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KoNGt. Maj:ts
r % ^ TROTJENARE och CAPITAINE Mechanicus vid

Fortjfication, Samt Geometri/e PROFESSOR
Vid Kongl. Academien i Upsala,

VÄLBORNE

Herr. JONAS
MELDERCREUTZ,

Min Nådige Morbror
Den vånikap och ynneit h varmed Min Nådige Mor¬bror från längre tider hedrat Mina Kura Foråldrar
och anhöriga, famt de vålgerningar, fom jag fjelf
åtnjutit, hafva fatt mig uti flörfla förbindelfe.
Efter gammal plågfed tror jag mig nu giivas till-
fålle, att offenteligen förklara min oförmögenhet
till denna /kulds afbetalandc. Up ta ge η dock den¬
na Acadernifka Afhandling, fom jag fordriftar mig
Eder tillikrifva, fåfom ett ringa prof af Min oaf-
låteliga och ödmjuka tackfamhet.

D3 Förfynen förlånar Min Nådige Morbror en
lång, lycklig och förnögd iefnad, höres Mina trog¬
na förböner, och då hoppas jag kunna få flera till¬
fallen, att Innu liflfgare ådaga lågga den vördnad
hvarmed jog framhårdar att vara

Min Nådige Morbrors

Odmjukafte Tjenare.
CARL BERGSTRÖM·
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Kongl. Maj:ts
TROTJENARE och Lands Camererare

Adel och Högaktad

herr nils
bergström,

H0GÅDLA FRUEN

fru anna .charl·
wallof,

MINA HULDASTE FÖRÄLDRAR

Da jag nu till ett JniUe-prof utgifver denna AcademifkaAfbandlingen , erinrar jjelfv.i Ämnet mig, om min e-
gen (lova ofårmogenhet att betala den fkuld, för bvilken
jag hos Mina FluidaJh Fora/drar häftar. Men jag finner
tillika med tackjammafte l·ordnad, att mera misfkundfamme
Borgenärer ej kunna gifvas. Mina Huldafle Föräldrar haf-
va for all fin öma omforg, fin outtrhtteliga möda och dry¬
ga éofiηad, Jo?n pä mig blifvlt använde, alldrig Jyftat till
annan betalning, ån den, att deffa dageliga Välgerningar
matte lända till mitt egit bäfla, Jag vore den bedrägeli-
gafle af aHa Gäldenärer och %n bphofsman till min egen q-
lycka , om jag ej med ytterβa flit efterfirafvade detta än¬
darna/, fem, da det gläder Mina Hulda Föräldrar, pä de*
ras ålderdom, alldramäfi gagnar mig Jjelf. Imedlertid up-
låtcr jag med fuUkomligafie upoffrande ät Eder, Hulda För¬
äldrar , alt hvadjag eger; det är endaß ett bjerta, bvilket
drifves af lifltgaße karlek, famt dagejigen till Den Hogfla
tiffänder irognafie Suckar får Μ. H. Föräldrars beßänäiga
Sållbet. Sä länge nägon blodsdroppa der uti rores , fltall
jag med en oföränderlig- Vördnad framhärda att vara

MINA HULDASTE FÖRÄLDRARS
Lydige Sott, c

CARL BERGSTROM,



§. I.
Om Rikedomars nödvändighet och flora

nytta i ett Sambäldc.

ger
Fjerde

åibm det år Konungen diger heder och åra
hafva rikan Allmoga: Så år det ock hvar-
jom adb och byrdigom Herra diger blygd
och nefa, heta och vara Stafkarla Konun-

fåges i Konunga och Håfdinga Styrelfen ,
iblkin Sjette Flock. §. V. Sid. 191. Prof.

SCHEFFERS Upbga. Ty det allmånnas vålftind
beror på alla enfkildtas formogenhet, och ju rikare
ochc f ornogdare Underfåtarne åro, defto mågtigare
år Oivcrheten och defs mindre har Regenten att
fruivta. Då rikedomar genom flit och råetvifa for-
vårfvas, famt vål anvåndas, åro de ganika nyttige/
De i åtta få vål Höge föm låge i ftånd, att |öra
fig och andra månniikjor godt , att utöfva de adel«
rnodigafte dygder, Tamt att utföra de itorfta våri*,
och måft lyfande bcråmhga gårningar. Egodebr
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2 Om Gåldhunden Egendoms afbandande,
underftodja de dygdige uti fin. forefats, att göra
välgärningar, och förtjäna tackfamhet afiamridoch
efterkommande. Till rikedomars flitiga famlande
och ömnoghetens aktfarnmare förvarande, bidra·
ger ingen ting kraftigare, ån en blomftrandc och
obehindrad Handels-rörelfe. Den fåtter allt i värde,
går nll ting nyttigt och begärligt, lenmar inga
fyfTiolöfa ftunder, och liter intet fordårfvas och
förfpillas, fom till månnifkjors gagn eller nöje kan
brukas och användas. Alltkjopes, i afftgc att äter
fåljas, då det kan blifva val betalt» En anfenlig
och mångfaldig Handel, underhåller och befrämjar
en ftor och ftåndig idoghet och förmögenhet»
Den beftår ju i egodelars idkeliga famlande, för¬
ökande, förbättrande, kringförande och forbytan-
de, hvarigenom rikedomar af alla uptånkeliga ilag,
fammanftöta , onsilopa och till undfåttning för mån-
niikjors nödtorft, förfvar, beqvämligheter, pryd¬
nader , nöjen och luftbarhcter, i ftåndig beredfKap
och rörelfe hällas. Når ett helt Folk lutar till un¬

dergång, lära Köpmän och Capitalifter hålla längft
ut ; men landemannen råkar forft i nöd; fager
den ftorc Locke on Trade.

§. 2.
Om Creditens öma be/kaffenbet , nödvändighet och

nytta i ett rikt eller Handlande Land.
Credit år ett ord, fom fvarar emot for troende

i Handel och vandel; dermed betecknas en for»
snögenhet att få nyttja andras krafter eller egen¬
dom» emot vunnit förlitande på utlofvad betalning*
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till flera Borgenärers betalning. $
till vifs utfått tid. Crediten år Affiive, eller Pafflve*

Den Com förtror fin Egendom till andras
brukande, under förlitande om riktig betalning,
fåges borga-ut eller gitva Credit, och kallas Bor¬
genär. Den iom emot löfte om betalning, emot-
tager och till fin nytta använder andras arbete el¬
ler Egendom, läge« få på borgen eller Credit, och
kallas Gåidenår. ju (torre fummor, arbete eller
Egendom, androm till nyttjande anförtros, och
på defto längre tid med betalningen väntas, dcfio
fiorre och vidfträcktare är Crediten. Alldenfiund
Crediten befiär uti ett förlitande om riktig betal¬
ning på utfått tid; få kan den icke tvingas, utan
beror helt och hållit af deras fria vilja, fom innehafi
va någon lös eller fa ff Egendom, hvilken till an¬
dras bruk kan ofveriemnas. Den grundar (ig bå¬
de på Gåidenärens ordhållighet, eller hans forgfålli-
ga upfåt och bemödande, att noga vilja fullgöra
hvad han iofvat, fom ock på hans ikickelighet och
förmögenhet, att vid förfallo-tiden kunna fin för-
bindelfe fullkomligen upfylla. Det förlitande, fom
upkommer af föreftållningen om Gäldenårens år¬
lighet och ikickeliga förhållande, att vilja och
kunna i råttan tid betala, kallas Pcrfonel fåkerhet;
men t]å förlitandet om betalning, grundar fig på de
tankar man hafver om Skuldenårens tillråckeiiga É-
gendom , att af börda fin Skuld, kallas det reel, el¬
ler Egendoms fåkerhet. All lös eller faft Egen¬
dom, kan genom Credit i kloka händer göras nyt¬
tig, famt användas till frambringande af (torre
yinnft och afkaftning. De rike hafva ofta hvarken
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4 Om Gåldbunden Egendoms afhåndande >

luft eller fkickelighet, att fjelfvc förkofra fig, och
IköfFa all mojelig nytta af fina Egodelan Då tör-
mögnare medborgare kunna, med full trygghet
om återbetalning och någon torde!, anförtro fitt
goda'till andras nyttjande; och ikickelige medellö»
fe Pcrfoner, genom vunnit förtroende, få a η vanda
alla fina krafter och infigter, att förbittra och för¬
öka andras- Egendom, tillika med fin egen förmö¬
genhet, bidrager Crediten ej mindre till Borge¬
närers ån Gåldenårers enfkildta båtnad» och iåtter
dem alla i ftand, att mera och kraftigare kunna un-
derftödja hela sfamhålldets förmån, heder välgång.
Deremot ml^e mycken Egendom ligga ofruktbar,
der brift på Credit år, och mingen kåcker karl
nödgas lida nöd och torftighet, fbm hade kunnat
göra fig och det allmänna otrolig nytta, om till¬
gång på Credit hade unnat honom tilfålle, att rät¬
teligen anvånda de af Skaparen hos honom ned-
lagde pund. En ganfka ringa och inikrånkt Han¬
dels rörelfe fkuile kunna upkomma, der ingen
Credit vore/ och genom ftor Credit befrämjas den
ftorfta Handel. Alla köp och afhandiingar ,fom fke
efter löpande rakningar, emot munteligt aftal, och
egne eller andras Sedlar och Skrifteliga förbindel-
fer, att framdeles EkafTa betalning, måite tillika
med Crediten utvidgas, fonfåtcas eller ock alldeles
förfalla. Jåmnfor IngreJJen till Kongl. Förordnin¬
gen den 16. Oäobr. 1713, angående Vshror, hviika
få väl af Köpmän, fom af andre , af hvad Stånd de
*ara kunna utborgas, oeh huruvida, når betalnin¬
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tili flera Borgenärers betalning, g f

4^- . gen uteblifver, Inteujje dernppi bar beilås. Se
Herr Comm. jRJJ. KliYGER om Crediten, i

Husbakis Journalen fbr Νου. 176η. fid. po. 32p«,
$*3* p o

Skall Crediten varda nyttig och heftåndig,
» ife/f miß bruk och fårfall fårekommas och afbojas.

Allt hvad gode och nyttigt år kan rniiTbru-
kas. MifTbruket tilltager ofta fortare ån råtta bru¬
ket. ju mera likedomarne okas uti ett Land, de¬
llo (torre tillväxt får Crediten, och deilo fvårarc
midbruk plåga derigenoro upkomma, forn fedan på
någon tid hindra och förftora inbördes Credit och
förtroende. Creditens råtta bruk beflår deruti, att
med aktfarnhet, dit och klokhet få Hushålla och
a η vånda det ombetrodda goda, att det vid öfver-
enskommen tid, kan med någon utlofvad förbåc-
tring eller tillökning^ återflålhs. Att låna utan få-
dan alfvarlig iorefats, och utan ytterfta bekym¬
mer och bemödande, att med fåkerhet kunna i
råttan tid betala, det år ett bearågeligit företagande,
och ett miiTbruk af Crediten. Uti iå laflbart up-
förande förfalla inga andra ån ilöfarc, föm antin¬
gen till Vållad, eller fåfångelig prakt och högfärd,
an vånda mera Egodelar ån de hinna genom fin
klokhet och flit fortjåna och forvårfva; hvarme-
rielft egen och andras Egendom förminfkas och
förfpiiles, Hit råknas ej allenaft de, hviika i lattja och

> makelighet förtåra fitc eller andras goda, utan ock
fådane, forn utan fine Borgenärers fåmtycke, våga
deras låntagne medel i ovifia och åfyentyrliga fo-
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6 Om Gdldbunden Egendoms afbandande}

retaganden, tjenftekop och vågfpel, endaft af be- ^^
gårelfe till ftor och häftig lycka, utan affeende på
den forluft, fom deraf låcteligen kan hånda: Eme¬
dan den, fom vid lånets uptagsnde icke vet fåkra
utvägar , att till forfallo-tiden afborda fin ikuld ,

ej kan anfes for redelig eller vålmenande emot fin
Borgenår. De vårfte bedragare aro iådane gåldenå-
rer, fom antingen bortrymma med de ombetrod-
de förftråckningar, eller lifteligen undanfticka dem,
rår de borde årligt framgifvas till fkuldernas betal¬
ning. Alla defla mifsbruk af löften och forftråck-
ningar, lånda icke allenaft till Borgenärernas en/kild*
ta forluft, utan de ikåmma åfven och minika for¬
troendet för alla flitiga och rcdeliga låntagare , hvar-
medelft en ftor del af Handel och Vande!, för mifs-
troende mSfte afftanna, idoge närings idkare i fina -W
rorelfer varda ftrandfatte, och mycken oro, mifs· ±

nöje, lidande och klagan ibland borgenärer och
allmänheten upkomma, oiver brift på vanlig be¬
talning , näring och förtjånft, hvilka ock icke kun¬
na aflopa utan affaknad i de til! allmänna Skattkam¬
maren inflytande inkomfter. Och fom det för en
vis JRegent år angelägnare och beromligare, att af-
båja och förekomma alla dylika hågftfördårfveliga
mifsbruk, innan de fått inrita iig, ån att ftraftå och
råtta dem, ledan de verkeligen fkadat enikildta och
allmänna förmögenheten; få bora Forfattningarne
få lampas, att de fom väl brukat fin Credit, var- ^
•da, efter fin mera och mindre flit och rårelfe , he¬
drade; och framfor andra fina vederlikar utmärkte

och



till flera Borgenärers betahing. 7

och befordr.»de ; hvaremot oriktige och oredelige
bet lare, icke bora få minfta hopp att varda lidne
af Öfverheten, mindre att kunna hugna hg af nå¬
got fortroende till Magiifrats-Sysilor j eller att för¬
valta några andra hederliga Embecen i Riket. Och
iom förrymde bedragare göra mera fkada , ån nyt·
ta i landet, iä år det fåkraft, att affkåra dem allt
hopp om frihet att få hemkomma, innan de ftållt
fina Borgenärer till frids. Lagar, om fkulders ut-
fökande, iåkerheter och Utmatningar, böra i moje-
ligafte måtto göras karte och työelige, famt drangt
och noga handhafvas, på det råttvifan ei måtte an¬
komma på Domares vålbehag, eller utan åfventyr,
öfver råtta tiden, kunna uppehållas af Parters ogrun¬
dade undanflygter. Kongl. Br. till Stånd. Com. Deput,
om Kronans gåldenårer och private contrahenter,
d. i Febr. 1700. Juft. V. Sid. 1569. Jåmvål att al¬
drig anhand med betalningen öfver den betingade
tiden må förunnas någon, innan han ikaffat full få-
kerhet, att lemna betalning, fa fnart det beviljade
anftånd år férbi: RefoL på Stad. Befv. 1675. §. XX.
Kongl. Brefvet till Svea Hofrått, att ingalunda di-
fpenfera uti Exfecutions Stadgar d. 25 Maji 1686»
Juft. V. Sid· 9S7 och Kongl. Br. d. 29Martii 1699.
Sid. 1545. För öfrigt plåga goda Författningar till
handelens , penninge - rårelfens och alla nåringars
låttande, oka och undcrftodja de flitigas både för-
tjånft, och Credit, famt göra den fåker och indråg»
tig tor hela iamhållct.

i §' 4·



% Om Gåldbunden Egendoms afhåndande\
§. 4\

Hurudanne Torfattningar hår i Riket varit gjorde i
till betalnings erhållande af oförmögna Gåldenårer.

Hushålls - Lagar och Förordningar till egen¬
domars råtta förvaltning och forkofring, hafva i al¬
la Lander efter handen upkommit , tillväxt, famt
undergått förändringar, i famma mån, fom flörre
kunikap och idoghec, infort nya näringsfång och
Rikedomar, hviika dcrpå lemnat rum for ovanliga
och okända mifsbruk, illgrep och vanarter. De La¬
gar, fom åro pallade till ett lefnadsfått likt Lappar¬
nes; blifva alidelesolämpelige och otillräcklige för
famma folkflag, fedan Handelen upiifvat mera ar-
betfarnhet, flera handteringar, och derigenom fam¬
lat tillhopa mångfaldigt florre rikedomar. Uti al¬
la fattiga länder, har altid varit ringa Credit,och
mycken hårdhet emot oförmögna Gäldenärer. Sri«
ilande betalningar hafVa der varit fållfyntare, och
for den orfaken mera förhatelige. Se Dijfert. de Banc-
ciruptorlbus pag. /42. fequ. En Borgenär har, niåil
efter alla Folkilags Lagar , ej allenafl varit berät¬
tigad , att få betalning af fin Gåldenärs gods ,
utan ock haft frihet, att i hrift af egendom hålla
fig till perionen, att med hakte eller arbete tvinga
honom at göra rätt for fig. En redelig och rått-
finnig Gåldenår, använder med bekymmer alla fin
kropps och fjåIs krafter, att vid utfått tid kunna be¬
tala det han till låns tagit. En oråttrådig och mot¬
villig kan dertill rårtvisligen af Borgenåren, med
Öfverhetens tillhjälp och tillftånd, tvingas, Qin o-



till flera Borgenärers betalning,, g

formogne G-åldenårer finnnes foga ftadgat i /4 Cap.
Kopm, 11. L L, famt det. $\de ip\de och 13 Cap. Rad·
ßugu B. Stads Lagen. KongL Maj.ts Stadga hfver
alla Exjecutioner i gemen, gifven den 10 Julii ι66β,
år den förda, fovaruti utförligare åtikillriad gores
emellan gåld, och i §. i$\ förordnns om Ridders-
och Adelsmän , att når de intet hafva att vedervå¬
ga och gåida af, då /kall Ratten profva huru ikuld
och fattigdom hans tillkommen år, och om den
finnes utom hans vållande, af någon vådeiig hån¬
del ie eller råttan n6d hårfiyca, njuce dl frid på
fin perfon, och betale fedan efter egendom hans båt-
träs kan; men hafver han förmedelft etc odygdige
och fiosagtigt lefvernc flört fig fjclf deruti, och ΪΙ
vida vanflågcat, då vari ej eller någon mifskunfam*
het vård, utan ligge under Domarens ftrånga nåptt
med hiilåttning eller håkte,fcm fa ken år till. Men
i 2st § ftadgas om Ofrålfeman, fom ej gitter fak
fin guldit på ett eller annat lått, det han då måtte
plikra med kroppen , arbeta fig fri eller fitca i fån¬
gelfe, der han ej borgen få kan. Hvarvid ocker ti-
ti flike Skuldfakcr ikulie hafva mintta rått, ij Cap.
Rädß. Balken St. L. och den rått fattigas nod, med
etc varkunfamt tålamod upråccas, enligt §. 14. Se
Juft* W. Sid.. jp~. Sedermera blef uti KongL
friaj-.ts Refolutioii ocb Förklaring hfver Samteliga Stä¬
dernas Fullmägtiges Befvår, gifven den 3 Oclobr. 167y.
f. 29. férordnaty att den, fom igenom iloferi och
fArfummelfe hafver fitt goda ombrakt, och intet
mågcar Creditorerne betala, den ikall icke allenatt:

B allt



ίο Om Gäldhunden Egendoms ajhändtfnde,
allt andånd med betalningen afflås, utan han ock
for famma defs förofvade bedrägeri, med kroppen
och arbete alfvarligen nåpfas och draffas. Uti det
ofriga, fom ofta händer, att någon (öm ncgocier
rått iårdt , och dervid all flit och förfigtighet bru¬
kat, likväl formedeid Krig, Sjofkador och vådcld,
famt andras fallifTementer, råkur uti någon olägen¬
het, att han iine "Ureditorer efter åftundan ej forno«
ja kan, få vill Kongl. Maj:t derpå vara betänkt, att
en fådan Cafus förd med vederbörande må com«
municeras och éfverläggas, huruvida en fådan,ef-
ter foregående Magidratens ranfakning, for fångel¬
ie och annan vanheder må blifva befriad, enär haii
all fin behällne egendom till Credkorernc villigt
upläter, och deremot for deras tilltak foker att blif¬
va fri oeh omolefterad; viljandes Kongl. Maj:t fe-
dan deröfver ytterligare refolvera och förklara. Se
ucnSTJERNM ANS Riksdags Beflut 2. Del, Sid. 1753.
År 1685. denβ Nov. utkom Kongl Maj:ts Resolution och
Forkl. Sfver den ifrän Svea Hofratt i underdånighet in·
gifne jrägan furu emellan Creditorerne {kall förhållas
när Debitoren fhnnenas intet vara Solvendofihfimlige
afCreditorerne vilja gifva honom dilatton, eller om nå¬
got vißt accordera, och en eller annan intet vill fig till
någondera Konditionen firfiä. Deruti lemnas hvarjc
Borgenär fin andel efter lag uti Gäldenärens egendom,
att antingen ftrax uttaga, eller upikåf lemna; och
deisutom forbehålles hvarjom och enom den rått
till Skuldenårs pcrfon, fom fkäligt profvns, fedan
Domaren fkådat huru fattigdom hans tillkommen
år., Jufi. IV* Sid. Men ånnu omflåndeligare



till flera Borgenärers betalning. ix
år härom förordnat uti Kongl. Maj:ts Refolvtion och
Förklaring, af dm 28 Maji 1687. öfver Lagens råt¬
ta förftånd uti åtikillige mål, angående Gålds be¬
talning emellan åkta folk; famt Debitorers fökte
anft&nd och befrielfe. Juft. W. 1120 hvarmedelft
våra nu varande Lagar varda klarare. Kongl. Maj.ts
Svar till Svea HåfRAtt af d. 7 Ocfob. 1687, innehåller,
huruiedes de med oftencelige anflag i Hofråtten for*
hälla ikole , når Adeliga Hus begåra Geflionem bo¬
norum, eller ock Man ifrån Huftrun och Huftrun
ifrån Mannen Separation och afvittring af deras e-
gendom pSitä. Jufl. V/. Sid. 1138 och 1228. Uti
Kongl. Rejolutionen angående Exfecutioner m. m. d,
2$ Nov. 1688, förklaras, att der tvift yppas fiera
Borgenärer emellan, om Öåldenårs egendom, bor
slt det löfa fattas i qvarftad , och cviifen til! Dom*
ftoien forvifas. Jufl* W.fiå. 1226. Defsutom år til¬
låtit, att till Gålds betalning, och befrielfe frän by-
fåtcning, upgifva uteflående fordringar, genom Kongl.
Rejolution uppä N-. N. Suppüqver d 16. Maji 1689,
a att; .underiokning om orfakernc till Gåldenårs fat¬
tigdom ej har rum, når han vifar (ig hafva medel
hos andra, eller egna Kronofordringar återftåen-
desjhvarmed fkulden kan godtgoras. Juft.W. Sid.
ιζ^β. Jämför Kongl. Brefvet d. /4. Oclob. 1689. Jufl*
W. Sid. /24/. Angående Proc lama de CeJJione Bono¬
rum , blef uti Kongl. Svaret d. 17 Febr; i6g$ forord¬
nat, att fedan Ceiftons tvifien var afgjord, ikuile
ett fåikildc Proclama till Concurs-och Prafercnce
tviften utfårdas, hvarcill alla vitterliga Creditorcr
borde Sex månader förut inkallas, efter den förteck-
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12 Om Gäldhunåen Egendoms afhändande,

ning p3 Creditorer och Debitorer, fom den fokan-
de och aftrådande Gildenaren, hade att vid fin an·

fokning bifoga. Jufl. W. Sid. 139$. Och ibrn här¬
efter upkom det grofva mifsbruk, att med updik-
tad oformogenhec och upjfåteliga Fall i (Te men ter ika-
da fina Borgenärer, utgafs tiil forekommande deraf,
Kongl. Maj:i s placat och Påbud, den /4 Mart ii 1699,
om deras (träff, foin med upfåteliga Fal ti dementer
beträdde varda, hvilket icke (kulle ftråckas till iå-
dane Gåldenarer , forn utan fitt förvällande, genom
olyckor blifvic utur (tand at betala. Jufl. W. Sid„
1918. Sedan Mynt, varor och egendomar, under
Mynteteckens tiden, fatt tillfälle att till högt råk-
ne'-vårde upitiga, hvarifrån alltfammans begynte
nedfallas, då Myntetecknens gångbarhet blef afikaf-
fäd, och deras råkne-varde förmin/kades: härrörde
deraf ett afftannande i handel och vandel, hvarjåm-
te alle, fom under det upflegne prifet, på borgen
emottagit los och faft egendom eller penningar ,
blefvo genom affläget på allt det de egde, och till
fin ikulds godtgörande använda kunde, alldeles o-
förmogne, och utur ftånd att betala fina Borgenä¬
rer, lika högt råkncvårde, fom de emottagit, och
nödgades derföre rymma farm gl ifrån hela fin e-
gendom, utan hopp att någonfin förmå ftålla fina
Borgenärer till frids. Detta lårer gifvit till falle till
Kongl F&rordn. af d4 (hjul ijjo om Debitorer, fom
för Gålds fkull rymma utur Riket, och om Råtte¬
gångs fåttet vid Ceffions och Concours fiiker; Uti
Företalet namnes, att fom Kongl, Refoiutiozien och

Får-
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förklaringen af den 28 Maji i5Si, och Stadgan af i.
14 Martti 1699, ångande Skuidsnarer, icke kom¬
mit till den eftertryckeliga verkan , fom vederbordt,
få utgafs nu bemalte Förordnande, hvars innehall
ock fä i hlbgfl Salig Kon. FREDRICHS -Lagbok XVI
Cap. Handels Balken, VI Cap. 2 jf. VIII Cap. 2 jf.
XXV Cap» 4 jf. X// CV?p. jf. ocÅ X Cap. 2
iifg·. B. blef intagit; hvarefter, angående Forum i
Ceffions och Concurs Saker, uppå Kongl. Arnmirali-
tets öfver Rattens gjorde förfrågan , genom Kongl.
Brefvet, den 29 Nov. 193$. ån ytterligare förklaras
och ftadfåftes, att når någon Ofrålfe Man tränger,
att på en gång afftå all fin egendom tili fina Bor¬
genärer, hörer Målet till Härads Rätten å Landet,
der famma Gåldenår bor, eller i Staden till Råd-
flufvuRaiten. Men år han Adelsman, då bor der»
om i HäfRatten dömas t hviiket förordnande grun¬
dar fig derpå,att deffe tviftigheter ej röra enikild-
te perfoner, fatnt att uti Ceffions och Concurs Mål,
Creditorerne åro fyarande, och altfå ej kunna dra¬
gas till det Forum,, hvarunder den fökande, i an-
feendc till fin tjenft, lyder. Under d. 19 Oftobr. 1930,
utgafs Kongl. Majits Förklaring, angående Lagens
rätta förftänd uti V. Cap. jo /. Utfik. B. om G/tlde-
närs byfattning ^ deroti ingen Gåldenår, genom an-
fökning att på en gång till fina Borgenärer få afftå
allt fitt gods, varder ifrån byfåttning frikallad , e-
når Borgenär det åfkar; få framt ej Domftolen, u£-
af anförde fkål, pröfvat råttvift, att genom fitt ut-
flag honom derifrån befria. Uti det af Kongl. Får-
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Om Gäldbunden Egendoms af'kändande,

kårtnings Commißion x ar lyjj af Trycket utgifne
Projeft, till hämmande af vidlyftighet uti Utfiknings
och Rättegångs Mål, omtalas Sid. 104. Concurs fa-
ker, och foreflås en fårikildt Förordning, om Ces-
fions och Prasferance tviiler: hvarforutan på ganika
goda ikål fid. 40. ändring freflås i 10 Jf. V. Cap.
Utf.B. Ändteligen utfärdades d. 11.Decemb.1766 Kongl.
Maj\ts Förordning angående rymmande för Gåld ,
och derpå KongL Maj.ts Förklaring, om hvad vid
FalliiTementer, famt Ceffions och Concoors faker
bor i akt tagas, d.8> Maji 17.67-. Samt ytterligare För¬
klaring till i akt tagande vid Ceffions - och Concurs·
tvifler d. 24 Μartii 1768; Η vilka fiftnåmnde något
forändras i Kongl. Maj:ts Förklaring i famma ämne,
af d. 28 Martti 1770. Lågfiiftarens Syftemål uti al¬
la dcfia Författningar år och bor vara, att vånda fltt
folks upmarkfafnhet och luft till handel, oryggelig
ordhåliighét, Credit och flit, genom förfigtigt id¬
kande åf Siögder, bergverk, Lnndikotfel, Sjöfart,
KBpefiikap, och penhinge· lån m. m: famt att brin¬
ga dem till vtterfta bemödande och redeligher, att
upfylla flna löften , eller åtagne frivilliga! förbindel-
fer, och fåledes att undfly trolöshet och bedrägeri,
fåfom det nefligafte upförande. Den aftrådde egen¬
domen bor likaledes med all aktfamhet ikotas, och
med den omtanka forkofras, fom Borgenärernas
rått och det Allmänna båfta kråfver.

* 5
Hvad oförmögen Gåldenår är, och deß Titlar.

Deh år icke ondt att vara fkyldig, få. långe
)J>i c man



till flera Borgenärers betalning. · ij
man har medel och förmögenhet att fin ikuld re-
deligen betala. Men en Gåldenår, fom icke har e-
gendom eller utvågar, att förnöja alla fina Borge¬
närer, kallas oförmögen, af ßg kommen, tion Sol.
vendo, Decoclor, confumtor, ceffans; Decoquere enim
efl diminuere: Uti Italien fallitus af Lat. fättere: Så-
ges i Frankrike faire hanqueroutte, utaf de Gothi-
ika och Latinfka orden, Bancciruptor, Banccum
rumperefom i början betecknade en Wexelhandla-
re, hvilken icke förmådde betala fin Wåxelikuld,
och hvars Penninge-Bånk eller Diik, for den oria-
ken fkull vardt fönderilagen. Se Dan. Wegnerns
Difiert. p. 12 ξ$ iq. de Bancciruptoribus, denno eåi-
ta\a Frtefide, Laur Banck. Prof. Frißo O. Gotbo. Cahi-
ni Lexicon Juris Voce Bonis Cedere. D. lfaac Vätts
Reden über allerhand Glaubens - Lehren und Lebens
Pflichten. Dritter Theil, sq. Rede Von Gerechtig¬
keit und Billigkeit, Jeite 2/7, Ånmerk. J. G. Bei-
neccii Oper. Tom. 2. Exerc. XV. de Mercatormn,
qui foro cejferunt Rationibus if Codicibus f. V. Pag.
SS°-

Qtn en ofårmogen Gäldenärs fårmän , af all deß egen·
doms redeliga upgifvande, och godvilliga aftra·

dande pa en gång, till fin Gålds afbetalning.
Enligt de Romares Lag 'pä Tålf Taflor,-(kulle

en oförmögen Gåldenår umgälla och betala fin ikuld
med kroppen, famt når flere Borgenärer voro, fin*
go de fönderflycka den galdbundna. Se Beyeri De-
Imeatio Juris Civilis påg. 322. Tit, III, de Ceffione

Bo-



l6 Om Galdh linden Egenoms afhandande,
Bonorum. Wegnern de Banccirupt. ρ. ι$6. Puffen*
dorjf Ji Μ if G. Üb. 3, Cap. 7. /. Denna grym¬
ma omänskliga medfarc, kom dock icke .i bruk» och
fjeJftffc Lagen blef aflkäfkd, på dec fåttet,att Skal*
denårs egendom (lyckades eller gick till delnings,
hvilket i Rom räknades åreloil; hvarförutan Gal-
denår , tor det fom braft i betalningen , kaikdes i
fångelfe, eller tvingades till arbete» Åndceligen ut¬
färdades , antingen af JULIUS CAESAR eller Kej-
fer AUGUSTÜS, den få kallade Lex fiåia om Be.
neficio Cejfionis Bonorum, hvarmedel fl en olycklig
Gåldenärfibm utom iitt forvållande råkat uti fattig¬
dom och oförmégenhet, befriades frän fångelfe och
vanheder, når han till Borgenårernes betalning re¬
de ligen ofverlern na dje alt det han egde. Denna La¬
gen har föder-mera bli (vit iifom billig an ledd, och
år jämte Rom.er ik a Lagarne i dera Éuropadika Ri¬
ken antagen, famt har ockfå i vårt kära Fädernes¬
land gifvit tillfälle till åtikilliga Förordningar. Förkla¬
ring d. 28 Maji 168-7 art> 2· jf./·. i (ynnerhetår genom
Forordn, af d. 11 Dechr. 1760, till hämmande af den
mycket ikadeliga ofed, att rymma for Gåld, få
ftadgat; att når någon fä af fig kommit, att han
vill allt iitt gods till Borgenårerne afftå, och Tjeif-
mänt dertill hos Domaren fokt tillftänd, famt ful!-
gjordt hvad Lagen i flika fall föreikrifver, ileall en
fådan Gåldenår , få långe han håller fig uti iitt hus,
till fin perfon njuta all fåkerhec, och icke af fina
Borgenärer på något fått oroas, tüj defs om orfa-
kerna till hans fattigdom blifvic kgligcn domde.

Dcc-



till flera Borgenärers betalning* 17
Detta förklaras och ftadfäftes vidare uti Kon gl. Maj:ts
Förklaring om hvad vid Fallifiementer, famt Ces»
hons och Concurs-Saker hådan eher bor i akt ta¬

gas, gifven d. g.Maji 1767. att en Gåldenår, fom
ijelfmant gifvit iin oförrnögcnhet tillkänna, och om
egendomens aftrådande till Borgenårerne lagligen
-anfokning gjordt, egor, få långe Råttegången va¬
rar, frid och fåkerriec uti fitt hus, och då hm for
ratta kommer; och i fall han ej åtnojes med den
Dom, fom fluteligen emot honom falla kan, år ho¬
nom obecagit att innom Sex veckors tid, råknad
ifrån Domens afkunnande, (ig utom Riket begifva,
bvarefcer han icke eger frihet att någöniin hit åter¬
komma. Flar Gåldenår ej fjelf fokt, utan varder
af fina Borgenärer tvungen, att all fin egendom till
deras fornojelfe mifla, då njuter en fådan Gålde¬
når ingen fåkerhet for (in perfon, utan hafva Bor¬
genårerne våld, att, under Råttegången, med ho«
nom förfara, fom Lag och fårfkildte Stadgar, om
oförmögne Gåldenårer och oriktige betahre, förmå
/. jf. /. f. 7. i nyßnärnnde Kongl. Förordti. Hårom
år vidare forordnat uti förnyad Förklaring om hvad
vid Falliffementer, famt Ceßions och Concurs tvifler
hör i akt tagas, gifven d* 23 Mqrtii lyjo. Deråft i
§. i. (lår att Gåldenår, i fall han all fin egendom
aftråder, innom en månad efter den dagen, hans
frivilliga anfokning om Cefiion blifvit ingtfven, ikail
vara till fin perfon fri och faker , och om han år
Embctsman eller betjent, honom tillåtas, att njuta
halfva lönsn och dels behållning förvalta, famt en

G an-



18 Om Gäldbunden Egendoms afhändande,
annan att defs näring obehindrad idka , in till defs
Dom i Saken fallit; men ikuile den Gåldbundne "7
dcruti treikas, och inaorn den tafatte tid η icke
fullgöra fin ikyldighet, med all egendomens god¬
villiga aftrådandc, varder han icke en gång fri uti
fitt hus, utan rrrå han by. åttas, fem i o jf. V. Cap.
i. Jf. VIII. Cap. Utf B. famt Kongl. Fårkl d. iß Oclob.
1750. innehålla och tillåta. Ofvan oåmde formen fhåc-
k@r (ig dock icke till fådsne Gåldcnårer, fom redan
blifvic lagligen byfatre, eller varda på tlygcen er-
tappadc. Se Svea HåfRätts univerfil d. 14 Martii
1777. /· §. Forordn. d. 6. Jul, /730. §. 1.

Anm år kni η ρ.
e, r eNar Galdenar icke gitter andraga fadana klara

fkäl, till fin olycka, att Ratten i anledning deraf,
firax kan tillåta honom, att vara ute på fri fot:
fynes billigheten fot dra, att det enligt Kongl För¬
klaringen o i Ceffions Tvifier af d 24 Martii 1768.
bår ankernma på kvarje Borgenärs begifvande ochfam-
tycke, om en Jådan Galdenar Ikall få gå utom fit
hus, att fin tjänfl fårvalta och fin näring idka*
Gäläenåren bor beFifa fin olycka och ofkyldighet, el-
jefi dornes han vara brottfhg och fjelf vållande till
fin ojåi mhgenhet. Men fkylles han får lift och be¬
drägeri bor det af Borgenären bevifas. Königs Lätd-
éfru Tom. 2. Sid. ij6. §. y.

§· 7-
Om Rättegångs -fåttet vid Ceffions och Afträdestvifier-

Hvar och en råttfinnig Gåldenår år hogft ange¬
legen och bekymrad derom, att i råttan tid kun¬
na betala fina Skulder, både till Hufvudftol och

upr



till flera Borgenärers betalning. Ϊ9

uplopande ranta. Men fä fnart han marker någon
riliftérc olycks håndelie, Tom antingen alldeles be¬
tager honom defs näring, eller förminfkar inkom-
ften, få att förtjåntteu icke forilår till årliga rån.
tans betalande och godtgörande for de uptagne 15«
nen ; och Egendomen åfven varder otillråckelig
till Eiufvudiiolens återgäldande; måtte han genaifc
gifva Borgenärerna etc iådanc fitt beklageliga till·
(tänd ci11 kanna, innan Gålden genom uplopande
råntor varder ttorre: Då kan han antingen begära
afflag på fin Skuld, iå mycket fom den öfverftiger
defs verkeliga förmögenhet, famt anhålla om an¬
ilin d och längre tid med betalningen , i fall han
år i iådan belägenhet , att han genom flit och idog·
het fer fåkra utvägar, att fig framdeles utreda,
och fin förmögenhet förkofra. Och i den håndel-
fen Borgenårerne åro mänge, bor han anmäla fig
hos Domaren i orten, och om deras fammaii·
kallande till Domftolen anhålla, hvilkenår Hårads-
Råtten för Gåldenårer, ibm åro Ofrålfe Mån ocfi
bo på Landet, iamt Rådttufvu - Rået for dem i Sta¬
derna; men år den Gåldbtindne Adelsman, bor
han ingifva fin anfökning i den Ho£-£åcten un¬
der hvilken hans hemvift lyder. Uti anfokningen
bor den Gåldikyldige ttrax anföra de ikål, for
hvilka han förmenar fig kunna vinna den förmån,
att for Borgenårernes vidare tilltal varda fri, fedan
han allt det han cger frivilligt upgifvit, och till
deras betalning godvilligt afftått, enligt en då ge·
natt bifogad förteckning på all i defs bo befindte·
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20 Om \ Gälähmdai Egendorfs afbändande,
lig Egendom, i lod och faft, med alla dertill hori-
ge fordringar och Skalder, Handels - Böcker och
Handlingar, under Edel ig förpliktelie upgilven och
underikrifven, på ikttjbm L jf, IX. Caρ. Jr/d. B och
1. jf. XVI. Cap. Hand B. förmå. Derefter bor
Damaren flrax utfärda offentelig Stämning , å alla
de npgifne och vitterlige Borgenärer, genom an-
ilag å Rättens dorr, att på vifs förelagd dag efeer
Sex månader, vid Ratten hg inflåila och fina for-
dringörvifa.XL Cap. 4/. R.B.Pi det alle, få väl vitterli¬
ge, fom mindre bekante Borgenärer defs bättre mäge
fåkundfi-cap om den utfärdade cffentehge Stämningen,
bor få fnart den anflagen biifvic, iadant i de all·
manna Poft-Tidningarne två gånger, 14. dagar e-
mellan hvar gång, och åfven fedan, en månad eller
Sex Veckor ior initållelfe-d8gen>3;e gången kungoras.
Sedan Borgenårerne, på den utiatte dagen vid uprop
fig infunnit, bor hvar och en fin Skrift tvefalt in·
gifva , tillika med alla dertill hörige bevis, hvilfca
på iätt fom XIV. Cap. 4. jf. Rättg. B. bjuder, bö¬
ra ftyrkte vara, farnt i famma Skrift andraga allt
hvad han i hafver att påminna , antingen i Rätte¬
gången eller i Hufvudfaken, emedan de ordenteliga
Upropen ej få genom invändnings-frågors upka-
ftande hindras, och uppehållas. Derefter varder
Gäldenårens aniöknings Skrift ofFenteligen uplåft,
med hvad han då ytterligare kan hafva art a dra¬
ga till fkåi for iig, eller uplysning om Egcndo-
mens och tillgångarnes befkaffenhec, famt deruti,
fedan forfta anfokningen gjordes , timade förån-
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d ringar, hviket allt fedan uti afikrift, jämte affkrif-
terna af alla Borgenärers Inlagor, utgifves genom-
dragne, i Rattens tårmak·, att hvar och en må få
hela Ä&en genomläfa, famt kunna lå val Gå-dena-
rens, fom med.Borgenårernes pådåendc vid nåda
Uprop ikrifteligen befvara; hörandes likväl vid
fammankomden förd utrönas, om något Accord
emellan Gåldenåren och famteliga Borgenärerna
tråffas kan? I annat fall går Uprop for fig fjor¬
ton dagar, eller i de vidlyftigare mål, trenne Vec¬
kor efter förda Indållelfe-dagen, och med de då
ingifne Skrifter bor Skriftväxlingen vara flätad, och
endad munteiigt förhör tillftådias, om iådant nöd¬
vändigt tarfvas. Och fom de ila tvider angå man-
ga månniikjors Egendom och rättighet, fa fordrar
angelågenheten , att de framför enikildta perfoners
tråtor afdömas, och till ikyndefamt fluc befordras.
Dcrföre bor åfven hela A&cn, få fnart den af
Parterna år fullbordad, efter lott tilldållas en
Referent, hvilken jämte Ordföranden, i de Rätter
eller Rätternas Diviiioner, hvaräd Concurs faken,
efter Lag, uptagen år, kommer att blifva anfva-
rig, om icke ett fådant Concurs mål ibland de
förda till afilutande föredrages och befordras. Når
dom blifvit till afkunnande färdig, låter Rätten det
14 dagar förut i Pod-Tidningarne Kungöra* Vid
Härads-Råtterne förfares härmed efter förra van¬
ligheten. Se Kongl. Förklaringarne om Fallijfe-
menter och Concurs- Tvifier, af d. 8. Maji 1767^·
jf. /. i. 2. famt d. 13 Martii 1770, /. /. i* t. f.
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2i Om Gäldbunden Egendoms afhändande,

Om Rättegångs Ordningen, uti Urarfva - Bo*
fkillnads och Concurs eller Företrädes - tvifter.

En Gåldbur.den Egendoms otillråckelighet,
och Giddensens oförmogenhet til! hela Skuldens
betalning, yppas åtven på flera fått, an i §. 7. fägt
år. KongL Fhrkärt, Commijjionens Frojetl. fid, ioj.
Nar efcerlefvande Maka och Arfvingar vid andåid
Bonpteckning efter en afteden Gåldenår, befinna
Skulden ofverftiga qvarlåtenikapens varde, då hora
de i Staden, innom en månad efter Bouprekningen,
eller å Landet vid nåda Ting, bemålte Boupteck-
ning med Edelig forpliktelfe, att allt år riktigt up-
gifvit, dyrka, famt tillika anniåla, att de intet Arf
efter den döda raga vilja, utan hela defs efterlem-
nade Egendom till Borgenårernes betalning god¬
villigt af tråd a, h vilket år att göra fig Urarfva (Re»
pudiatio bareditåtis J. Hvarefter Domaren eger
forfara med Borgrnårernas fämmankallande och
hårande, på lått fom i 7. §. befkrifvit år. Forfum·
ma Enka eller Arfvingar att innom ofvannåmde
tid gifvä Lagligen tillkänna*, ätt de med Boet fig
ej befatta vilja, eller hafva de någon'del deraf
tillgripit och fig emellan fördelt, få ikola de till
fulla Gålden (vara, och ingen Uptecknings för¬
mån niuta* Årfd. B. X. Gap, §. (i. 1. och 2. Men
yppas efter denna tids forloop , fornt obekant gåld,
lå att Boets tillgånger till defs betalning ej förilå;
eger efterlefvande Maka eller Arfvingar rått, atc
innom en Månad, eller nåda Ting derefcer, fedan

en



till flera Borgenärers betalning, 2%
cn flik tillökning af Gåld dem kunnig blef, Eg
om Egendomens aftrådande och Urarfva gorelfe an-måla- famt edeligen förplikta Eg, att de ej förrån berordt år, derom kun/kap haft; båre ock återdet arf de emotagit eller defs varde> om det for-
ikingrat år; gifve ock ut de rån tor, fom de der·af upburit, dock cj Ranta på ranta, eller hvadde med forEgtighet och flit hafva fortjent; inne-hålle ock vedergällning for all moda och nyttigkåflnad, forn de å ArfVet gjordt; förfumma de,
att i råttan tid En anfokning hos Domaten anmä¬la och Egendomen redeligen afträda, varda de En
rått till "befrielfe från ikulden förluftige. Kongl.Majits Refoiution och Förklaring Ifvtr Lagjensråtta förßand τη. ?n. d. 28- Maji 1687. Art, 2.jf. /. Jufl. V. Sid. un. Jrfd. B. X. Cap. 3. 4. jf. jf.Förklaring om FaUiJflementer, Cejjions och Concurs
Tvtfler d. 8- Maji 176'7. Jf. 3.

Menar den efterlefvande Makan, eller defs
Arfvingsr, der hon ock federrnera dod blifvit, Bo¬
ets Gåld vara af fidan beikvffcnhet, tu defs lott,enligt VIII- eller XI. Cap, Gift. B. derfore ejhåfta bor, upkornmer ßoikillnads-Tvifl: (SeparatioBonorum) hvilken, tillika med alla {kålen dertill,anfores på en gång med aniokningen om Arfvetsafftående, få framt fokandcn ej fkall varda fin ta¬lan om Boikillnaden qvitt. Sedan ikiljer Doma¬
ren den Makans lått Lagligen ifrån det öfriga afEgendomen, och låter (amma lott under fåvar
och qvarilad fåttas, till defs i Saken dömt blifver;

dock



^4 Om Gåldbunden Egendoms afhandande}
dock må den (okande lyfta allfammans, eller nå¬
gon del af det omtvifhde, emot vederbörlig
ftåld Borgen derföre, jämte for «11 annan deraf
flytande ikada for Borgenärerna. På famma fåte
förhålles, då endera Makan, medan den andra lef-
ver, föker få fin lott frånikild, då de åro bagge
pliktige att Bo-Uptekningen med liflig Ed beian-
na. Finnes uti ett Bo, hvaruti Boikiilnad fökes,
fart Egendom på Landet, och tillhörer den ej den
fökande enikilt, fåfom defs Arfvejord, eller Aflin·
ge-Jord for Aktenikapet; varder fådan faftighet,
deruti bågge hafva Gifto-Kått, utan affeendc på
Boikillnads frågan förfåld; Den fökande dock obe-
tagic, att emot Borgen, fåfom nu fa gt år, lyfta Kö-
peikillingcn för den del han eller hon påftår fig
Ltgligen få, ifrån Gålds betalningen undanikilja.*
Fårkl, om Fallijjem. och Ceßions - Tvift. d. 8 Maji
ι?6η> §. β. Jåmfbr König, a, fl. Sid» ify. /5/.

Når fiere Borgenärer tillika föka betalning ut-
ur en lefvande eher död Gåldenärs egendom for
flörre fordringar, ån egendomens värde hinner godt-
göra, upkommer dem emellan iörmons eller Con¬
cors -tvift, om företräde till betalning utaf den
Gåldfkyldigas gods; i hyilket fall all egendomen
varder honom eller arfvingarna med tvång ifrån ta¬
gen, och till Borgenärers fornöjelfe använd. På li¬
ka fått förhålles når Gåldenår är rymd, då efter ho¬
nom lyfes, och få fnart Borgenärerne gifvit defs
oförmögna tillftånd hos vederbörande Domare till¬
känna, fogas anftalt om egendomens ofordrojeliga

up»



till flera Borgenärert betalning.
uptecknande och fdriåljande, Tamt Borgenärernas
fammankallande ti!! vifs dag, genom oftemeligt an-
iiiig , fom ofvanföre jf. 7. Γα g t år. Fhrkl. om Faliff*
m. m. d. 8> Maji ijöy. f.fl. 7. 8- Jämför X. Cap.
1. jf. Rätteg, B. XFl Cap. 6. jf. Hand. Bt och 2 Cape
2. och 3, /. /. Utf, B. .All tvifl om Skuldfordring,
hos en oförmögen , eller om betalning af defs egen¬
dom , förvifes till Forum Concurfus. 2/./. XXV.
Cap. Råttg. B. Förkl. om Falijf. /7^7 §. //. Abrahams*

fons Anmärkningar bfver L. L. Sid. 77/.
$· 9-

Om Beneflcio Cejjionis Bonorum, och huru det
lagligen förunnas.

Den tillflygt och förmon för en olyckelig GåU.
denår, att på en gång till fin gålds betalning få upgif-
va och red eligen afcrådaall fin innehafde egendom,
och dermed för vidare förfoljelfe och fordrande af
Borgenärerna varda befriad ,åntå att hans vilkor fe«
dermera genom arf, eller annorlunda förbåttrade
varda, kallas Beneficium Ceffionis Bonorum. XVI Cap.
2. /. H. B. Forkl. om FaUiJf. /7^7. /. /. Denne for·,
rnon att varda fri ifrån all fin Gåld, och fine Bor¬
genärers vidare fordrande för återflodcn, dermed
att man aflemnar allt det man eger, fynes vål
vara en ufel välgärning; men fom oförmögne Gål-
denårer, hos de Romare, icke alienafi: miftade allt
det de egde och förtjente, utan defsutom blefvo
hårdt handterade, kaffade i fångelfe, famt flundom
förfåldes till tråldom; få anfågs det för en förmån
och våigårning, når olyckelige* men redeligeSkub

D de^
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dcnårer, genom Legem Juliam blefvo befriade, i-
frän alla plågor och ölägenheter, i anieende tili
kroppen, och fluppo med, att endail öivergifva li¬
na egodelar, Se Beyer. loc. cit. pag. y2j\ Wegnern
de Banccirupt. pr/g\ /#2. Mcu/i Lij]'. de CeJJ.Bon,
GrypbinvaHiee 1637. /. /. <5. 7 υ* Hos ofs år åfven
tillåtit att byiåtta en Gäldenår, (om intet gods i Ri¬
ket eger, deraf han gålda och rått göra kan, eller
icke gitter iåcta pant eller borgen. Emedan den
perfoo h v il ken vid låntagandet biiivic betrodd, men
vid farfaliotidcn fvikic Borgenåren, uti ett gan/ka
billigt hopp om betalning, och fåiedes uti denna
(in ovillkorliga fkyldighet bruftic, då med all råte
bör I em η as en fådan Creditor till fåkerhet, att ge¬
nom byiåttning få tvinga honom , att fknffa utvä¬
gar tili betalnn g. V. Cap. jo. jf. Vill. Cap. /. 2.
/. /. Utf B. Kongl. Förklar, öfver V. Cap„ Utf
B. gifven d. iß. Octob. ιηςo. Kongl. Forordn. af d*
ro, Maji ip)6, angående Gåldcnårers Byfåtcande,
når de for oviikorliga förikrifningar fökas. Samt
Förkl. derofver d> 22.. Febr. /770, Förkl. om Ceffions
Tvißer d. 24«. Martii 1768. Kongl. Refol. d. 8. Mart.
1684. dito d. 24. Maji 1687. d. 4. oäob. 1694. Ju/h
V. Sid. 861. ιιΐβ. 1381· FoljakceÜgen år det en vål·
gärning, når en utfattig befrias ifrån Gillfbufvan,.
famt tår , tri for vidare tilltal och kraf af fina
Borgenärer, förtjåna fice bröd, och förkofra hg på
allt 'möjeligt (ått, famt genom Arf eller andra
lyekeliga omftåndigheter komma till båttre vilkor .
Credit och förmögenhet igen. Kongl.. Förkl. om Falliffl

7767;.
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'.707· /■ ./· Men fom välgärningar ej utdelas till an-
dra , ån fådana, fom förhållit hg vå4, och i olyc¬kan förtjäna medlidande; ij förunnar Lagen den¬
na förmån och befrleiten ifrån heja fkuldens gotk-görande, åt ingen annan, ån den, loin varit a I del es
redeiig, utan minfta upfåt och deg att bedraga,
men genom befynnerliga olyckor, och utan egitförvållande kommit utaf hg, och råk.it i oformo-
delig förluft. Om en Gålijenår fkali af Domaren
kunna få, famt af Borgenärerna förtjena en lådan
m i ikun fa m het, måftehan forft red el ige η upgitva ochtill fifta penningen afftå all fin Egendom, utan att nå¬
got till Slågt eller Vänner förut f örikingra , ellerftoE hg till nödtorft behålla och undandölja ; ty akfådant bor éndaft ankorama på Borgenärernas go¬da vilja och miikund, eller genom hans arbptefor vårtvas Forklar t bflver Lagens råtta florßänd. 1687.Art. IL §. /. Jufl. V. Sid. im.Mavius πι DijfleruCit.ß.36. Vegnern Loc.cit. pag. 233, 23/. XIF.Cap^ß.5» Η. B. Han bör ej vara otacktsm eller ovettig motiina Creditorcr, eller lågga dem olagliga hinder ivågen: icke utaf arghet och ondika undandragahg godvillig betalning, och till Borgenärernas olä¬
genhet, i otrångdt mål inveckla dem i Företrädes
Tvift emot hvarannan; utan med all uplyiningom tillgångarne redeligen gå dem tillhanda, famttill Boets förkofran och Crcdicorcrnas häfta, af al¬la krafter föka bidraga.

το Bor Galdenår bevifa att hans oförmogen-
liet och fattigdom påkommit honom utan något
, . . Ό 2 * -d.:fs



$8 öm Gålåbunden Egendoms afhändande,
defs eget förvållande', genom befynnerliga olycks-
håndelfer, fåfom .Sjö-fkada, Vådeld, fiendens här¬
jande , eller dylikt» XVL Cap. 2. /♦ Hand. B.
Forkl. om FalHJf 1767 /. j. Förklar« om Lagens vät-
ta förftånd angående Debitorer 16S7♦ ^Γί· Μ· /· /o
Hit höra olyckor, medelft ftark Recrutering i
Krigstider, Bofkapsfjuka, ofkyldig förluft af for¬
dringar hos andra, affhnnad näring genom Sjuk¬
dom , Peft eller Farfot, m. m. Dercil! torde ock
kunna räknas, om minfkad näring och briftande
formogenhet endaft upkommit , genom Allmänna
Forfattningar och ändringar, fom oförmodeligsn min-
{kat Penninge Stocken och Crediccn, nedfåldc pri-
fet och värdet på reda Penningar, arbeten och E-
gendomar, hviika till Skuldens gäldande kunna
användas»

3,0 Enka och Arfvingar befrias från allt en*
fvar for den Aflednas obecalre cnikildte Gåld, rår
de intet af qvarlåtenfkapen njutit, och i råttan tid
tillkänna gifvit, att de med Boet fig ej vilja befat¬
ta. XL Cap. 4. /.Gift, B. X.1 Cap, 1. /. Arfd. B*
VilL Cap. 5. /. Utf. B. Forlil. om Fallijf. 1767.
/. p. Alle defie ofvannämde kunna ej anfes fom
bedragare, utan förtjäna medömkan, efter dc fjelfi»
ve blifvit bedragne, råkat i nöd och fattigdom»
Deceptis non decipientibus leges opitulantur. Men
inga andra oförmögne Gåldenårer varda ifrån Skul¬
dens afbordande, eller i brift deraf, ifrån Byfått·
ning Lagligen befriade, få framt icke alle Borge®
nårer fin rått och talan emot dem frivilligt, ge¬

nom
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nom Accord och förening eftergifva, eller afilag
på fordringarne och anilånd med betalningen be¬
vilja Bhrkl. om Fallij]'. d. 23. Martti ijyo. jf. 2,
Och bor Domaren ftrax profva, om Gåldenåren har
snfordt fkål att få Beneficium Ceilionis Bonorum,
i fall frågan om Ceffion kan fluljas från Concors«
målet. Forku om Fallijf. ιηηο. /. g.

Anmärkning.
En olyckelig Gåldenår, fom fakdes redeligen af-

träder all fin Egendom, och blifvit derigenom qvitt
fin Skuld, kan federmera fä bättre Credit igen, om
han Hushållar våf arbetar fliteligen ocb lyekeligen.

j. 10.
Huru for faras bor med dem> fom antingengei

nom lifl ocb bedrägeri , eller eljefl meäelft me¬
ra eller mindre förvällande·, glordt fig oförmögne

att förnöja fina Borgenärer.
Sanning och Råttvifa åro de pelare, pä hvilka

»11 trygghet och fortrolighet ί månnifkliga fam-
manlefnaden (ig grundar. Hvaråil de fvigta eller få
opäcalt rubbas? upkommer allmåna fruktan, lidan¬
de och mifsnoje, då de enfaldige, fvage och rede-
lige, varda ett rof for de illiftigas bedrägerier, och
de mågtigas våld. Uti handlande länder år pennin¬
gen en ftåndig vandringsman, fom ofta på kåre tid
löper i tufende händer, och gor dem alle betalte,,
fornogde, flitige och underhållne. Når en ryg¬
gar fin lofven och uteblifver med den utfåfte be¬
talningen, hindras ftrax den ordentliga penninge*
och närings - rorelfen. Då varda många tufende

D 3 Med-



30 Om Gåtäbunden Egendoms afhändande,
Medborgare, i fm hopp om inflytande penningar
ilrindfatre, och alle, både köpare och fåljare råka
i bekymmer, oro och mifstroftsn, om fin vanliga
näring och utkomf, till fullgörande af enfkildca och
allmänna utgifter, hvarjåmte mången riktig och nod-
trängd, varder fedan mifstrodd och ohuipen. Åt-
minftone förorfakas i rorelfert hinder, långfamhet
och omfvep, med fåkerheters anfkaffande, når bedrä¬
gerier upvåkt farhåga och mifscredit. Det år dår-
iöre både for Qfverhet och Underfåtare högft an-
gelågit, att löften och forbindelfer, på det nogafle
upfyllas, och folket tillhålles att handla redligt med
hvarandra, fßmt att ingen, utan kånbnr fkymf och
olågenhet, må hofva tilfålle att upfåteligen bryta
och rygga det han fullkomligen lofvat. Når olyc-
kelige gåldcnårer få njuta det medlidande, fom mån-
nifkligheten ikåligen förunnar; få böra å andra fi·
dan bedrågelige låntagare, och vårdslöfe förförare
af andras ombetrodda goda, ej undflippa den nefa
och alfvarfarnma nåpft, fom naturlig rårtvtfa och
fnmhåldets välgång kråfver. Att fvikeligen eller
genom fléferi förfåtta andras egendom, år ett brått-,
fom på allmänna Credicen och vålfården har det
fvårafte intryck; och borde derföre genom efter¬
gift och förlikning med borgenärerna ej få m dcyftas.
Ss Hr. Prof Rabenn Utdrog [id. 67. Få gåldcnå¬
rer varda oförmögne af verkeiiga olyckor, och de
kunna åfven-.låtteligen vifa fin ofkuld, når de vid ti-
mande olycka ftraxanmåla fin oförmögenher. Men de
fom förhala tiden, forfumma att andraga fina till-

flöt-
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Hotte olyckshändelfer, famt imedlertid förtära cn
del af de efter olyckan ofrige tillgånger, fynas
näppeligen kunna befrias ifrån det anivar, fom o-
riktige och mindre redelige betalare förtjäna.

De fom kunna öfvertygas, att fvikeligen haf-
va förtegat, och vid upgifvandet undandöigt nå¬
got af fine egodelar och rättigheter, hvilka till
ikuldens af betalning kunna användas, böra ej alle·
naft dömas ovärdige all förmån af egendomens
godvillige afftående, utan ock fom menedare och
bedragare ftraffas. XVII. Cap. iS, /p. § /. Rättg.B.
IX. Cap♦ 7. /. .Arfä. B. G?/?. 4, /.. Hand, B.
Hit hora åfven de, fom antingen åro redan angrip¬
ne af Borgenårerne, eller af fig fjelfve begripne
deruti, att till ikuldernas betalning öfvergifva all
lin egendom, och dernnder undanftinga och för-
ikingra en del, eller det redbarafte och bäfta, till
Borgenärernas ikada, under defs gångbara värde,
åt k na vänner och anförvanter näft förut föryttra;
Jämväl de, fom under ofvertygelfen, om ogörlig¬
heten att kunna någonfin betala fin fkuld, hafva till
Borgenärernas ikada fört falika Böcker och Råk'
ringar, eller med lift och bedrågeligt föregifvande
ikaffat fig andras penningar i händer, Fårordn. om
lån i Banken den 8 Maji /77^, jf. 6. i fynnerhet, om
ds dermed begifvit fig på flygten, och fäfom rym¬
mare blifvit enappade. Till bedrågelige räknas åf¬
ven upbqrdsmån och Förmyndare, fem olofligentill¬
gripa och forikingra de till deras vård och förvaran¬
de anförtrodde mcåé,j&ngl. ForKl, den 28 Maji i6%y.

Art„



ga Om Gåldhunden Egendoms afhändande,
Art.II.fr, Alle defte tyckas vara upfåteligc bedraga¬
re, och iVårire att vakta fig före, ån tjufvar och up·
penbarc rofvare; hvarfore de icke ailenaft ρåliggas att
afrjena hela gålden, utan ock dömas attftållas for en
påla på Torg eller allmånn Tingsftad till offente·
ligt utikåmmande två tirnar, och dertill ftraffas med
fangelfe vid vattn och bröd, eller arbete vid nå¬
gon Konungens fåftning. XVI Cap. 4./. Hand, B,
KongL Forkl. 1687. Art.-Il.fi, dito cm FalIif 1767,
f.f 6.8,

En Gåldenårs fattigdom anfes vsra kommen
af iloferi, dobbel, låttja eller vårdslöshet; då han
inga öfvergångne olyckor kan framvifa: då han u-
tan Borgenärers vcrenikap och lof vågat ftore
uplånte fummor till Tjcnflekåp, till infåttning i Eri¬
ke och Pupill Cajfor, Lotterier, Vägfp el, eller pä
hvarjehanda åfventyrliga fårfik och fpeculationer,
utan behörig förfarenket i näringen , under blott
giilning och ovifs förmodan om lyckelig utgång
och någon häftig rikedom; utan st vifa minfta om-
forg till (in lofvens upfyllande och Borgenårernes
erfåttning, i håudelfe af en mycket vanlig miisråk-
ning, på en föga grundad gifthing: då han jicke
fjclf med ytterfta omiörg och flit lagt hand och
upiigt vid (in handtering och rorelfe; iåtteiigen an-
fortrodt (itt goda, utan behörig fåkerhet i andras
hånder; utan betänkande ingått borgen för mindre
kånde och påiitelige perfoner; icke hållit noga för-
tekning öfver (in inkoroft och utgift, fani t af den
förra ej gjordt någon anfenlig årlig befparing,

eller
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eller afbetalning på (kulden, och ej anvåndt lånet
till någon nyttig handterings underhjelpande,
utan endaft till onödig förtäring och utgift:
då han fört lika Stat med fina Vederlikar, fom
varit Gåldfrie. Ty hvar och en af deffa omftån-
digheter, fynes nog vittna, det brift på redligt be¬
mödande och upiåt varit hos Gåldenånren, att
Borgenårerne riktigt betala. Det år utan all tvif-
vel bedrågeligc och oförfvarligt, att en Låntaga¬
re olofligen åfventyrar andras penningar på en ovifs
förhoppning; emedan vinnften deraf i7cullc tillfal.
la honom enikildc, men förluften oför/l^yldt drab¬
ba på Borgenårerne ; hvarföre ock en fådan af fig
kommen Skuldenår, dömes att fvara till hela gål-
den, och måfte aftjåna den med arbete eller fitta
i häkte, der någon Borgenär det påftår; och då af-
råknas på Skulden 24. öre S:mt for hvar dag,
hvarund^r han dock af Borgenåren, för hvars räk¬
ning han är infatt, njuter underhäll, fom annan
fånge, der han med arbete i häktet fig ej nå rå kan.
Faller honom under denna tid , genom Årf eller
eljeft , gods och Penningar till, gå åfven de till
Gåldens betalning. XVI. Cap 3. /. Hand. B.For-
klaringen 1687. S* 3 Fårkl. om FatHJJementer 1767.
/. y. Samma Lag bor vara når Gåldenårens H11-
ftru, enligt XL Cap, 4. jf. Gip. B. foker och vin¬
ner ßofkillnad. Och fom den, hvilken icke orkar
bota, mäfte plikta med Kroppen, och den, fom
förbundit fig till något arbete, ej kan befrias der-
ifrån genom fattigdom, icke eller den fom i Skul-
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de-brefvet frivilligt affagt fig , att vilia nyttja rät¬
tigheten , att foka Beneficium Ceifonis Bonorum,
emot Borgenårens vilja, kan dertill dömas berätti¬
gad , Nehrmans JnrisPrud. Civ. Sid. 303. /. 20. '
fä kunna inga fådane ifr2n Bna ikyldigheter och
forbindelfer, genom Egendomens frivilliga afftåen-
de frikännas. Men for briflande Krono-Utikylder
varder ingen Byfatt, utan alla fattiga få afikrifning
dera; emedan det år råtta meningen af Ordfpråket:
der intet är, har Kejfaren eller Skattkammaren för¬
lorat fin rätt. Wegnern Oijfert. de Banccirupt.
pag. 222.

A nmärk ning ar.
Som det nog märkes, att en hop Tinge Köpmän

och andre Gäldenärer, fä fnart de af Borgenårerne
varda Lagligen fordrade och tilltalte, långt ifrån
att foga anflalt till riktig betalnings er läggande, ka·
fla fina Borgenärers alla möjeliga hinder i vägen,
upväcka emot dem vidlyftige Bofkillnads · och företrä»
des »Tvifter, fa?nt filtan blygfel förklara fig ofor·
mogne, afflå fin Egendom och begära offenteligt an.
β"g, till famteliga Borgenärernas fammankaUanåe,
får att fedan forma dem till afflag och anftånd, om
de vilja undvika en lång och kofifam Rättegång;
allt derforestorde det, till förekommande af alla fä¬
derne mißbruk, vara nyttigt och nödigt, att Gal··
åenären fjelf (kulle pä något nesligt fått, t. ex. ri¬
dande på Trähäften, offenteligen utropa och tillkänna
gifva fin oförmögenhet att betala, när ingen vitter*
lig betydande och nyligen bfvergången olyckay gifvit

an·
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anledning dertilL Uti Italienfka Städerna, och på
många flera Orter ar brukeligt, att Ceßio Bonorum
Jaledes af'kunnas, p# ett för. Gåldenären flymfeligt
Jått. Se Wegnern de Banccirupt- pag 244. Cap.XI.
jf. jf, /<?. 20. 2/. 2i. Mevii Diff\ de CeJJione Bonorum
pag. jo. jT. 37. Beyer Loc. Cit. Kongl. Förkännings
CommiJJionen föreflå' , uti Anmärkn. vid 2. ii. VIF
Cap, Uz/. Rz//v\ 67d- 4/. fåfom i flg fjelf billigt,

« azzto /ztoz för/igtigt, att hindra flöfiri och
Egendoms undanflickande hos löntagare och Embets·
mån j féljagteligen åfven nyttigt, att mera flyrka
parfamma och nödlidande Embetsmäns Credit; to

Konungens Befallnings -bafvande , fedan all vitterlig
Egendom gått i mät, men gålden åntå finnes få
flor , att halfva Lönen pä Tijo år ej vill racka till,
måtte utan någon förfrågan och ßrfkildt befallning
ega magt, uppä Borgenärernes anhållan Byjåtta
en Jådan Guldbanden Embetsman eller Betjent, hvar
han icke infor Domare?! ftrax gittade vija, att fattig¬
domen utan hans eget förvällande vore tillkommen;
vi. vi. jämväl att han hörde mifta Tjenften, når
han på Tijo är icke gittat fkaffa. fina Borgenärer
betalnings. Rättegångs. Frocefs vid BorgJ- Ratten 1687*
§. 2. Jufi.V. Sid. 1178. Förordn.d. 30. Sept. ijjö. Den,
foni bedragit Borgenärcvne , fynes vara mindre
pälitélig och värdig att uti något Embet. el tjena det all-
vnånna.Sz Hoffmans Statskonft. 8. Bok. XI. Gap. om
Banqueroutter, Sid 106, /2 B.Sädane oriktige Betala-
re torde ockfå kunna med det Allmännas nytta förvifis
till Nybyggen i obebodde O rter, eller nya Granfl-Städer,

Ε 2 mecL



36 Om Gäldbunden Egendoms afhänd inde,
med förbud, att någmfin komma utom en vifs fl··
refkrifcen omkrets. De åro gerna farlige , och be-
nägne till oro i Landet. 1. Geneve får ingen kom-
ma till något Embele i Stora Rådet yfom icke betalt
fina Föräldrars efterlemnade gäld; derigenom tor¬
de mången, af ömhet får fina Barn) afhålla fig
från fördjupande i gäld. När bedragare affåttas
och landtfårvifas, fynes ärlighet, redeligt ιιρfora n ·
de ^ och inbördes förtroende bäft fiärkas, hägnas
och bibehållas..

§■ *r·
Huru Gåldendrs aftrådda och otillräckeliga Ε¬

νendom bör, under Rättegången, af Curatorer eller
Boets Föreftåndare förvaltas..

Det Ailmånna Båda fordrar, att all Egendom
i üikec ikall nyttigt användas och ingen ting for-
flofas. Forordn. om Spel och Dobbel} få ock om
Curatorers tillfättande for dem, Jom med fiéferi be¬
trädas. Den 12. Nov. /730. Fordenikull år det
engeiågit, famt for Borgenärernas rått hogft nöd¬
vändigt , att når antingen Gåldenären fjelf godvil¬
ligt aftrådt fin Egendom, eller den genom flera
Borgenärers fammanftotande och ' Utfåkning, blif-
vit honom afhånd och i qvarftad fatt, enligt VII.
Cap. 3. §. Utf. B. bemålte lofa och faffca gods
måtte genaft varda behorigen värdadt, ikott och
fotvaltadt. Detta borde våi fke af Borgenårrerne
fjeifve, eller deras utvalde ombud; men fom de
icke åro ikyldiga , att till ofverlåggning famman-
komma, forr ån på Inilåilelfe-dagen vid Domfto-

len 5



till flera Borgenärers betalning. 37

len; få åligger det imedlertid Domaren, att utan
uppehåll anftalta om löfa Egendomens Upteck-
ning, oeh förfålgning vid offenteligt Utrop, famc
om de inflytande penningarnes fåkra förrän¬
tande emot Borgen , eller deras inilttande i
Banqven eller något Rånteri; hvarjåmte tvån-
ne vederhåftige , nån fkola förordnas , till
den fafte egendomens förvaltning, emot redogö-
relfe, till deif fnftåfleife dagen infaller, då i fall
intet fördrag emellan Borgenårerne och Gåldenå-
ren tråffas, Domaren fkaji genom OfFcpteligt Ut¬
rop lata föriåija fafta egendomen, och penningar¬
ne få förvsra eller förränta, fom båft och fåkraft
profvas. F01 kl. om Fallflhnenter lyyo. jf. /, /. 2,
Och alldenftund Em bets mån och Ratternas Bctjen-
ter ej kunna til! iådane förrättningar förpliktas»
eller gerna dermed böra hindras; tillfynen öfver
deras förvaltning åfven faller Håfråtterne och Do¬
marne i Orterne omöjdig; få antagas till Boets Fö-
reftåndare halft nägre fåkre och pålitelige mån bland
Borgenårerne, fom fig dertiil anmäla, h v il ka ock·
få, för fin egen dervid beroende fordel eller af·
faknad, profvas med ftörfta ömhet ech förflgtig-
het fkola egendomen vårda, och fln egen jåmte
fina medhorgenårers gemeniamma rått och båfta,
till alla delar bevaka och i akt taga. Sedan Cre-
ditorerne, på InflaHelie-dagen kommit tillfamrnans,
hafva de ei allenaft frihet,att fordra redo forden a fr råd¬
de Egendomens förvaltning, utan ock att ibland
fig utvälja vifla befullmågtigade Curatorer, och dem

Ε 3 med



3§ Om Gåldbunäen Egendoms afhändands,
Hied tydelig Förefkrift, eller Inftruftion forere,
hvilken deffe vid laga anfvar, åro ikyldige, att
följa och råtta fig efter. Till Curatorer håra de
fornåmligait antagas, fom åro bofade, redelige och
forflåridlge Man, famt halva båfh kunfkap om Gal·
nenårens Bo, och deff idkade nåfmgsrorelfe: men
de hora undvikas, fom upgitva tviivdaktiga for¬
dringar, i anledning af oaffiutade rakningar eller
eljeit hafva ett flridigt påitående emot de ofriga
Borgenärerna; emedan Concursmailan fknlie lida
fkada, olågenhet och tidfens utdrågt i Råttegången,
om Boets Wederpart fattes fom Curator i beiittning
och förvaltning af Egendomen, med alla till up*
lysning emot honom tjenande Böcker, rakningar
och handlingar, lamför Kongl. Förkänning Com-
mijßons Projecl Sid. 47. om olägenhet af medlens
lyftning. Förkl. om Lagens rätta fbrftand 10S7.
Art. 2,/, y. lufl-Wercket Sid. 1124, Forkl. om Fal.
lijf ijGi.f. 4. Förkl. d. 27 Martii /770. /. /. im
nan Gåldenårs o förmögen het blifvit lagligen an«
målt och kunnig, fitter han fjelf i förvaltning af
Egendomen, IS att hvad han då betalar, eller pant-
fåtter, kan ej klandras eller fordras tilbaka; och
hvad han man fvek ß.ljer, varder köparens. För¬
klaringen om Faliifementer 1767. jf. 7. Skulle
Gåldenåren genom gäfva, pant eller Köp åt fina
vänner, maka och barn eller anhöriga, forfking-
ra något, fedan de fått veta hans oforrnogenhet,
börcn fäda η afhandling, till andras fkada, cj gillas,
der det ej, med lifiig ed erhålles,att ej år fvek derunder.

Kon-
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König2. Sig. 156. fl. 4. Altfå åligger det Curatorerna
eller Boets Foreilåndarc, att åBorgenårernes vågnar e·

mottaga altfammans i Boet, få lod, fom faft, i
famma ftånd, fom det vid afcrådandet eller ofver-
gifvandet var, med alla Skrifter och handlingar,
fordringar och Gåld, fom Boet angå och Galdenå-
ren tili (lutet innehaft. IX Cap. 1. § Arjdr B. XVI,
Cap. 1. §. Hand. B. Förordn. om Debitorer den 6.
lul. 1*730. §. 3 År Egendomen, af Gåldenåren fjelf,
deff huftru, barn, eller af Domaren förut ej up-
tecknad och lagligen vårderad, bor derom af Cii
ratorerna genait ioranftaltas, enfetk-n Bo υ ρ tecknin¬
gen måfte inehålla allt det Borgenårerne få til fin
betalning, och derefter komma η t tvifta om,
Sedan Boupteckning fkedt, hora Curatorerne ioka
iorvifla dg om deil" riktighet, ia val af Gåldcnarens
Handelsbocker, räkningar och andra handlingar,
fom ock genom liflig Ed af Gåldenåren , att Egen¬
domen år riktigt upgifven och icke något af ho¬
nom fjelf, eller genom andra deraf undandolgt,
hvilken cd Borgenårerne åfven måge fordra af
Gåldenårs Huftru, fårnt till laga ålder komne barn
och tjenftefolk, få ock af anhörig och van hans,
der farmolika omftåndigheter förekomma, att fådan
van eller anhörig om tillgångarne i Boet någon
kunfkap halva kan. En fådan Ed kunna icke
Curatorerne undandraga fig om de någre Boet till-
hörige perfedlar, inan fårteckning emot-tagit. Boets
Foreftåndare böra ock i orterna, der de mena ho¬
nom någon Egendom eller fordringar hafva, låta



40 Om Gåldbundcn Egendoms a}bändande,
ßdan pålysning ike, genom Konungens Befall-
ningshafvande, att den fom vet (ig vara något tiii
Gåldenåren fkyldg, eller hafva något af deff gods
hos fig inne/ikall dec, innom vid förelagd tid,
hos Curatorerna upgifva, vid ^ite att iedan gal·
da det dubbelt. XVI. Gap. 6. §. Hand■ .För¬
klaringen om Falltjf. iJ6y. §. 4. . Det fom för¬
ut blifvit Gåldenåren genom laga utmätning från¬
tagit, eller eher laga kraft vunnen dom för nå¬
gons enfkilta fordran år lag!igen fatt i quärftad;
lynes ej utan lofen kunna til! Boet återvinnas.
Ty Borgenårerne hafva ej bat tre rått dertill, än
Gåldenåren haft. Men alt hvad i Gåldenårs Bo
verkcligen finnes, bor med alla fina ömyndigheter
noga antecknas: och ehuru val det iom hörer an¬
nan till fixa 11 förft uttagas; iåfom inlagsfå, eller
det fom fatt år under Boiag eller till falu, (fu¬
llt , rofvat, lånt eller leg dt gods, pantiattt gods,
då Löfen derf ore gifve>, Faddergåfva , hemgift,
m. m. XVII Caj). % §. Hand. B, VII; Cap. 1.^
V. Cap. y. <$· Utfök. B. X/. Cap. 2. 4, §. §· Gift.
B j:för Nebrmans förbättringar af Jurisprud Ci¬
vil Sid. I02 likväl bor intet deraf få {kingras, innan
Boets Föreftåndare blifvit derofver hörde. Li¬
kaledes må en förut köpt , men ånnu ej und fån··
gen Egendom, icke få af köparen tilltrådas, in¬
nan Creditorcrna om köpets laglighet fig utlåtit,
huruvida de vilja fordra Ed af Köparen och Säl¬
jaren,-att Handelenej ikedt fvikciigen till Borge¬
närernas förfördelande. Se Kongl. Förkårt. Gornm.

Pro-



till flera Borgenärers betalning.
^ Frojecl Sid. 32. järnf. Prof Rabenii Utdrag med Anm.

Sid 2). Ty Borgenårerne hafva rået, att taga -allt det
i befictrting, iom en oförmögen Gåldenår vid
boupteckningen innehafver: hvarifrån ingen tingfår bårttagas, innan de antingen godvilligt der till
famtycka, eller lagligen vinnas derutur. Kongl. Re-
fol. d. 29 Nov. ι688> §. 2. luft. v. Sid. 1226.

Enligt nyf berörde Kongl. Commiffions vål-
grundade forflag, behöfves , till förekommande
af mifsbruk och oförrätt, ett nytt tydeligt förord-
nande, att inga Huftrur, fom hädanefter gifta fig,borde tå något gods ifrån utmätning och Boets
Gålds betalning undantaga, få framt ej ined L.ag-
ljgen intecknade forord , u ρ fats på deras for
Åktenikapet innehafde Egendom, famt Foråldrars
u μvide forteckning och qvicto, på undfången hem-
folgd, bevifes , hvad Huftrun enikildt tillho¬
ror.

Afven ock att ingen Huftru hädanefter (kulle
vara berättigad, att njuta Giftorätt i en oförmö¬
gen Gåldenårs Egendom, iä framt hon tegat ftilla
med mannens iloieri, och ej innan hans oförmö-
genhet blifvit kunnig, gifvit hans värdslöfa Hus¬
hållning hos Domaren tillkänna, faent fått lof att
fjelf foreftå Boet, antingen en fom clier med an¬
dras biträde. Se Anmårkn. vid VII. Cap. 1, /.
Utfl B. Sid 41. följ, jåmf. H. Prof. Rabenii Ut¬
drag, Sid. 28. 2p.

Defs utom böra Curatorerne utreda och in·
s ^ drifva Boets fordringar, Samt Gåldms. befkaffen-

F het



Om Gäldbunden Egendoms efhändande.
het och riktighet af Handels-Böcker och lö¬
pande räkningar underföka , och i anledning
deraf, åro de båll: i ftånd, att alla tvifvelakti-
ga och ogrundade påftåenden , å allas vägnar
beftrida Och vederlägg?. Abrahamsfons Anm. öf-
ver Lands-Lagen Sid. 573. I)e kallas deriö·
re Contradi&ores. Beyer. Loc. Cit. pag. jgß.

Derjåmte bara de väl iköta och forkofra
Egendomen, famt vånda det i penningar, fom
med fordel foryttras kan , och medlen mot
full fåkerhet förränta. XVI. Cap- 7. 8- $. $· Hand.
B. Uti allt detta åligger det Gåldenår, att ef¬
ter fin Eds plikt dem med all nödig uplysning
till handa gå. Fbrkl. om FallijJ,\ 1767. J. 4.

For öfrigt hora Curatorerna anftalta om
Borgenärernas allmänna fammankomfters kungö-
rande, famt dervid vara ordförande , och då
göra behörig redo och rakning för Egendomens
förvaltning, hvarnti de fynas vara lika anfvar
underkaftade, fom Förmyndare, med hvilka de¬
ras förrättning och myndighet år rnåft enahan¬
da. Beyer. Del. Jur. Civ. p. 538. Band. Lib. 42.
Tit. V1L de Curatore Bonorum. Recbenbergii Re-
gula Juris Priv. Lib. /· Tit. XIX. pag. 178. jf. §.
XXI, XXII. Jämf. Project till Jnfiruttian for ,
Curatorer uti Gåldbundet Bo , Tryckt hos Grefing
ιη68. Men Borgenärerna hafva ingen formons
rått hos Curatorerne, att få Concurs Maffian be¬
talt af deras Egendom, i håndelfe de fjelfve
ikulle varda oförmögnes fördenikuld år fåkraft,

att:



till flera Borgenärers betalning, 4$

att af dem taga Borgen. Se Håyers Danfite Juri*
dijke Collegium. Sid. 388.

Vid Borgenärers allmänna iammnnkomfter och
omroftningar angående Concurs-MaiTans forvallc-
ning, under varande Råttegång, går deras beflut
genaft till verkilållighet, fom bafva ftorfta fum-
rrian beviiligen att fordra; dock få de miffsnog-
de klaga och fordra eriåttning vid Domftolen,
fom uti Hufvudfaken ddmt , om de förmena
lin ratt i MafTan derigenom uppenbarligen blif-
vit ikadad. Forklar. om FalliJJ,\ 1767. Jf. 4. Hu¬
ru det upceknade , forvalltade och omtviftadc
Boet, bor af Domaren emellan Borgenärerna för¬
delas till deras betalning, efrer hvars och ens
båttre eller fåmre rått, det blifver denna gången
for vidlyftigt att utférligen af handla; Min in-
ikrånckta tid, och trågna fysilor, jämte dry¬
gare kåftnad, nödga mig att lemna den Afhand-

lingen åt andra, och inneiluter jag det an¬
förda uti mina Gunftiga Låfares

Ynneih
G. A. A\

Civilis vir fl r.on pottfi éfficere, ut omnibus
litihits careat Civitas: al fdtejn in ipfa Civitate
conabitur id quod turbas äat, ac dißidia excital,
otcultatim flinare ac componere, ut quam minirnum
externis Medicis habeat opus. Flut, de Gub. Rep.
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