?

