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%"' JEjfh*andel och Siofari hafva i alte tider ocb hos äße på fin
&F ^ upkomß arbetande folk/lag, klifvit räknade ibland

-SF^C .dg ypperligafte rntdel, att befordra idoghet, ymnog-^ or/& välmåga. Det -var genom handel och Sia*
fart9 fom Phcnicierne och deras nffhdingar Carthaginenferne z
den gamle veviden, bragte lig upp til den hågd af anjeende,
rikedomar och flyrka, att de kunna flallas i jemnfbrelfe, med
de formognafle ocb mägtigafle folkflag i den nya verIden»
Det bandiande ocb fiobefarne Cavtbago, hade fä när giort
ända pä det äregirige ocb ßridhare Rom, om icke afund ock
oenighet emellan the Rådande, fom flbrtai fä mänge frie
Samhällen, bade fladnat den ßore Hannibal mitt i des Se¬
grars lopp ocb tillika giort Cartbägos ode» Thflorien under¬
rättar ofs 5 huru fiere Europceifke Stater i den nyare verIden %

genom bandaflågder, handel och flbfart, blifvit fbrmogne och
mågtige. lag beMfver allenaß namna Hanfe - Ståderne %

"Frankrike, England och i jynnerhet var tids Tyrus Repu-
blixpuen Holland, jom ifrån m ringa början, under fri¬
het och enighetpä mindre än tvånne Secler, genom fbrbe-
rörde Näringsmedel, feg frän fleg gått upp til ofverlagfe ocb
afundad flyrka ocb rikedom. JVi bafve fedt ett folk,

Jom for hundrade är tillbaka knapt var kändt for annat än
Htrbarifk ocb otamd lefnads art, genom en enda flor
Regents finde ocb vifa anfielter, fi vanjas och ledas til
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jlogier, han-åel och navigation, att det nu mera innom halft
Seculum, genom fäderne medel, hlifvit i lika tnobn välmående
ftriåbart och anjedt, [om det tillförene var fattigt fegt och for-
mchadt. Wärt Kära Fädernesland har icke heller varit det
fifla, [om in[ett nyttan afhandel och fiojart. Det är vill, att
var forntids fä kallade Siokungar och Wikingar mera oroa¬
de ån fiyfldade fiofarten och handeln , och att vår medeltids-
vidfkepelige och atländfkt finnade Munkar, h'hldre difkode
tvång af ett Hanfeatifkt förbund ån fri handehrorelfe, men
häraf' kan likväl icke paßås eller ledas den fölgd, att han¬
del och Sikfart af Forfäderne aldeles varit värdslåfadc, hälft
dä vare gamle Siolagar och handels ftadgar tyckes utvifa annat *
men närmare utredande häraf är icke mitt ämnet ffag far
derföre,, endafl under förbigående , nämna , att fedan vår
flore och i alle Svenfke hjertan odådelige Konung G VSTAP
i., jom. lika högt och ädelmodigt bemödade figy att upptän¬
da ljus och faiming for fitt äifkade Foflerland, uti allmänne
hus hållningen och fammanlefnaäen, fem uti Gudaläran, flackt
Lybecks usurperade bandels välde, (Stockh Riksd. Befl.
15 2(5) och inrättat Sven/k handel med Sven[ka fkepp. (Se
Celfii Hift. oro Konung GUSTAV" L 2. Del p. igi)
Sä har Svenfie handelen och fiofarten: ifrån den tiden, lik
en Jpäd telning, umfom oroad af mycken toreka och oväder,
emfider efter hand, i fynnerhet å det fifla halfva hundrade
talet, nått den den mognadjom moijeligen äßadkommas kun-
nat. Men allefådanc framßeg, jom handel och. fiojart gjort,
få väl hos äldre jom nyare folk/Jag, fa väl innom vårt Fä¬
dernesland, Jom andre Samhällen, har icke kunnat fke utan
vife Lagar och genom dem> gnmdlagde inrättningar, */7/

rbrelßrs Jåkerhet, utvidgande och forkojrande. Det år
väl fant, att tvang icke kan ßä tiIfammans med och bejräm-
ja blomftrande handels*värelfi, [om älfkar frihet och oqvald
nätt, att fbka aü möjelig och bißig forkofran ; Dock [om all
frühst bbr vara ledd af Lag och alle mänmfklige inrättnin-
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gar fördra visf ordning och flyrfel, for att kunna lampa gode
och tienlige medel till ett godt andamål \ få kan handel ock
fiofar t, der igenom icke (ägas lida något tvång % att Lagflif-
tande Magien i ett Samhälle fotefkrifver fådane Lagar, (om
befordra (åkerhet i handelsrhrelfen , utfaka de handlandes
rättigheter och förbindelfer, famt förena den enfkiite vinnings
lydnaden med det flora föremålet : Salus publica. Sådana
Lagar, när de äro väl grundade, noga efterlefvas och hand«
bafvas, förtaga icke handels - friheten, ntay, tvärtom befaßa
den, genom det fielfsvald och orättvifa förekommes och råt-
gas ; -ty det Jr, fora den vitre och diuptänckie MO N1Ef
QJJ1EU fager: La liberte du commerce, n eil pas unefacultc acoidée aux négocjansj de faire ce qu' ils veulent-;
ce (eroit bien plutot fa fervltude. Cé qui géne le com-
■merqant, ne géne pas pour ceia le commerce. Se De i*
Efpr, des Loix L. 20 C. 12. 1 värt kära Fädernesland
har rfiven fom i andre vålbefidlde Samhällen , .bßndelen i alla
defs grenar, ifrån äldre tider tillbaka, parit hägnad och ftwé
genom Lagar och forfattningar, hvilcke dels hlifvit ßadga-de jåjom oryggelige, dels ock efter tidernes (kick och fårs-
fallne omfländigheter, undergått åvarjehanda nbdige ändrin¬
gar , alt efter fom ailmånne välfärden Jet fordrat. Hår år
icke ßallet, at uppvakna alla de under färfkilte namn ut-
komne Lagar., jom utgöra föremål for vår Sven(ka Handels -
Lagfarenhet\ ((juris prudentla Mercatoria) utan vill jag al*
lenafi nämna, att vår nu gällande Sjå -Lag, fom till allmän
efterrättelfe ßadfäfles och utkom år 166"], jämte de angåen¬de fiofarts - ehrender federmera utkomne kl Förordningar ock
förklaringar, iband handels-Lagarne intaga ett det fornåmfla
rum och att deras Förklaring i Syfleme, af ICtis kallas lu-
visprudentia Nauticn: . Och fom jag i denne del af handels.
Lagfareuheten forefatt mitt, Jåfam ett Academifkt prof, tkorthet afhandla de tviftemäf fom uppkomma emellan Skepps-

. egare, fiöfarande och andre, i anledning af fikepp och fiofari
A 2 jämtß
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jämte ien rättegångs fom i ßike mål i akttagas \bor\ Så
begifver jag mig-, utan vidare Fåreial tiU ämnet, utbedjan¬
des den Benägne Läjarens blida omdovme, vm min knappa
och af Embets - /yr/or kring/kur ne tid, icke lenmat mig råd¬
rum tili den granßning, jom kunnat göra denne afband-»

[varande emot Läjarens väntan.
'

fl.
£)?// Rättegång, 7V/ft? - mål i allmänhet qcB
Sjörätts - Saker.

Så nödigt fom det år, att forftä ock kanna Lagar¬
ne till deras råtta mening och grund, lamt veta hvad
hvar och en, efter deras forefkrift tillkommer; lika få
angelågit år det, att grundeligen kunna lampa Lagarne
till forekommande mål, med den ordning och på det
fått, fom Lagftiftaren icke forgåfves förefkrifvitv All
Lagfarenhet, Lagvett, Lagkunfkap år altfå, antingen The-
eretifks eller PraBifk. Den Theoretifke delen beflår der i
att kanna Lagarne fom åro ftadgade och de deraf upp»
kommande rättigheter cch forbindelfer. Hvaremot den
Pra&ifke delen utreder, huru tviffige mål fkola genom
rättegång flitas och Lagarne fattas i verkftållighet. Rät*
tegång (Iudicium) år foljackteligen det medel, hvarige-
nom Lagen fkall göras kraftig och varda låmpad till
de forekommande mål vid Domllolarne " (f efl legi-
" tima c&uslx controverfar tra£!a?io coram ludice, ut
#t hujns fententia Iis finiatur. FICKS, Fundam. Jar,
tc Praäl. Msr. ") Ingen råttegång kan fåledes ega rura
•tan tvifiige mål, (liter t eaujjce ) fom > utgöra Råttegån¬
gens materiale och åro frågor, angående mitt och ditt r
rättigheter och forbindelfer, fom ankomma |på veder¬
börande Dommares afgorande efter Lag. Når deflé
Értfer yarda lämpade till vårt åmne, år lått att finna,
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livad Slåratts - mal eller SiérättsJaker åror nämligen få-
cl a ile tvifiige frågor, angående rättigheter och forbindel*
fer, fom I Siö-Lagen derermineras, Defle måls hand t era ti»
de vid Laga DomRo], kallas åter Råttegång i Siöråtts-
mål» 1 anfeende ffa val till Laga Domltol (Forum
competens) fom råttegångs fått, år det nödigt, att lära.
k/nna och urfkiija de mål och ehrender ,t fom af Lag«
Rift a ren uti 6: t. och 2j: j. ß, etc, R. Bl. kallas Sjöråts-
•faker; ty ehuruvai r efter det allmänna Degreppet, alle
fådane mål, fom hafva fin upprinnelfe af facta, fom 1
Slö-Lagen omförmålas, kunna komma under namn af
Siöråtts-faker, likväl, emedan en del af thern, icke vid-
kanna något affkildt råttegångs fått och Laglig åtgärd
ifrån det allmänne Lagen annors, i mål af lika egenfkap,,
förefkrifver, en del åter genom fårfkiite kl. Förordnin¬
gar blifvit ftåldte under vide priviligerade Domfaten *
få blifver det nödvändigt,.att affkilja fådane tnäl, ifråti
de egen fel i gen få kallade Sioråtts - faker, fom i ofva n-
nåmnde Log-rum hafves affeende på, och om h vilka fidfb.
nårnde jag fore(att mig , att i fynnerhet tala,

§. 2V

Om åtfkittige mal Jbm, affivljes ifrån tbe Sioi
rätts faker, fom allmänne Lagen i de åbe¬
ropade rum bar äffende pä.

Uppå den i foregående §. anforde grund, affkiljas-
fåledes iftån t'nenne afhandling: i;o Alle Brottmål, fom
éfvas å ffeepp och hvarigenom fred å fkepp, folk, eller e-
gendom bry tes, ty om fadan® mål ftadgar Siö-Lagen i ijz
Skipman. BL att the dommas och råttas efter ty gernita¬
gen år och Lag fager, och är Skepparen fkyldig den
brottflige i gommo taga och fak hans för Råtta
angifya, tå han hemkommer. 22; fkipm. Bi Se jeaavåti

A 3' ' kJL
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kl. Bref till Alo Hojratt, af cl. 16 Mart. 174$, (om for-
klarar, att brottmål, (bro under inrikes Slörefor, innom
Skeppsbord lig tilldraga, böra upptagas och afgoras afDomftolen i orten, där fkepp och folk hemma åro:
hvarifrån likväl grofva brottmål måfle undantagas, fbmfkynd(am un der (ökning fordra i gerning? orten, hn del
mindre förfeelfer, fom (keppsfolket «mellan hända, få«
Ihm eder, bannfkap och ohöfvifke ord, eger fkepparen
magt, att heifra och böter ålägga, dock ej högre,'ån till
6 mark diif.mt. Se a.fl. fkip. BL 2:0 HcVa icke heller
hit Lotfars dkr ledfagares forfeelfefy eller t b? fiofkademäl.,fom theraf kunna hårflyta, utan år om (aJane mål 1 år-
Ikildt fladgade, att c ii é böra ranfokas och dömtnas af
Ammiralitets Råtterne, men dår förb'rytel ferne åro be¬
gangne på fåciane orter, hviike ifrån Amiralitetet åro
få vida aflågsne, att det för vidiöftigt och ko fl fa m i fal¬
ten, att dra?,a Taken 'både til ranfaknmg och dom till
någonthera af AmmiraHteterne, cå rör thun af nånrnäfle
dom fiol i .Staden eller å Landet upptagas, och ran läk¬
ningen (edan fåndas till närmade Ammiraiitec, att af-
dömas* Se kl. 'Forord. om forum i Lotfars förfeelfer cl uDec. 1*124. 3:0 Kunna Dyker i och .Bergnings ■ tvifter ickeräknas ibland de i ailmånne Lagen omfo:Fmå!dte,Äör,åtts-
feker, (å vida de (Te mål (kola upptagas och hfumrnafio
Procesfu afgöras af närmade Rädfrugu-Rätter, och fort-
lättas eller refereras under Kl. Commercie - Collegii vi¬dare ompröfvande. Sc Kl. Fbrord. angående Dykeri ockBtrgnings-verket, af d. 8 Sept. /74/ §. ff t. och 2. „4:0 Hö¬
ra icke heller. h'k Förfåkrings och Haveri-må/, enär Förfå-
krin^s - tagaren föker årfåttning af Hasardeuren eller
födåkrings - gifvaren för haveri eller liden Töfkada å
feepp och gods, efter Policeroes eller förfåkrmgs-bref-
vens innehåll. De (Te mål bli fy a nu upptagne och af-

: dånade aL.en inrättad Tårikilt. ÖfVcrrStt i »Stockholm, un¬
der
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der namn af Forfåkrings - Rart, emot hviiken Ratts do¬
mar icke vacij.as får. Se Kl. Förßkr. och bäveri Stadg. af
d. 2 08. ijjo. 5:0 Kunna ej heder "hk föras Prjfe-Saker,
eder lådaoe t vi fl er, (om uppkomma, angående fkepp
och gods, fom i ofreds tider uppbringas. Sådane mål
upptagas och afdömroas af Ämmiralitets-Rå terne i de Sta¬
der dar Aromiraliters Rätter åro , men dar de icke fin¬
nas, ranfakiis och afgöras de af Magi ff rat en i orten, och
år den mifnogde Parten obetag i t, att emot Magiftra-
tens ufflag, gä per querelam, til nårmafle A mrn i ra! i tets
Rått. Se KL Reglern, af d, 28 jluiii och Forkl. af d% 14,
Aug 174.1. 6:0 År af fig fieift tydeiigt, att Confijcations tnäl,
fom uppkomma af Lurendrågerier och af Tull - for--
fnillningar, icke kunna råk nas ibiaadSioråtts-faker få vida
de icke en gång i Sjo-Lagen omnämnas. Se om forum
t dlfie mål Kl. Förord, d. 28 Apr. 1748: 7:0 Fötjånar
att anmärkas, det Ofiindifke Compagniet, en! ig? t Privi le-
gierne, har fin egen jurisdiflion ofver fine Betjente, få i
land, fom til Hos, få- långe, de flå i Compagoiers tjenfl
och ej giordt redo. for lig;-och att åter alle mål, fom
yppas emellan Compagniet och des i nterefTenter, eller
andre, fom på något fått rorer Oftindifke- handelen, icke'
annorflådes ån i Kl. Commereie Collegio få upptagas och-
dämmas. Se Oftind- Compagn, Privil. fa af 17f 6 fom-
I762 jK 20-

§• 3-

Öm råtta Siofätts-ßker:: om {kipmanna-mål
Sedan jag fåledes i nåflforegående §. frånfkik de

mål, fom jag icke velat göra fil mitt åmne, Jeder ord¬
ningen mig, att i det följande korteligen befkrifva de
mål, fom enligit Siö-Lagen jåmnförd med vår allmån-
ne Lag i de förenämnde rum, for Siöråtts-faker, åro at£

på det den i defle faker forefkrefne Rättegång, fe-
dermcr&i
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ierraera m8 kunna affkildras, lag tror mig Icke fela,
då jag följer den ordning, (oro Lagftiftaren. iielf uti Sié-
lagen i ackttagit, att forordna om fioråtts - ehrender;
ock (om Skiprmanna Basken'Sr i denne Lag den förda,
få får jag for fe orda om tbe theruti befkretne rättigheter
och förbindelfer. Delle uppkomma fornåraligaftaf tvånne
"fcrax i början af Balken nåmnde Contracfce-r. Det för«
fra år emellan Skepps egare och .Skeppare, hvarigenom
den fiflnåmhde emot vilTutfåft betalning och férmoner*
förbinder fig., att fora forfte befålhafvape å fkeppet,. fora
■det med laft til beftåmd ort och tillbaka, fömc bedyra
<de handels angelägen heter, -fom under refan. förefalla
och på liouom ankomma; hvilket contraft fåiedes åren
jÜamman fåttning af Conducb.one & locatione operarom
och Mandato,; ty Skepparen gor tjenff och fyfla å fkep¬
pet, emot betalning eller hyra, och år tillika Skippsega-
rens Syflonoan -eller -Ombud, dom kan å t bes vagnar gö¬
ra och låta, handla och fiuta, i the fåker, dom honom i
defTerribefce förtrodde åro eller vara böra, hvarmedelfl:
han förbinder ikeppsegaren och-thes arfvingar, lika nied
dig och fin c arfvingar, till artCVar, dock hvad -egareo ro-
rer, ej längre, ån fkepp och thes redfkap tillråckia. Se
■iS: Skip.L, BI. Det andra contraöt år em el Is n Skeppare
och Skeppsfolk,, få fom Styrman, Matfloder, Båtsman ra.
fl. dom (keppare. efter fitt tycke och fortroende, eget
mtfe och antaga, ledan han fielf lagligeta tingad år, och
anfvar för fkeppets förande (ig åtagit. Genom detta
contract öfverens kom ra a fkeppsfolk med Skeppare, att
emot vid betingad månadrlig hyra, eller viTT betalning
för hela refan, göra betjening å fkeppet, hvar och en
i fitt åmne och kali, (bro honoro orobetrodt och anbe¬
fäldt varder. Angående fkeppares och fkepps-folks tin¬
gande 5 coopvaerdie ikepp, fora fegla på utrikes orter „

]km „yidare jfes KL .Reglern* får .CQopv, Skeppare sch fkepps-
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folk dat. d. 30 Mart. /7^?, hvarigenom Skipmannä BL
v i (Te delar förklaras och fladgas om Skeppares och Sio-
folks rättigheter, fkyldigheter och förmoner, famt an¬
gående Siomanshus inrättningen m. m. Sedan förrbe-
rorde contra fler åro flätade, uppkomma af them vifta
laga rättigheter och förhindelfer emellan Skeppsegarea
och Skepparen och emellan then fidflnåmde och Skepps»
folket, hvilckeäro föremål för Skipm, BL Når fådanerät¬
tigheter och Ikyldigheter blifva flålde under evift och
ankomma på Laga Doraftols åtgård, åro de för Sioråtts-
faker att an fes. Utan att uppräkna de fårfkilte rubri-
quer af mål, fom hit hora, får jag allenafl nåtnna någre:
f å fom tvifler angående concraflernes beflånd, då den c-
na eller andre vill rygga: tvifler om Skepps-folks Ikyl-
digheter innom och utom fkepsbord, vid in-och utlafl>
ning, fam t under refan : tvifler om fkeppsfolks fprblif-
vande i tjenflen eller vrakande i fortid, då under fkår-
fkådande hålles, om dertill laga fkål varit eller icke :
tvifler om fkeppsfolks hyra och des utbekommande,
efter Lag och af&al: tvifler om Skeppares och fkepps-
folks forning och desf utbekommande efterofverenskom-
mel fe och Lag ( Se 10: fkipman. Bl. och j Art. 4. i anf. KL
Regi.) med nere dylike mål. Hår bör man märka, få-
fom förut redan nårondt år , att Skeppare, utom thens
rättighet han eger, att måtfeligen nåpfa fitt, underhaf-
vande Siofolk, åfven kan ålägga och utmåta böter for
mindre forfeelfer, fårat råtta oordningar, fom kunna
under refan hg tildraga, och hvilka fordra fkyndfam /
åtgärd, till befordrande af fkålig och högftnodig fubor-
dinaton, fårat fkickeligit uppförande. Se 3: /p 14:16?
/7: iS' /. /j?** 22: Skipman. Bl. och anf. KL Reglern. 3
Art, Skulle någon tro hg härigenom blifvit förförde¬
lad, eller eljes tielo emellan Skeppare och fkepps-folk
yppas under refan, eger ingenthera magt, att hämma

B den
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den andre å {rammande ort, then under ahnan Öfver-
het lyder, utan bor med kåromål innehållas, till thes the
komma någorftådes under Sveriges Krona, eller thes
tillhörige lånder. Om annorledes fker, anfes all åtgärd
för ogild, och den fom faken anhangig giort, plicktar
med hela återflående legan. Skepparen år dock icke
förment, att på utrikes orter föka vederbörande Befål-
hafvares Emberes handråkning, att bringa demäfbefåtc-
ningen, fom ohörfamme och genftråfvige åro, till lydnad:
i fall thet ej annorlunda fke kan» Se hårom 22: 1 och
sj ; Skipman. BL jämt det åkropade Kl Reglern, 3: Ärt 6 m\

§■
Om Skips - lego - måL

Skepps-Lega eller Befracktning (condu&io & locatio*
navis) flutas emellan Skepps - egare eller merendels
Skeppare å des vagnar å ena, och Befraöttare, å andra
fidan, hvarmedelft den förflnåmnde förbinder fig, att
öfverföra a fkeppet varor eller ock folk och deras faker
m. tn. emot vifs betingad hyra, eller fracktpenning, an«
tingen för hela refan, eller vill för hvar månad, fom
fkeppet nyttias» Defle Skeppslego- contrader, iom van¬
ligen varda fkrifteligen upprättade, och noga böra inne¬
hålla de öfverenskomne vilkoren , hvarå Befracktnin-
gen, fig grundar, kallas I allmänhet Certe - partier och
på / ran fö fka: Zettres de chartc-panie, fom förmenes va¬
ra ett brutit ord af cbarta partita, emedan man fordom
icke fkall brukat att upprätta 2:ne lika lydande Frackt-
bref, utan delt det ena mitt i tu, emellan Skepparen och
Befracktaren. Se 1: SkipL, BL och LOCCEN: de Jure
marit. Cap. §, och FRISCH Diclion, des Pasfa^ers
Underftundom flutas fkepps - lego - contra&er om hela
feppets nyttjande på yifs tid3 eller till vifs refa9 men

merent
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merendels tingas om rum i fkeppet for något partiVva«
ror och deras återförande tiil beftåind ort. För hvar
och en (bra inlafter något gods uti fkepp, år Skepparen
fkyldig, att underteckna trenne lika lydande Vederkän*
nelfe- jhifter^ eller Cognofcementer (Connoisfementer)
den varorne till befkaffenhet mått och vigt uppräknas
och Skeppare vidkånner, att the i fkeppet blifvit, af
Befracktaren Inhftade, att fåras till v ils deftinerad ort.
Se /. ■ c. SkipsL. "Bl.- och Kl. Forord. d, 2 OB. /7^/. §. 2. Med
connoilTementer öfverensftåmma de få kallade Fräckt-

fedlar, fora gemenligen utgifvas på gods, forn föres
iiöledes inno ro Riket, och undertecknas af Befracktare
och Skeppare , famt innehålla fåledes ; både certe - par-
tie och contioiffement. Ifrån Certe-partier, connoide¬
menter och Fracktfedlar ikiljas Mdrk-rullor, eller de För-
fekniogar, forn Skepparene oro fkyidige, att hålla på
hela fkeppslaften, med hvar och ens namn, Tom gods
Inlaftat, och thcras fom fhet emo ttaga ikoia, få ock
antal och mårke, på alla tunnor, kiflor, packor, med det
deruti år; hvilken mårkrulla bör lefvereras till Tullbe-
tjente å orterne, tit (keppen ankomma, eller tådan the
utfegla» iom for riktigheten fkull med Tull - afgifccrne,
för utgående och inkommande år anbefaldt. Se 6: Skip.
Li- BL och Seglat, ord. -q2p § 3. Widloftigare afhandling
i delTe ämnen år utom min förefats.; jag vill dsrföre,
endali" korteiigen upprepa någre Siöråtts-faker, fbm fo¬
ra de af Ikeppslego-contraÖlet uppkommande rättigheter
och forbindelfer. Således höra hit die tvifter, angående
en generei Befracktares rått, att hyra bort fkepp till nå¬
gon annan: angående defs rått, att ombyta ikeppsfolk,
och anlvar, då det ikedt utan Ikcppsegarnes vilja och
vetlkap: Tvifter om fräckt i gemen, och då fkepp nyt¬
tjas ofver tiden: Tvifter om fkada, fom händer gods,
vid in* och utlaftning, famt Skeppares eller Ikepps folks
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anfvar derfore, efter omflåndigheterne t Tvifler om
fräckt, når fkepp icke fullt laflas af Befracktaren, efter
Certe- parties innehåll: Tvifler om Befracktarens dröis-
2X1 ål, att låta inlafta Godfet, innom then öfverenskomne
tiden och the i SkipL. Bl. j: determinerade; 15 lig¬
gedagar , tå Skeppare år fri ifrån Befracktningen, o in
han vill och eger rått påftå full fräckt efter Certe • par«
tiet, och erfåttning desutom for ligge dagarne: T lifter
om Skeppares forplicktande til fkade - erfåttning for
Spannemåls - Lafl, tå then genom Skeppares förfummei-
fe, att låta thenomkafla, brunnit ihop eller ornat 1 Tvifl¬
er om fkepps-legos brytande, tå refan inflålles, genom
högre magts åfgård: Tvifler om påflådd fkade-erfåttning
af Skeppare, då han förfummat att nyttia vind, eller ock
feglat ut i otid, utan att förut hafva rådOagit med fkepps-
folket och inhåmtat de flåfles famtycke: -Tvifler angå¬
ende Skeppares anfvar, då han vid åkommen olyckelig
tillfällighet, kunnat och bordt bårga gods, men thet ef-
terlåtit: Tvifler om fräckt for gods, fom genom fio-
nod olyckas, men varder bårgadt: med ett ord höra hit
alle frågor, fom kunna blifva tvifüge, angående fkepps-
lego-contrafls fullgörande, af Skeppare, i det fom rörer
anfvar för det anförtrodde godfet och des! riktiga aflef-
vererande å beflåmd ort, och Befracktare, i det fom
angår den betingade fracktpenningens utbetalande.- få-
fora ock Redares anfvar for Skepparen, i det han å Re¬
dares vågnar, handlat och flufat. Sid fl anmårkes, att
Skeppares eller Redares talan å ena, och Befracktares å
andra fidan, om anfvar och erfåttning, for koflnad och
Ikada, icke kanftråckas längre,: ån? värdet af den enas fkeppock den andras inlaflade gods råckja, få f:amt ickean-
nors uttcyckeligen flutadt år, då förord bryter Lags elleroch något brott dertill kommer, då det heter: Nemini
fua fraus prodejfe debet, Se 12: SkipL BL
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§• 5-
Ö//7 Rederi - mål.

Den fom for fm råknincg låter uppbygga och ut-
rufta Ikepp, till handel* och köpenikap, kallas Redare, af
reda, parare, pra1 parare. . Se Hir Cmc. Råd, och Ridd.
IHRES GRsfär. ordet Reda. I Romerike Lagen heter
Skepps-Redare.-Exercitor navis. SeD. de exercit. Mlione, ock
i Hanfeatifie Förbundets Siö Ratt r Schiffs Rheder/ Schiffs-
Freunde Se 7* j. r. Når flere perföner tilllammans
låta bygga och utreda fkepp, I affigr,- att efter hvars
och ens inftuckne penningar och lote i fkeppet, deltaga
j vinit och forlufl, år emellan deOe ett Handels-Sålfkap,
Handels«Compagrde eller Bolag tråfFadt, fom kallas Re¬
deri, Skepps Rederi, Samlags-handel i Skepp, Sådane Re¬
deri gdociatsoner böra lika (om andre Bolags- - Contra-
sfter (knfteligen upprättas, för I ak erbeten fkull, och alla
the vi 1 kor tydeligen . uti åttas, foro betingade varda, Se
ij: /. //. BL Uti rådflag om Rederiets angelägenheter,
galla tberas flammor för be flu1, fom ega ftérfta delen
i ikeppet: p: Red, BL Men fom Redare ofta kunna
vara vida ankilde ifrån hvaran nan, och icke altid ega
tillfälle att (amman tråda, då något ofverlåggnings åmne-
yppas- ii år vanligt, at Redare utvälja "en eller fle-re
in nom (ig, fom ega ftérfta lotterpe eller fhen båftä kun»
fkap och iklikenghet, till Direfteurer, eller Hufvud-Re»
dare, iom ledan i hela Rederiets namn, ega göra- ock
låta, fördela de férlkotter, fom tili (keppsbyggnad, re¬
parationer och utredning, göras (kola, på en och kvar af
delegarne, efter thes lott, inkråfva fådane medel eller
afråkna på vinden, föra' brefvåxling, fordra redo af
Skeppare, och and te i igen fielfve vila redo och räkning;
for itne med redare, öfver vind och förluft* Om Reda¬
res rättighet, att antaga Skeppare, år förut fagt, och kan
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vidare i den delen, iåiom ock angående Skeppares af« „

fattande, fes ß : Red. Bi. Skepps - Rederi Bolaget upp¬
hör, då fkepp förloras, eller med famteliges öfverenskom-
melie, forfåljes till andre. Det Rår jämväl hvar och en
Redare fritt, att fom egaré af fin ikepps lott,afhånda fig
den, men då bör den iikval förut herobjudasMed-Re*
darene, hvilke åro nårmafr att löfa den, för det, fora
en annan gifva vill: {kulle (kepps-lott faljas o tan hem-
bud, ega famtelige med-redare, eller then fom af t hen
lyfter, lösnings- rätt; innom ett dygn, fedan the fått ve¬
ta af köpet, få framt icke fkepps-lott gått i mät för
gåld och blifvie fåld å ofFentelig AuRion , tå med-re¬
darenes lösnings-rått upphör, emedan de då haft tid och

■ tillfälle, att bevaka fin förmons - rått, och göra anbud
lika med,andre. Se <j: Red..31. .'Detta vare nog lagt
om Rederi, De rättigheter och förbindelfer, fom deraf
bårflyta, dels emellan Rederi Bolaget inbördes, dels emel¬
lan Redare och Skeppare, kunna gifva anledning till åt-
fkillige tvifter , fom räknas ibland iiorätts - (åker. Så¬
ledes komma under denna titul: Tviflerom fielfve fkepps-
byggnaden, då det beftrides, eller under fråga ftålles,
om byggnaden år verkftåld, efter det fattade vida mått
och beftick, Tamt innehåller det betingade 'låfletal 03.-01.
Tviftar härrörande af Redares trediko, att förfkiuta pen¬
ningar till fine lotter, hvarigenom then tom hafver Iiuf-
vudtfyrclfen eller ock Skeppare blifver nodfakad, fielf för-
lkiuta, eller upolåna penningar på Bilbref, emot fåkerhet
i den tredikandes ikepps-lott, hvarom mera nedanföre:
Tvifter emellan Hufvud - Redare och the andre dele-
gare, om redovifning, vinft och förluft, genom för¬
tjänte Frachter eller lidne fiöfkador; Tvifter emellan
Rederiet och Skepparen, angående ikepps - rakningarna
och Skepparens anfvar för fräckt, fkepp och redfkap
ra. ro. Tvifter om fålgning och lösning af .Ikepps-

, lotter, med flere af dylik egenikap. ' f. 6.
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§. 6.
Öf/J Bodmeri och Bilbrefs-faker.

Genom hvarjehanda olycka af fjö, fiender, eller an-
nan tillfällighet, kan en ikeppare, under re (ån, blifva bragt
i nåd och trångmål, art behofva låna upp penningar,
till fkeppets nödvändiga om lagande, och refans fort fått •

jande:' Når penninge- forftråck i (ådane fall tagas, på det
lått, att fkepp med laft ftållas i underpant, och fordran
löper lika'fara; med panten , kallas (ådant lÄh: Bodmeri,
Bodemcrie eller Bådemereii Se: i y.Bödm, BL SjåL, Hanfeat.
See - IL T- 6', 1 Romtrike Lagen heter det Foemts Nati•
cum, och de: penningar fom fåledes lånas: TrajeBitia pe*
cuma, "quae träns mare ve hitur & ita dator, ut non alias
"peticio ejus Creditori com peta t, quam ii falva navis, in-

'

kra ftatuta tempora, pervenerit;. Se LL. u & 6. D. de
. 5NautBoenorev, Loccenius. i defs Bok' de fur. Marit, C. 6

faåhleder Boderrseri, af Tyika ordet Badem, fom bemår»
ker kol, h var af kommer, att låna på Bodmeri, åfven hos
ofs kallas: iana på kolen, då en efientiel de! af fkeppet,
tages for det hela,. Den athandling, fora emellan Bod«
ireri-långifvaren och låntagaren {krifteligen författas, till
fåkerhec å orofe fidor, kallas Bodmeri - Bref\- theri vilko-
ren noga böra utfåttas, kunnandes långifvaren tinga lig
högre ranta, ån eljcs loflig år, i anfeede till den fara och
afventyr, (kepp och gods, (åfom låogifvarens enda betal«
nings tillgång, å (jon åro und er kafirade, utan att (åledes
betingad ranta, kan räknas for ocker. Se a, fl> Bodm. BL
Kl Placatom inierejje <Bfc;d.i6 Dec. 1687- 9: 9, H, BL
Oflindi Comp, Privil. ä. ij junii 1-146, §. 21. Bodmeri
fara. råknas ifrån den dag, afhandlingen år gjord, eller
når fkeppet går, eller hade kunnat gå till fegels, ifrån
theo ort thet låg, tå lånet gjordes Se a, fl, Bodjn. Bl, hvar-
med Rom, Lagen ofyerensftåimmer, L. 3* D, de, Af faen.,

hvä*
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hvarefl orden lyda: "fn nautica pecunia, ex ea die, peri«
"cuium fpeåat creditorem, ex quo nävern navigare con-
"veniat. W i dåre måikes, att enår Bodmeri-bref åro-rik¬
tige och utan fiård, eger Bodmeri • 1'ångifvaren formons
rått, till fin fordrans utbekommande, framfor andre Bor¬
genärer , dock ej vidare, ån till thet i underpant fatte
fkepp eller gods. Se g: Bodm. BL och q: 7. H Bi och
gäller yngre Bodmeri -Bref framför åldre, orBken år,
att fkeppet genom fednare 'Bodmeri-lån, hiifver råddadt
ifrån nytt åkommit trångmål och nöd, lamt i ftåad fåttes,
att fortfåttia refan, hvarigenom fåledes den förre Bod¬
meri långifvåren, åfven förmon kan tillskyndas, då pan¬
ten råddas, fom for bågge kan blifva tillråekelig: Åro
flere Bodmeri Bref utgifne å en och famrna ort, och
det ena icke mer ån g eller 10 dagar åldre ån det an¬
dra, tå åro the af lika varde. Se g: Bodm. BL Angående
Bodmeri-lin, kunde mycket mera, i anledning ar våre,
jämförde med utlåndningars Lagar, lågas 5 men fom.det-
ta ämne, finnas förut grundeligen utarbetade, uti en un¬
der H. Herr ProfefT. och Ridd. Doél. BERCHS prttfi-
dio, vid denne Kl. Åcademie, otgifven Difputation: 01m
Bodmeri 5 få får jag hånvifa Låfaren till fagde afhandliog;
och vill allenaft, efter min forefats, med få ord nåmna
de tvifter, fom i allmänhet af Bodmeri kunna uppkom¬
ma. Defte tvifter yppas? antingen emellan Redare och
Skeppare, eller emellan Bodmeri - långifvare och lånta¬
gare. Till det förre flaget hora : Tvifter oro Skeppares
anfvar, då nan, utan att kunna bevifa nöd och trång¬
mål, betungat ikepp och gods med Bodmeri-lån, eller
ock, cm han till åkommen nöd, fjelf varit vållande. Till
det fednare räknas: Tvifter om Bodmeri-lån år högre
tagit, ån fkeppet och frackten tåla kan, då erfåttning for
■o tver (kottet kan påflås, oacktadt fkeppet vore förgån¬
gett Tvifter om erfåttning, då Skeppare utan Bodmeri-

laß«
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långifvarens famtycke ändrar refan emot aftal, och ml-
ftef fkepp och gods, fom med Bodmeri belvårade vo¬
ro, i hvilken handelte ßodmcri - gifvaren icke des min¬
dre eger rättighet, föka full betalning for Bodmeri-lå¬
net, med betingad ranta. Se 4: Bodm. Bl. Hit hora åf-
ven frågor om fequeftration af ikeppet, eller ock des
afcrådande, då Bodmeri lån med afgåld icke betalas in-
nom 14 dagar, efter chet ikepp och gods ölverkomrait
till fagdan ort, jemte Bodmeri långivarens rättighet,
att hålla (ig till låntagarens perfon, egendom och ar£-
vingar, for hufvudftol och vinft, lamt delsutan fkåJig
råota, då med betalningen drojes, och (kepp och gods
icke eller aftrådas, Se j: Bodm. BL Jemvål tvifter om
eriåttning af vederbörande, då (kepp förgås, fedan Bod¬
meri faran var förbi, med flere af dylik egenfkap. U
från Bodmeri fkiljas Bilbref, eller {kriftelige athandlingar,
001 fådane forftråckningar, (öm gifvas åt någon, att
därmed bygga, eller upplaga fkepp, eller betala och un¬
derhålla ikeppsfolkec, eller ock aec befria fig för gåld,
fom for berörde or fak, tillförenc kan vara gjord. Se _p:
Bodm, Bl. Bilbrefs-lån, åro iske underkaftade Bodmeri
fara, och ehuruvål fkepp med gods åro i underpant, kan
betalning jemvål fokas af annan then (kyldiges egen¬
dom, utan att utgången af någon vifs re fa behöfveraf-
bidas, (edan betalnings-tiden inne år. Ranta eger lån-
gifvaren rått, låta förikrifva fig, tili Ett för hundrade i
månaden. Se 2: Red. Bl. Dock märkes att Bilbref be¬
visligen böra vara utan fiård, och icke utgifne på annan
långifvarens fordran hos låntagaren, till tredje mans för¬
fång. Så långt fkepp, gods eller fracktpenmngar råck%
eger Bilbref formons rått i concours, framför annan lö¬
pande fkuld, jemvål för Bodmeri; åfven fom yngre Bil¬
bref gäller för äldre. Se q: 7. H. Bloch ß; Bodm. Bl. Al-
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le the tvifter, fom på ett och annat fått yppas af Bil««
bref, råknas for Sjörätts-faker»,

§• T»
Om Sjb■ [kade-ochHaveri-faher.-

En flor del af the ehrender,, fom förekomma uti
Sjo fkade, och «lie the fom determineras i Fårfäkrings BaU
ken uti Sjö-Lagen, åro af fådan befkafFenhet, att de ef¬
ter den af mig i 2, §i utfhkade fkilnad,, icke hora till
min afhandling för denne gångeny eiler kunna råknas«
for fådana fjéråtts-faker, fom uti vår allmånna Lag haf-
ves affeende på, uti de förut anforde* rummen, fedara?
Sjö-Lagens ftadgande i defle mål, genom nyare Förord«
ningar, dels blifvit åndradt och förbåttradt, déJs fårfkilt
råttegångs - fått forelkrifvit. Således år det måfta af hvad!
fom ftadgas uti r, 2, 3, och 4, Cap, Sjå'[kade Bl, om fkepps-
brott,, dykeri och Bergnings • faker, åndradt och förkla-
radt, förd genom Kl. Forklar, af d. 2 jf-unii 1714, om bar*
fandet af ftrandadt vrak-gods, och-ledan genom flére ut«omne Kl, Refolutioner och Förordningars f åfom Refo*-
lution på Stader11: hefv. d. 13 Julir i-jtß. 12,- (f, Protetlo-
rial for dykeri interefjent, och deras Betjening, af d t OB,;
/750. Kli Ffjrord. om Dyker, af d® 18 Nov., 1334. Kk Fbr*
kl. ofver fägde Dyker. Forord: dat. d. 6 Mart^i-ßß. och yt¬
terligare Kl. Forkl, om'Dyker, och Bergn: vereket d. 8 Sept,
1741.) hvilke Kl. Förordningar både utfiaka Dykeri-inter-
eflenternes privilegier, rättigheter och Ikyldigheter,. vid
förefallande dykeri och bergningar af förolyckade Fartyg,
och tillika förordna, huru tvi fler, fom yppas angående
dykeri och bergning, böra handteras. Se framman före
§> 2: 3. nr. Dock märkes, att h vad Sjo-I.agen ide nämn¬
de Cap» ftadgar, få vål om Skeppares fkyldighet och an-
frar for fine Redare,, vid håndelfer al fkeppsbrott och«,
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bergning, fåfom ock angående fkeppsfolks lega, dålkepps-brott fker, ånnu tjenar till efreriefnad. Likaledes bor i
akttagas,att enår fkepp icke fått ftörre fkada, ån att det
kan löpa in i hamn, och fkadart genom utlaftning bo¬
tas af Skepps-folket fjelfve, eller ock, då fkeppen åroifrån Dykeri intereftenternes privilegier undantagne, få¬fom Stådernes i Helfingland, Medelpad, Ångermanland
famt Öfter ° och Wåfterbotn, fom merendels fara med
trävirke,-'bräder och dylikt; få bör Sjö-Lagen efcerlef-
vas i tvifter, fom i flike fall kunna yppas, hvilke då ic*
:ke annars anfes och handteras, ån andre i Sjö - Lagen de-terminerade Sjörätts - mål Se anförde Forord. d\ ig Nav,
,173^, Gronans rått till vrakgods, eller det få kallade
ffus varecbi i viffe ifall, och då egare dertill innom natt
och år icke yppas, horer ej bit at omtala« Angåendeikepps - fynds vederbörliga uptåckande, och om deras
ftraff, fom dölja hittade ftrandgods, eller ock ftiåla ifrån
ftrandadt och utan folk till lands drifvit fartyg, kan fes

Sjöfk. BL .$2: J. och 48: J. M. BL famt anf. Forkl. af
,1714. cfc. Det fom uti 7: Sjofk. BL fåges om deras ftrafF,fom ikeppsbrott tillfkynda, tinnes i vår allmånne Lag
21: 2. M. Bl. vidare ftadgade, och ftraff fårfkilt utfått*för uplåt och fullbordan af fådane grofve brott, hvil¬
ke icke för Sjörätts-mål anfes, utan blifva fåfom brott¬
mål i allmänhet, och de öfrige grymme, famt månik-
ligheten vanhedrande nidingsverk, emotSjönödiidande»fom i de följande 3 orb 4. §§. f. C. och Bl. nämnas och
beftraffas, ranfakade och dömde, vid laga Doroilol i
gernings-. orten. :Se om defte brott vidare en i Lund
under framl. Herr R. Secr. EHRENSTRÅLES pradl ut¬
kommen Difpufc, de deliEl. circa Naufragta. Om hvad
fom uti 7.* Sjofk. BL fradgas, angående Ledfagares ellerI-o t fars piickt och anfvar, har jag förut lågt: §. 2. 2. m.
att tvifter om deras forfeelfer och blodande till anfvar,
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håra till fårlkilt Forum, För öfrigit kan om Lotfars och
Skeppares inbördes fkyldigheter, (åfbm ock, angående
de forflnåmndes ftrarF for förieelfer, låfäs Kl. Förord, om
Lotsvdfendet d. ip Sept. 16p-f fom i en del förklarar 7: Sjöfk.
SF, åfven fom angående Lots afgilten och upbörden ther-
a! m. m., kan fes Kl. Förord. atig. Lots verket of d. 27 Apr.
1748. Uti 8: Sjbfk. Bl. förordnas angående erfåttning för
fkada, fom fkepp kunna tillfoga hvarandra, medel ft öf-
verfegling i hamn eller öppen ijö, hvilket blifvit för-
klaradt, och till en del éndradt, uti KL Forjakr. och Ho»
ver. Stada. af d. 2 Oer. t"}po. Art• 8- De tvi (ler föra an¬
gående fadane eriåtfningar i gemen yppas, anfer jag för
råtta Siöråtts-faker , fom vid vederbörlig domdcl
i orten dår fkädan ti mar, böra handteras och döm¬
mas ; då frågan icke år ,1 emellan Förfåkrings-
gifvare och Förfåkriogs - tagare, i hvilket fall må¬
let hor till den förordnade Förfåkrings -Rattens åtgård.

Till flut bör jag åfven namns om Haveri » Saker:
Haveri eller fom det i Hanfeat. See-Recht kallas Have-
rei, ( formodeligen kommande af Tyflta ordet Haven,
eller Franfofka ordet Havre Hamn) beftår i gemen i
den fkada, koftnad och umgålder, fom ikepp och gods
under relän hånder och det tpäfte vidkännas, och an¬
tingen af fkepp och gods gemenfamt bör erfårttas,-eller
hvar och en egate enfkik beräknas. Hvad Sio-Lagen
hårom, ifrån 10 Cap. till flutet af Siöfk. Bi., förordnar,
år råttadt och till nårvarande tid låmpadt, efter de å ut¬
rikes orter öflige fedvanor och bruk, genom förr åbe¬
ropade Kl. För]akr. och Haveri ftadpa af d: 2. Ocl. /7p9.
fom nu mera för Rand g Lag gåHer i alla n åt, fom
rora Haverier och Förfåkt ingår. *" Uti denne Kl. Stadga
uppräknas trenneflags Haveri: 1:0 Ordinarie, eller vanli¬
ga Haveri: 2:0 Enfkildt och 3:0 Gemenlam t eller Ha»
verie-gtofs. Det ordinarie bdlår i yaniige umgålder,frm
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fora göras fkepp och gods tili godo, antingen i laft-eU
Jer iofsnings orten, eller ock under refan: fåfom Lots-
penningar, Aokar-Fyrbåks-Bro-och Grund penningar3
Afgifter vid Ammiralfkap m. m., hvilcke betalas, tili en
tredie-del af Skeppet, och til två tredie delar af laften,
om ej annorledes emellan vederbörande, uti Ccrte-partiet
år öfverenskommit. Under det Enlkilte-Haveriet, be-
gripes den fkada, fom fkepp och laddning, utan fkepps*
folkets férvållande tillfkyndas, då hvar och en egare,
kanner fin egen fkada: Således räknas på fkeppet en-
famt den koftnad, forn gores å fkepp fom ftött, utan
att laddningen behöft lollas , eller då Siå-röfvare och
ICapare plundrat något af fkeppets redfkap; åfven fom
å godfet enfkilt råknas den fkada, fom fker af ftorm
ocn fiö ftörtning eller då fö röfvare plundrat något, och
Skepparen bevisligen icke gifvit anledning, att taga n§-
fot vift gods af laddningen. Det heter hår efter denekan ta regula Jur. Res perit fuo Domino. u Med Have-
"ri-grofsi förftås den fkada och koftnad, fom rnan ud
"ytterfta ftonod, eller annan fara, måfte göra på fkepp
"och gods, hvilcken af det, fälldes räddade fkeppet
"och godfet, efter niark talet af hvars och ens andel,
"beräknas och gåldes. i( Hit höra alle håndelfer, af fiö»
kaft och kappniiig, då Skeppare uti yfterfta fionöd, eller
annan far«, för att frålia lif, gods och fkepp, antingen
nödgas kafta en del af Jaften i ilon, el'er ock kappa af
niafr, kabel, ankare och ankartåg eller annan fkepps-red-
ikap. Uti Haveri • Stadg, Arn 5. uppräknas fler® fåe»
fkdte cafus af Haveri och urfkiljas ae håndeffer af Sid-
kaft och fkepps - redfkaps förlovande, fom icke kom¬
ma under namn af Haved, utan ankomma på Skeppa¬
rens eller deras, fem fkodm vållat, erfküte anfvar
och förluft. Huru vid (iö*kaft bör förhållas, och huru ^

Haveri fkali beräknas och fördelas, yifa 4 och 5 Art.
C 3 i den
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Il den cif. Kl. Stadgan, I öfrigt mårkes, att angående
Haveri mångfaldiga tvifter yppas kunna, dels emellan
Redare och «Skeppare, dels .emellan them och Befrack¬
tare, hviIke tvifter, då de icke röra förfäktade fkeppoch laddningar 3 och fåledes icke fråga år, om någon
påftådd erfåttning af bazardeuret, an fes, och hora lag-
följas, låfom andre Sioråtts « faker i allmänhet, då veder¬
börande icke åtnoijaSj med de råknmg.ar eller fördel¬
ningar, af Haveri, fom upprättas af Redare eller ock
gode mån,

i§-18.
Om Årmmraifkaps mal.

Med någre ord bor hår Jfven nåmnas om Ana*
»sriiralfkaper .emellan Coopvaerdie >ikepp. I ofreds - tider
och då något år att befara af fiendtelige fkepp, åro
Svenfke dkepp, fora ftöta tiilfammans i en hamn, in-
eller ut»Rikes, oeh -tillika tblifva tådan legelfårdige,
Ikyldige, att göra följe, få långe the kunna, och hielpahvarandra i then fara, dom thern mota kan. Sådant
fållfkap kallas Amrairalfkap; och varda the måft beftyc-kade och bevårde fkeppens Skeppare, utfedde til Am mi¬
raler , Vice - Ammiraler och Majorer for the andre, fom
them följa och lyda ikola. Se 2: „3. Amm. Bl 1 defle
fall bör någon contingent til nödige utgifter, få fom
ammunition, de Befålhafvandes arfvocie, m. m. erlåggas,af hvart och ett af the obevårde fkepp, fom åro i
AmmiraHkapet, hvilken afgifc beråknas tiil vill af hun¬
drade utaf fkeppens och laddningarnes varde, efter the
flåfle Skeppares i Ammiralfkapet, eller theras, fom thertili
utfedde varda, värdering, enligit? fkeppens handlingar ochconnoiflementer. Huru the anfes, fom anten icke ingå,når the utan fkada och forfummelfe kunna, eller ock
.ofvergifva flutit Ammiralfkap, kan fes 6: Am. Bl I

anled-
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anledning af Ammiralfkap, léunna; tvifter yppas om ans-
Ivar och erfåttning af lkeppare?,fom antingen icke ingått,,
når han borde 5 eller öfvergifvie Ämmiralfkap och fe-dan ljutit fkada ä Skepp och gods: åfven fom angåen»de the ofkadde fkeppens* forpiicktande till refufion, ef¬
ter marktai, af den fkada, fom något fkepp af Amrai-
ralfkapet, genom Fiende eller röfvare, blifvit tillkyndadt:Tvi fler om delning af det fom vinnas kan af Fiende,,
m. fl. af dylik egenfkap,. fom för Siöråtts - faker år©
att; anfes0*

$» 9-
Öm Rattegangen i Sibrätts - fäker r om foruml

Sedan jag i det föregående- afhandlat de egentelL*
g'^i få kallade fiöråtts faker, fom i allmänhet kunna fö¬
rekomma och blifva evifte-åmnen,. få återftår nu5 atti; korthet befkrifva Råttegången , eller defte fakérs hand-
terande vid laga Dom fiol. Hårvid förekommer altfå-
förfl att tillie,, hvilcken år laga eller rätter Domftol i
Sioråtts - faker, . Uti3 / Cap\ Skipmäl, Bl- ftadgas, att mål
föm af Siö-Lagen hårroray fafom måft horande under
Stads-Rått, böra uti förftä Rått, af Borgmåftare och Råd
eller* Rådftugu-Råtten, upptag-is och dommas;: men 0m1
the uppkomna å landet, af Hårads-Råiten i orten, Hvar-
med vår nu gållande allmåhne Lag i 6' v ocb} 25: 5LRattegt BL 6fVerens(tåmmer; I gemen åro val Rådflu-
gu - eller Hårads-Råtter, i the Ståder eller orter, deråd
fkepp, gods och jfolckét åro hemma, råtte Domftolar i
the yppande öioråtts faker, dock åro en del tvifter af
fådan belkafFenhet,« att lagfökning kan och bor (ke, vid
Ratten i den ort , dar antingen ett contraå år flutadt,.
eller fullgöras bör, eller ock Skeppare med Skepp och
gods viftas: iåiom f. ex, då tvift yppas om Certe-partie
h den ort „ fom det efter öfverenskommelfe bör upp-
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fyllas, ellir om betalning för Bodmeri - lån, fö-
kes i then ort, t har Bodmeri-faran år förbi och betalning
bor fke, eller fkepp oeh gods a ft rädas, och få vidare,
i de håndelför, dar fkepp eller gods kan begåras och
(Ullas i fåkerhet for erfåtttmng, fom påftäs, hvilken få»
kerbet åfventyrades, då gods finge forfkingras och fkep-
pet fortfarna refan till hemorten. Se 12: ij: SkipL. BL $ :
Bodm. Bl, m. fl, Understundom händer, fådan delo
uppkomma emellan Skeppare och lkeps-folk, fom fegla
på utrikes orter, att hinder i refan kunde fke, dår icke
tviften biifver genaft deciderad och ordning återftåld
i detta lilla Samfund; i hvilcket fali Domaren kan Sö¬
kas, att bepréfva och lågga vederbörande emellan, å
then förfla ort, under Sveriges Cronsf, dit fkeppet an¬
länder. Se 7: och 25: Skipman. BL Sverrfke Skeppare
få ofcaft i en del Siöråtts-1vitter, (oro uppkomma, un¬
der viftandet å utrikes orter, nnderkafta fig Domttolar-
nes; derttådes, deciüon, på lika fått, fom utlåndfke Skep¬
pare hår, kunna lagligen tilltalas och förplicktßs att ii-
flera vid våre Rätter: t. ex. i Frågor om Bödmen, Ger¬
te-partier m. na. För öfrige bor mårkas, att fom liquide
och ottridige fordrings-mål i allmänhet, hviike grunda
fig på klare och till betalning förfallne fkuldebref, fo-
kas och afflutas i foro exfecutivo; lå kunna jåravål oftri-
ge Siöråtts-fordringar, hårrörande af klare och ottridige
Bodmeri-och Bilbref, (ökas i befagde foro, hos Konun»

fens Befallmngs-hafvande. Se 2* U, Bl, 81 2, Bodm,7. Oftind. Comp, privil, §• 21.

§• IO.
OmStämning och Quarftad.

Såfom Stamning år början och grunden till a&FRåt-
iegång; få bor den, fom vill kåra till någon uti Siörårts-

tvitt,
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tvift, lå^a inftåmrna eller kalla fin vederdeloman till
vederbörlig Domftol, att fig till fvars ftånda, hvilken
ftånning, antingen den (ker munt-eller {krifteligen, efter
målets mindre eller mera betydelfe, bor innehålla la¬
ken , hvarpå talan grundas och tiden, tå Svaranden for
Råtfen, bor till fvars komma. Om laga flåmnings-tid, ,

och huru {lämning bevifligen tillftållas fkall. m. m. kan
fes 3: SkipmåL El. och //; R: Bl. Tå Sio-Lagen förft
utkom år 1667, voro ätationes dilatorite, eller flere
Ståmninga-Bud, ån i bruk, enligit det Råttegångs• fått,
föra uti Tingmåla - och Rådftugu - Balkarne, i allmån-
ne Lands-och Stads - Lagarne, var forefkrifvit, i följe
hvaraf, uti 4: Sk* mål: BL finnes ftadgadt, thet trenne
iårfkilte uppfkofs (lämningar (kulle vara ågångne och
förfutne, innan en tredfkande Svarande i Siöråtts-fak, kun¬
de dåmmas in contumaciam, på de {kål, fom kåran¬
den gittade framvifa; {§ framt icke faken vore (i vulin,
(fom orden lyda i S. Cap. 3 §; ) att hon icke dröis-
rrål tålde, då peremtorie ftåmmas kunde: Men genom
Kl, Förord, af d. 19 Apr. 1692. blefvo theffé öfverflodi-
ge ftåmninga - bud affkaffade och ftadgadt, att öfveralt
endafl peremtorie dårarnas fkulle, och faken afgöras på
forfla termin, då lagliga flårridt vore, oackfadt Svaran¬
den icke inflålte fig, (å framt ej laga forfall företeddes £
hvilket på lika fått finnes förordnadt, i vår nu gållande
all måne Lag, i Rätteg. Bl., fom i all (lags Råttegång bor
tjåna till råttefnöre. Se 12: s. BL. Som de flåfte be-
tydelige Siöråtts (åker åro af den egenfkap, att erfåttning
fokes anten af {kepp eller gods, eller och af bågge tilli¬
ka : t. ex. Bodmeri och Bilbrefs - faker: tvifier emellan
Skeppare och Befracktare, om fkepps-lego och anfvar för
det förtrodde godfet, eller laden m. m.; det jemvål
hånder, att den fom fökes eller tilltalas, år misftånckt,
att afvika orten; Så kan i defie och dylike fall, Sö-

D kanden
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kanden begira Quarflad eller Beflag å fkepp eller gods,eller oek anhålla, att perfon må förbjudas afrefa orten,eller by£ åttas tills han giort fkål for fig: Och bor be¬
hörig handräckning iiådane fall, till Iokandens fåkeihet, ic¬ke förvågras af Konungens Befallnnigshafvande eller
Domaren: 8' /. Vts. Bl, /: //: fkip-mäl. BL; hålfl: denfom quarftaden eller by fattningen begärt, flår i anfvarför fkade erfåttning och plickt, om han fådane fåke.rhets
ftcg, i otrångt mål åfkat, hvilket på Dommarens om*
pröfvande ankommer. 8- 9, U .BL Når quarftad eller
byfåttning utverkas, innan flåmning ågången år, börfaken genaft derpå angifvas och inftåmmas till nåda rät¬
tegångs - dag, annors går quardad eller byfåttning åter.Se 3 §. i f. Cap, V. B. och 11: Slup - måL Bl.

§. i s.
Om Karo-och Svaro • mål, eller conteftatione litis,

Laga bevisning, förhör och åomfiut, 1 Si b ratts-
faker.

Sedan i Siöråtts-fak vederbörligen ftåmdt år, ochParterne å fattan dag, ioftåjla fig fielfve, eller genooiLaga Ombud, till defs utförande vid Domftolen, kankåranden, tå faken handteras vid Hårads-eller Rådftugu-Rått 1 en mindre Stad, m und tel igen anföra kåro-må¬let, och Svaranden likaledes tbe rå fvara. 14: /. R. BLMen enår målet år anhangigt giordt, vid Rådftugu-Råtti en ftörre Stad, bör kåranden sngifva fkriftelig Libell,theri kåromålet med fkålen och på fåendet utföras, hvar-af Svaranden lemnas affkrift, att v»d upprop 8 dagar ther-efter afgifva fitf bemötande eller Exception; utan attvidare fkriftvåxling emellan Parterna, vid irererade upp¬rop, medelfl repliqne och duplique, fem i andre inflåm-d© mål vanlige åro, tillåtas. Se 7; jhp-mäh BL 23; ij»
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R, BL Gir Svaranden icke in I Hufvudfaken, ufan gårinvändning, för ate undandraga fig fvaromål, eger Rat¬
ten theo, utan uppfkåf pröfva, och efter befkaffenheten
meddela utlåtande, då, i fall faken genom prasJimiflai-
re utflaget icke förvifes till annat forum, Svaranden fo-
relågges, att vid nytt upprop (vira i hufvudfaken;Parterne dock obetagne de Råttegångs formoner, (omi t6: R. BL utdakas. Efter fulländad fkriftväxling, kanvåi Råddugu - Rået, dåreft annors fådan ordning van¬lig år, låta utlotta handlingarne till någon Ledamot, attutarbeta och föredraga, men (knftelig-Beråttelfe, eller Re«lation till Partemes underfkrift, eger hår icke rum, 22:
/. R. BL) utan bör faken framfor andre, forderfammaßafgöras, cch det innom 3:je Råddugu - dagen, (edanriumdteligit förhör, till nårmare bevis och upplysning forCg gått och Parterne förklarat, icke vidarejvara att påminna,utan begärt do ra. Se Kl. Br, til Gbt. HofR. d, ti Dec. 1699. och22: Skipmdl. Bl. Vid mun te! i ge forhör, har kåranden till¬
fälle, att (oka förlägga Svaraodens exception, och Parterneomfe fides framhafva then bevisning och upplysning, lomvidare kan ålkas och nödig vara. Angående bevisningi Siöråus-f ker märkes, att den fker arven (om i andre
mål, antingen (1) genom fkriftelige Handlingar, (2)genom JVitntn, eller (3) genom YJgång. Till det förde(laget höra Rätters protocoller, (kriftelige contraäer, (å-fom Bodmeri- och Bilbref, Certepartier, Vården ngsin»ftrumenter ra.fl, hvilke, då de lagligen inrättade åro,
ega fullt vitsord , och Rakningar eller Bokflut, fbmgå Ila för halfva (kål, når the (fållas i tvifvelsmål, ochböra med fyllnads- Ed dyrkas: ty: 2. JR. BL Vitneti
åro oftad, icke andre att tillgå, ån (képpsfolket, hvilcke
icke anfés för jåfvige, då faken icke rorer dem fielfve,
utan drifves emellan Skeppare, Redare, Befracktare, eller
emellan (keppare, och någon annan af (keppsfolket;D i och
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och kunna (kepsbetiente icke anfes fom enlkilte tjenftehjon.
Se 6: Jkipman. Bh ocb p: i.fiipL. BI. Når fanningen genom
fkriftelige handlingar eller vitnen, icke tillråekeligen var¬
der upplyft, år Edgång fifta utvägen, att then utleta, då ef¬
ter omftåndigheterne, antingen fyllnads-eller vårjemåls-Ed
kan ålåggas Parten, till hvilket fednare ffag, den Ed
af Skeppare, Styrman och 2:ne af ikepps-foiket, fom
i 11: SkipL. BL omformåles, råknas. Widkommande
Domftut i Sioråtts - faker; Så tjenar Si<5-Lagen och de
Förordningar, fom then förklara, till forefkrift; och
ehuruvål Sioråtts-faker ntan uppehåll och onödige upp-
ikof> hora med fluteliga domar afhielpas, 12: Skipmåh
JH.$ Så åro likvål Dommare, oftaft nodfakade, att fålla
uppfkofs eller interlocutorie dommar, hvarigenom vid-
lofcige och invecklade rakningar, Hållas till utredande
af gode mån, innan definitiv dom falles, och thet fom
fluteligen tviftigt blifver, behorigen decideras kan, Se
24: R. BL

§■ 12-

Om Siörätts - Sakers fullföljande, genom vad ocb
Revifions-fåkande.
Enligit Kl. Stadfaftelfen å Siö- Lagen, {kulle i Sio-

råtts-faker vådias, ifrån Hårads - eller Rådftugu-Råtterne,
till då varande Kl. General Commercie-Collegium', hvil¬
ket anlågs lånda till defse angelägne iakers {kyndefamme
fortgång, iå vida fiftnåmnde Collegium, hade ftne Sesfio-
ner hela året igenom, men Kl. Hofråtterne deremot
ferier , hela foromaren, då de måfte Sioråtts - ehrender,
fupponerades vara under ventilation. Men håri fkedde
efter någon tid åndring, förft genom Kl. Brefvet till L.
Fleming, af d. 14 Junii 167^, och ytterligare genom KL
hrefvet till G. Hofr. dat. dt u Dec. 16pp, fom förordna,
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thet i Siöråtts-faker fkulle vädjas till Hofråtferne , hvii-
ket ock blef i ackttagit till 1711, då åter genom Kl.
Brej. dat. Bender d. 2g Ocl* s. dr befaldtes, det Kl. Com-
mercie-Collegium, efter förre vanligheten, fktille uppta¬
ga och afgora vädjade Sioråtts-tvifier: Se Kl. Svea Hofr.
Univers. af d. 29 /tpr. 1712. Men fom thenne appellations
våg, federmera fants befvårlig for them , fom voro af-
lagfe viftande ifrån Kl. Comro. Colfegio; få blef uti KL
Refol. pd G- Hofr. memor. angående, åtfkillige mal, dat. d,
16 OB. 1723 uti S punden, åter förordnad c, det lagvadde
växel - oth Siöråtts - faker, fkulle fullföljas i Hofråtferne,
hvarom, f å val fom angående procellen i defte mål uti
Hofråtferne, vidare kan fes: Kl. Svea Hofr. Univers, å.
3 Junii 1727 ; Hvilket ock genom vår federmera utkomne
allmanne Lag, ytterligare blifvit ftadgadt och faftftåldt.
I följe theraf bor then Part, fom år mifnogd med Råd-
ftugu eller Härads-Råttens dom, uti någon Sioråtts-tvift,
innom the forefkrefne 8 dagar, erlågga vadpenningar,
och efter thet vad-bevis, fom å dombrefven tecknas,
fullfölja faken, i then Kongl, Hofråtten, hvarunder un-
der-Råten lyder, innom hälften af then tid, fom annors
i lagvadde mål ftadgadt år, och å dag, fom i vad-bety¬
get utfåttes. Se 2j: 3. 9. och 19. R. BL Innan inftål-
Selfe dagen i KL Hofråtten, åligger then vädjande Par¬
ten, fullgöra Under-Rättens dom, och gifva omant ut,
hvad dornt år, eller fåtta thet hos Konungens Befall»
ningshafvande t eller i taka händer; hvarjåmte han bör
ftålla borgen för koftnad och fkada, han kan Ikyldig
kännas, att gälda, och hilågga löftesfkriften fin inlaga
eller libell i Kongl. Hofråtten. I annat fall och tber ej
alt thetta fullgöres, a i des talan förlorad. Se 26 s R. BL
och Kl. Br. til G. Hofr. d 16 Febr. /757, fom förklarar,
huru förhål as {kali, tå then vädjande ingifvit löftes-
Ikrift, af en vederhäftig löftesman. Sedan fkrifrvåx-

D 3 ÜÄgen



C# ) SO ( Eil
lingen i KL HofrSeeea, på vanligt fått år fullåftdad, var¬
der våt ßwlen i Siöråets- tvlft ad referendum utlottad,
men bör utan vidlöftigher," och utan forroeltg relatiois
utgifvande till Parternes underikrift, jfedsn the Jikvål till
Conference blifvk kallade, ftrax behörigen afgöräs. Sa
%i: i. R, Bi. och Sv. Hojr. förut åberopade Univers,
af d. 3.Julii 1727. Till flat märkes, angående Revifions
fökande i Siöråtts-laker, att enahanda prseftanda dervid
böra i akttagas, få med revifions - fkillings oedfåttande
i Hofråtten, fom med aftens och proCocollers utlöfen,
Hofr&tts-domens fullgörande, och borgen, fom i allmän¬
het i 30: R. Bl, ftadgadt år. Den enda fkiinaden he-
fiårderi, att Parterne i Siöråets-läker, fom af Svea och
Giota Kongl. Hofråtter åro domde, {kola inftålia %,i Kl. Maijits Jufhtise-Revifion, innomhälften af then tid,
iom annors förefkrefvén år , men i Siöråtts - mål, ifrån
Kongl. Hofråtten i Finland, innom tre månader, ifrån

det Hofråttetis dom fallit. Se 30: p. R. Bi och
KL Forord, af d, 17 Martti q30»

il
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y%tt ha ett oäladt vett, åt Dygden helgad vilja,
Att in vid lyckans kant, ßg fran defs irrblofs [kilja,
Min Granschoug jag hos Dig, det finner lått igen*
Når Du for Themis fak på Lårdoms-rymden tråder,
En tidig fiadga gläder,
Din fordna Ledes - vån.

Du genom munter flit, en nyttig Medlem blifver.
Och vid hvart fieg Du gér, Din Mor ny hugnad gijveK
Den rena fmllets kraft, i trenne år jag fann,
Vifi lofvar, att Du (kall, bland Männ'fkjor vinna åra9
Och jag en vånfkap båra,
Som aldrig rubbas kan.

PETER TILIANDER.



 


